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Woord vooraf

Toen ik  eind  1995  met dit onderzoek begon, moest ik altijd een beetje meewarig
lachen om mensen die acht jaar of zelfs nog langer over hun proefschrift hadden
gedaan. Dat zou mij nooit gebeuren. Inmiddels zijn we bijna negen jaar verder
en kan ik gelukkig zeggen dat het erop zit. Het is geen gemakkelijke bevalling
geweest en ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat er periodes waren waarin ik
serieus heb overwogen om het bijltje erbij neer te gooien. Dat dat niet is gebeurd
is met name te danken aan mijn promotoren. Een woord van dank aan hen is hier
dan ook wel op zijn plaats.

Corien Prins heeft gedurende de periode dat ik in het Centrum voor Recht,
Bestuur en Informatisering heb gewerkt de juiste werkomgeving weten te
scheppen waarin dit proefschrift heeft kunnen gedijen. Ik bewonder de manier
waarop zij begaan is met het lot van al haar medewerkers, inclusief het mijne,
zowel op het persoonlijke vlak als op wetenschappelijk gebied. Daarnaast heeft
ze op het moment dat dit proefschrift van de rails dreigde te lopen, mij het
vertrouwen gegeven dat het uiteindelijk allemaal goed zou komen. Daar heeft ze
uiteindelijk gelijk in gehad.

Jonathan Verschuuren wil ik danken voor de manier waarop hij altijd
constructief heeft meegedacht in de uiteindelijke totstandkoming van dit
proefschrift. Altijd was hij bereikbaar voor vragen of discussie. Hij nam daar
ook ruimschoots de tijd voor en ik denk dat promovendi daar ook behoefte aan
hebben. Zijn inhoudelijke commentaren waren van grote waarde. Ook hij heeft
mij zeer zeker gesteund door nooit enige twijfel te uiten over het welslagen van
dit proefschrift.

Han van Kasteren heeft met name in de eerste jaren zeer nuttige en bruikbare
adviezen gegeven. Vanuit zijn eigen vakgebied heeft hij eraan bijgedragen dat ik
de informatievoorziening ten behoeve van milieuaspecten van producten ook
vanuit andere dan de juridische invalshoeken heb bekeken.

Een woord van dank wil ook richten aan mijn collega's van de sectie
Intellectuele eigendom/ICT van AKD Prinsen Van Wijmen in Eindhoven die
nooit moeilijk deden en mij collegiaal steunden als ik weer eens een week "vrij"
had om aan het boek te werken. Een bijzonder woord van dank is voor Hdldne
van Engeland, die ervoor heeft gezorgd dit proefschrift uiteindelijk in een
toonbare staat naar de leescommissie kon worden gestuurd en Truus Verhoeven,
die de uiteindelijke redactie van dit boek voor haar rekening heeft genomen.
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In veel woorden vooraf heb ik gelezen hoe promovendi zich jegens hun
achterban verontschuldigden, omdat men blijkbaar jarenlang vele avonden en
weekenden aan het schrijven van het proefschrift heeft besteed. Ik denk niet dat
ik me daar jegens mijn achterban schuldig aan heb gemaakt. Joke, Babet en
Paula, jullie staan op nummer 66n, daar heeft dit boek niets aan veranderd. Er
zal ook in de toekomst niks zijn dat daar verandering in brengt. Dat beloof ik.

Tom de Wit

Breda, 19 juni 2005
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HOOFDSTUK 1

Inleiding probleemstelling en opzet

1              Inkiding

1.1 Productgericht milieubeleid

De negatieve invloed van menselijke activiteiten op het milieu wordt traditioneel
beschouwd vanuit een gezichtspunt van vervuilende emissies naar lucht en water
en in de vorm van afvalstromen die voortvloeien uit industriele bronnen.'
Toch is in de afgelopen jaren het inzicht gegroeid dat een belangrijke bron van
milieuvervuiling producten zijn die in de verschillende levensfasen tot een
zware milieubelasting aanleiding kunnen geven.

Het is inmiddels ruim tien jaar geleden dat de Nota Produkt en Milieu van de
minister van VROM verscheen: Deze nota had het startschot moeten zijn van
een milieubeleid waarin de aandacht meer en meer zou verschuiven van een
procesgerichte naar een productgerichte benadering van de aanpak van
milieuproblemen. In de Wet milieubeheer was, en is overigens nog steeds, een
hoofdstuk 9 gereserveerd dat als titel heeft "Stoffen en producten". Ondanks het
feit dat een productgerichte benadering van milieuproblemen veelbelovend van
start is gegaan, moet er tien jaar na het verschijnen van de Nota Produkt en
Milieu geconstateerd worden dat op nationaal niveau een productgericht
milieubeleid niet echt van de grond wil komen. Er is daarnaast nog steeds geen
echte invulling gegeven aan het onderdeel "Stoffen en producten" in hoofdstuk
9 van de Wet milieubeheer. Voorlopig lijkt het erop dat het kabinet gewacht
heeft op beleid en regelgeving vanuit de Europese Unie dat betrekking heeft op
producten.' Wel is het zo dat er inmiddels op Europees niveau de eerste
aanzetten zijn gegeven voor een Europees productgericht milieubeleid.4

\  Onida, M.,  Environmental  protection  by  product  policy:  focus  on  dangerous  substances, Environmental

Law Network International, no. 2,2004, p. 1.
2 Nota Produkt en Milieu, Kamerstukken II, vergaderjaar  1993-1994,23 562, nr.  1.

3 Er is op dit moment een Proeve voor een hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer (Tweede Kamer,

vergaderjaar 2001-2002,20 585). Een daadwerkelijke invulling van dit hoofdstuk heeft echter nog niet

plaatsgevonden. De staatssecretaris van VROM heeft de Kamer gelnformeerd over zijn voornemen om

een wetsvoorstel voor Hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer tot stand te brengen waarmee de

implementatie van de zogenaamde REACH-verordening (voorstel van de Europese Commissie voor een

verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de
vergunningverlening en beperking ten aanzien van chemische stoffen (REACH), (Commissiedocument

COM(2003)   644 defi nitief) kan worden gerealiseerd   en de onderdelen   van   de Wet milieugevaarlijke

stoffen die al dan niet gewijzigd in stand kunnen blijven, overgeheveld worden naar hoofdstuk 9 van de

1



Een belangrijke vraag is de reden voor het op nationaal niveau niet van de grond
komen van een productgericht milieubeleid. Kunnen de door de beleidsmakers
voorgestane instrumenten wel worden ingezet? Is de nationale insteek van een
productgericht milieubeleid in een steeds Europeser wordende beleidscontext
nog wel realistisch? Welke insteek zou er op nationaal of europees
beleidsniveau dan wel moeten worden gemaakt om een productgericht
milieubeleid van de grond te doen komen? Dat zijn vragen die in dit onderzoek
aan de orde zullen komen.

1.2 Definities

Zoals hierboven reeds is aangegeven, is het aanknopingspunt in een
productgericht milieubeleid het product. In het belang van het hierna te
bespreken begrip integraal ketenbeheer lijkt het wenselijk om het begrip product
zo ruim mogelijk te definieren. Deze ruime definitie is ook gekozen in de
beleidsdocumenten waarmee een aanvang is gemaakt met productgerichte
benadering van milieuproblemen, te weten het Nationaal milieubeleidspan plus
en de nota Produkt en Milieu.' Onder het begrip product zal in deze studie het
navolgende worden verstaan: "de verhandelbare voortbrengselen (van materiale
aard) van menselijke activiteiten zoals grondstoffen, halffabrikaten,
gebruiksgoederen en afgedankte goederen." Daaronder vallen dus uitdrukkelijk
grondstoffen, bestrijdingsmiddelen, maar ook afvalstoffen. Voor deze laatste
categorie geldt dat ze als producten, dat wil zeggen afgedankte goederen,
kunnen worden aangemerkt zolang ze verhandelbaar zijn. Het begrip product zal
in deze studie worden onderscheiden van stoffen. Stoffen zijn volgens de
definitie in de Wet milieugevaarlijke stoffen "chemische elementen en hun
verbindingen, zoals deze voorkomen in de natuur of door toedoen van de mens
worden voortgebracht."

Een ander centraal begrip in een productgericht milieubeleid is een integraal
ketenbeheer van producten. Integraal ketenbeheer is de strategie die zou moeten
leiden tot beleidsmaatregelen die het terugdringen van de milieubelasting in een
productketen bevorderen.« Het idee daarachter is dat aandacht voor alle fasen

Wet milieubeheer, Brief van de Staatssecretaris van VROM aan de vaste kamercommissie VROM,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, handelingen 32 567.

4 Zie: Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement. het Economisch en Sociaal

Comit6 van de regio's betreffende het zesde Milieu Actie Programma van de Europese Gemeenschap.

"Milieu 2010. onze toekomst. onze keuze". COM (2001). 31. inmiddels aangenomen door het Europese

Parlement en de Europese Raad, PbEG, L242 en Groenboek gelntegreerd productbeleid van 7 februari

2001,COM (2001),68.

5 Nationaal Milieubeleidsplan plus, Kamerstukken H, vergaderjaar  1989- 1990,21   137,  nrs.  20-21, p.  37

en Nota Produkt en Mi lieu. Kamerstukken II. vergaderjaar  1993-1994.23 562. nr.1. p. 8.

6 Nota Produkt en Milieu, Kamerstukken H, vergaderjaar  1993-1994,23  562. nr. L   p.  8.
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van de keten van een product kan voorkomen dat de problemen van de ene
schakel in de keten worden doorgeschoven naar een andere schakel in de keten.'
Een visuele weergave van een productketen is hieronder in Figuur 1
weergegeven.

Figuur 1 maakt een onderscheid tussen de navolgende fasen:

•    Winningsfase: in deze fase worden de grondstoffen gewonnen;
•     Productiefase: in deze fase vindt er materiaalproductie plaats, fabricage,

transport en distributie van het product;
•     Consumptiefase: in deze fase wordt het product door de consument of

de industrie daadwerkelijk gebruikt;
•    Afvalfase: in deze fase vindt er afdanking van het product plaats.
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Figuur 1: voorbeeld    van een eenvoudige productketen, bron: Nationaal
Milieubeleidsplan 1

In al deze fasen van een productketen kan een product verschillende schadelijke
gevolgen voor het milieu veroorzaken.' Zo kan er in de winningsfase sprake zijn
van de uitputting van grondstoffen. In de productiefase kan het gaan om de
schadelijke emissies naar lucht, water of bodem. In de gebruiksfase kan een
product een extensief energieverbruik met zich meebrengen. Tot slot kunnen
producten aan het einde van hun levenscyclus leiden tot afval dat niet of
moeilijk te verwerken is en op grond daarvan problemen veroorzaakt voor het
milieu.

7 Raad voor het milieu- en het natuuronderzoek, technologie en integraal ketenbeheer, publikatie RMNO

nr. 104,1998, p. 9-16.

8 Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, vervoer en openbare ruimte (CROW), Integraal

ketenbeheer,  Afwegen  of afschuiven,E(le, 2004, p.  6-8.
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In de productketen kan er een onderscheid worden gemaakt naar de partijen die
actief zijn aan de aanbodzijde en de vraagzijde: Aan de aanbodzijde zijn actief
de feitelijke producent (van winning en grondstof tot eindproducent), de
distributeur (exporteur, importeur en nationale distributeur) en de eindverkoper
van het product. In dit onderzoek zal ik de bovenvermelde partijen gezamenlijk
aanduiden als de producent. Bij de vraagzijde denkt men in de eerste plaats
uiteraard aan de eindconsument. Ook de andere aan de aanbodzijde, met
uitzondering van de eerste producent, genoemde partijen kunnen echter als
afnemer van producten worden beschouwd.

1.3 Informatievoorziening en zelfregulering

Het eerste dat opvalt bij lezing van de diverse beleidsdocumenten, en dat geldt
zowel voor de nationale als de Europese beleidsdocumenten, die er in de
afgelopen jaren met betrekking tot het onderwerp productgericht milieubeleid
zijn verschenen, is dat er in deze beleidsdocumenten een grote nadruk wordt
gelegd op het belang van informatievoorziening en zelfregulering.

Een goede informatievoorziening tussen partijen in de productketen wordt
geacht een essentiale voorwaarde te zijn voor het welslagen van een product-
gericht milieubeleid.'° In de diverse beleidsdocumenten wordt een aantal
argumenten gegeven om het belang van informatievoorziening te benadrukken.
Een eerste argument is dat de kennis over de milieubelasting van producten een
noodzakelijke voorwaarde is om de juiste beslissingen te nemen. Dat geldt niet
alleen voor de consument die voor de aankoopbeslissing van een bepaald
product staat, maar tevens voor de producent die grondstoffen of halffabrikaten
moet aanschaffen. Een tweede argument is dat informatievoorziening over de
milieubelasting van producten bewustwording zal creeren bij producenten.
Daarmee wordt bedoeld dat producenten door het verzamelen en het openbaar
maken van informatie zich rekenschap moeten geven van en inzicht krijgen in
de milieubelasting van hun product in de diverse levensfasen. Er wordt vanuit
gegaan dat dat op zichzelf reeds aanleiding zal zijn voor producenten om het
product op een zodanige wijze, al dan niet in samenwerking met de andere
partijen in een productketen, aan te passen dat de milieubelasting van het
product kan worden verminderd. Een derde en laatste argument heeft betrekking
op de overheid zelf. De overheid dient over informatie te beschikken teneinde de
ontwikkeling van de milieubelasting in productketen te kunnen monitoren. Aan
de hand van voldoende beschikbare informatie kan de overheid de nodige
beleidsmaatregelen initieren of eenmaal genomen beleidsmaatregelen sturen.

9 Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, vervoer en openbare ruimte (CROW), a.w. 2004, p. 9-10.
10  Zie met name: Nationaal Milieubeleidsplan 2, Kamerstukken  H, vergaderjaar 1993-1994,23  560,  nrs.

1-2., Nota Produkt en Milieu, Kamerstukken lI, vergaderjaar 1993-1994,23  562,  nr.  2, het zesde Milieu
Actie Programma en het Groenboek geYntegreerd productenbeleid.
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Een verband tussen informatievoorziening en het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) is snel gelegd. Zeker daar waar het gaat om
informatievoorziening tussen verschillende partijen in een productketen.

Grijpink heeft in dat kader in zijn proefschrift gesproken over keten-

informatisering, waarmee hij doelt op het gebruik van ICT ten behoeve van de
informatievoorziening tussen zelfstandige organisaties." Verschillende
kenmerken van ICT, zoals onder andere de mogelijkheden voor verbeterde
communicatie, standaardisatie, de opslag en toegankelijkheid van grote
hoeveelheden gegevens, kunnen een bijdrage leveren aan de hierboven vermelde
informatievoorziening in productketens:2 Om die reden zal er in dit onderzoek
bij de vormgeving en de regulering van een informatievoorziening in
productketens worden nagedacht over de rol die het gebruik van ICT daarbij zou
kunnen spelen.

Als er gesproken wordt over het terugdringen van de milieubelasting van
producten en de daarmee samenhangende informatievoorziening, dan lijkt het op
het eerste gezicht geen rare gedachte om daarbij een belangrijke rol weg te
leggen voor de partijen in de markt zelf. In een kapitalistische samenleving als
de onze staat de vrijheid van productie en handel van producten immers

voorop." Het zijn in eerste instantie de ondernemingen zelf die bepalen welke
producten er geproduceerd zullen worden. In de te bespreken
beleidsdocumenten zal blijken dat de aanpak van de negatieve gevolgen op het
milieu van producten, primair wordt gezien als een verantwoordelijkheid van de
betrokken ondememingen  zelf.14  Met het begrip zelfregulering wordt  in  deze
beleidsdocumenten gedoeld op het door ondernemingen zelf nemen van
maatregelen of onderling vaststellen van afspraken teneinde de negatieve
gevolgen van hun producten terug te dringen. Zelfregulering lijkt op dit
beleidsterrein een goed uitgangspunt.

Er mag echter niet uit het oog worden verloren dat zelfregulering op het gebied
van het milieu haar grenzen kent. De overheid heeft immers op grond van het
bepaalde in artikel 21 van de Grondwet een eigen verantwoordelijkheid voor de
bescherming van het milieu. 15 Daarnaast toont recent onderzoek aan dat een

11   Grijpink,   1.,   Keteninformatisering:   met   toepassing   op   de   justitiMle    bedrijfsketen:   een   informatie-

infrastructurele aanpak voor communicatie tussen zelfstandige organistaies. Sdu Uitgevers Juridisch en

Fiscaal, Den Haag, 1997.

12 Zie over de genoemde kenmerken: Ploeg. van der, R. en C. Veenemans, De invioed van ICI' op

maatschappij    en    overheid,    natef   voomitsgangsgeloof   of   harde   werkelijkheid?,    Salom€1 Amstetdam

University Press, Amsterdam, 2001, p. 17-21.

13 Onida, M., a.w. 2004, p.  1.

14 Zie bijvoorbeeld de Nota Produkt en Milieu, a.w. 1993-1994 p. 8.

15 Geste\, van, R.A.J., Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven, naar een eigen verantwoordelijkheid

binnen kaders, Tilburg, 2000, p. 1-2.
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nneerderheid van de bevolking daar waar het betreft

duurzaamheidsvraagstukken, waaronder ook een productgericht milieubeleid
kan worden geschaard, geen voorstander is van een terugtredende overheid die
door middel van deregulering of zelfregulering de oplossing van
duurzaamheidsvraagstukken overlaat aan marktpartijen zelf. Dat roept de16

vraag op in hoeverre de overheid of de wetgever bij het vormgeven van een
productgericht milieubeleid en de daarvoor noodzakelijk geachte
informatievoorziening ruimte moet laten, en zo ja welke ruimte, aan
ondernemingen, consumenten en maatschappelijke organisaties om zelf
maatregelen te nemen die de milieubelasting van producten beoogt terug te
dringen.

2.             Probleemstelling

De combinatie van de hierboven vermelde onderwerpen informatievoorziening
en zelfregulering bepaalt het onderwerp van dit proefschrift. Met dit onderzoek
poog ik namelijk aan te geven wat de reguleringsmogelijkheden zijn voor de
noodzakelijke geachte informatievoorziening met betrekking tot de
milieubelasting van producten (ik zal het in het vervolg van dit onderzoek ook
spreken over "informatievoorziening") in productketens. De centrale
probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

"Op welke wijze en op welk niveau kan de noodzakelijk geachte
informatievoorziening tussen producenten met betrekking tot de milieubelasting van
producten gereguleerd worden?"

Op de centrale onderzoeksvraag zal ik een antwoord zoeken aan de hand van
een viertal onderzoeksvragen. De eerste vraag luidt: welke ruimte biedt de
Europese en internationale regelgeving voor het nemen van nationale
maatregelen met betrekking tot de informatievoorziening? Zeker daar waar het
gaat om het nadenken over nationale maatregelen die direct of indirect raken aan
producten, dient onderzocht te worden wat er in dat kader vanuit een EG-
rechtelijk en WTO-rechtelijk perspectief is toegelaten. Deze
regelgevingcomplexen hebben immers in de afgelopen tientallen jaren grenzen
gesteld aan nationale maatregelen die van invloed (kunnen) zijn op het vrije
verkeer van goederen tussen de aangesloten landen. Aan deze grenzen zal in dit
onderzoek uitdrukkelijk aandacht worden besteed.

De tweede vraag die voortvloeit uit de centrale probleemstelling is: op welke
wijze is de regulering van de informatievoorziening van producten thans
gereguleerd en welke aanknopingspunten biedt de huidige regulering van de
informatievoorziening van milieuaspecten van producten voor een mogelijke
integrale regulering van de informatievoorziening? De bestaande nationale en

16 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Kwaliteit en toekomst, verkenning van duurzaamheid,

Sdu Uitgevers, Den Haag, 2004.
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Europese regelgeving kent diverse vormen van regulering van bepaalde
milieuaspecten van producten die tevens regels bevatten voor de informatie-
voorziening. Zo geeft bijvoorbeeld de Wet milieugevaarlijke stoffen regels voor
de verhandeling van milieugevaarlijke stoffen en het verstrekken van informatie
dienaangaande. In hoeverre biedt deze regelgeving aanknopingspunten voor een
integrale regulering van de informatievoorziening van milieuaspecten van
producten in productketens? Het antwoord op deze vraag is uiteraard van groot
belang bij de vormgeving en de inrichting van de regulering van de
informatievoorziening.

De derde onderzoeksvraag luidt als volgt: welke knelpunten belemmeren de
noodzakelijk geachte informatievoorziening in productketens? Regulering van
de informatievoorziening in productketens vereist inzicht in factoren die een
adequate informatievoorziening ten behoeve van een productgericht
milieubeleid in de weg staan. In hoeverre is er een informatieprobleem, waar
bestaat het uit, voor welke partijen in de productketen is er een
informatieprobleem? Dat zijn vragen die voorafgaand aan de bespreking van
mogelijke reguleringsvormen beantwoord zullen moeten zijn.

De vierde onderzoeksvraag sluit bij de vorige vraag nauw aan: hoe kan
(zelf)regulering bijdragen aan de totstandkoming van de informatievoorziening
in de productketen? Als immers door middel van de derde onderzoeksvraag
achterhaald is welke knelpunten de totstandkoming van een

informatievoorziening in de productketen belemmeren, dan kan vervolgens
worden nagegaan of bepaalde vormen van regulering kunnen bijdragen aan het
wegnemen van de gevonden knelpunten. Alhoewel het niet gaat om regulering,
zal bij de beantwoording van deze onderzoeksvraag ook aandacht worden
besteed aan de mogelijkheden die de inzet van ICT biedt bij het wegnemen van
eventueel geconstateerde knelpunten in de totstandkoming van de
informatievoorziening.

Alvorens in te gaan op de opzet van dit onderzoek en de wijze van aanpak
van de beantwoording van de onderzoeksvragen is het wenselijk om het
onderwerp van deze studie nader te bepalen.

3.             Afbakening

In dit onderzoek staat de (zelf)regulering van de informatievoorziening in een
productketen centraal. De keuze voor dit onderwerp sluit andere interessante

vragen op het gebied van het productgerichte milieubeleid en het
productgerichte milieurecht uit, omdat daarmee het onderwerp van het
onderzoek te breed van opzet zou worden. De wijze waarop concrete

productmaatregelen genomen zouden kunnen worden of de wijze waarop andere
instrumenten dan informatievoorziening zouden kunnen bijdragen aan een
productgericht milieubeleid komen uitdrukkelijk niet aan de orde. Dit is slechts
dan anders, indien deze onderwerpen op de een of andere wijze van belang zijn
voor de regulering van de informatievoorziening in de productketen.
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Daarnaast heeft dit onderzoek slechts betrekking op de regulering van de
informatievoorziening tussen producenten. Dat betekent dat in dit onderzoek
niet betrokken zal worden de informatievoorziening voor de consument of de
informatievoorziening voor de overheid. Het idee is namelijk dat de
informatievoorziening aan deze partijen ook pas tot stand kan worden gebracht,
indien de informatievoorziening tussen producenten op een adequate manier tot
stand is gebracht. De informatievoorziening aan deze partijen zal wel aan de
orde komen, indien zij van belang is voor de totstandkoming van de
informatievoorziening voor producenten. Daarbij kan met name gedacht worden
aan de thans reeds bestaande gereguleerde vormen van informatievoorziening
die betrekking hebben op milieuaspecten van producten.

Als uitgangspunt voor de regulering van de informatievoorziening tussen
producenten wordt er in dit onderzoek gekozen voor zelfregulering. Een
belangrijke reden is het feit dat zowel de nationale als de Europese
beleidsdocumenten er de voorkeur aan geven om deze materie te reguleren door
middel van (vormen van) zelfregulering. Een andere reden betreft, zoals zal
blijken uit de bespreking van het Europese en internationaalrechtelijke kader, de
strenge eisen die het Europese en het internationale recht stellen aan nationale
maatregelen die van invloed kunnen zijn op het vrije verkeer van goederen. De
keuze voor zelfregulering als uitgangspunt wil echter geenszins zeggen dat er in
dit onderzoek geen aandacht zal worden besteed aan de mogelijkheden om de
regulering van de informatievoorziening vanuit een perspectief van de
overheidswetgever te benaderen, omdat de wetgever mogelijkheden heeft om
voorwaarden te verbinden aan de zelfregulering, de zogenaamde zelfregulering
binnen kaders.

4.                 Aanpak en methode van onderzoek

De beantwoording van de eerste, de tweede en de vierde onderzoeksvraag zal
geschieden aan de hand van een onderzoek in de literatuur, de wetgeving en de
jurisprudentie. Daarnaast bestaat dit onderzoek uit een empirisch gedeelte. Aan
de hand van een case study wordt met name de beantwoording van de derde
onderzoeksvraag uitgewerkt.

Het doel van de derde onderzoeksvraag is om na te gaan wat de knelpunten
zijn die de noodzakelijk geachte informatievoorziening tussen producenten in
een productketen belemmeren. Gedeeltelijk kan het antwoord op deze vraag
gegeven worden op basis van onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd." Nadeel

11 Zie Weterings. R.. Experimenten met produktinformatie-uitwisseling binnen de bedrijfsketen.
Publikatiereeks produktenbeleid, Studiecentrum voor technologie en beleid en TAUW infra consult bv.

Den Haag, 1994, Cramer, J, P. Dral en B. Roes, Produktinformatie-uitwisseling over milieuaspecten
tussen producenten, VROM   Publikatiereeks   produktenbeleid,    1991/3.   DOP,   Den   Haag,    199 I    en

Oorschot, van G.F. en L.G. NiemOller, Project verzamelen van milieukengeral/en van bitumineuze
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van deze onderzoeken is echter dat ze nogal gedateerd zijn. De onderzoeken zijn
namelijk uitgevoerd in 1991, 1994 en 1998. Daarnaast was de primaire
doelstelling van deze onderzoeken niet om de knelpunten in de
informatievoorziening te achterhalen, maar om een eigen systeem van
productinformatie-uitwisseling tussen producenten te toetsen.

Om voornoemde redenen zal er aan de hand van twee zelf uit te voeren case
studies worden getracht om aan te geven wat de knelpunten zijn die zich bij de
informatie-uitwisseling tussen producenten in de productketen voordoen. Op
deze wijze ontstaat er een redelijk compleet beeld van de knelpunten die zich
voordoen bij informatie-uitwisseling in de gehele productketen.

Er is een aantal redenen om bij de beantwoording van de derde
onderzoeksvraag te kiezen voor de onderzoeksstrategie van de case study. In de
eerste plaats biedt een casestudy de mogelijkheid om complexe sociale
verschijnselen, zoals hier het geval, in kaart te brengen. Het belangrijkste
kenmerk van de case study is dat een bepaald proces of verschijnsel bij een of
enkele onderzoekseenheden wordt bestudeerd. Een ander kenmerk is dat de
onderzoeksgegevens zodanig worden verzameld en geanalyseerd dat het
eenheidskarakter van het onderzoeksobject gehandhaafd blijft. Hierdoor wordt
het mogelijk om inzicht te krijgen in de complexiteit van en de samenhang
tussen factoren die bepaalde sociale processen en verschijnselen bepalen.28 De
verantwoording van de selectie van de twee case studies zal plaatsvinden in
hoofdstuk 5.

In de tweede plaats biedt de case study de mogelijkheid om een goed beeld te
krijgen van een sociaal verschijnsel waar, zoals hier het geval is, nog geen of
weinig onderzoek naar is gedaan. De case study is bij uitstek geschikt voor
verkennend of exploratief onderzoek.'9 De combinatie van complexiteit en
onontgonnenheid van het onderzoeksterrein zijn de belangrijkste overwegingen
om te kiezen voor deze benadering. De bestudering van een aantal gevallen kan
een veelheid aan relevante factoren en samenhangen opleveren die van invloed
zijn op de vorm en de inhoud van een sociaal proces of een sociaal verschijnsel.

Er dient echter wel een kanttekening te worden geplaatst bij de
onderzoeksmethode van de case study. De case study richt zich veelal op slechts
tan of enkele onderzoekseenheden.:° Dit heeft gevolgen voor de
representativiteit van de onderzoeksresultaten. Dat de eenheid die onderzocht
wordt eveneens representatief is voor alle niet onderzochte eenheden is
onwaarschijnlijk. Dit is echter ook niet de bedoeling van deze case study. Het
doel van de uit te voeren case studies is namelijk het verkrijgen van nieuwe en
eerste inzichten in de knelpunten die zich kunnen voordoen bij het proces van
informatievoorziening tussen producenten in productketens.

dakbedekkingsmaterialen ten behoeve van milieurelevante productinfonnatie, Stichting Dak&Milieu,

1998.

18 Yin, R.K., App/ications of case study research, Sage Publishers, Thousand Oaks, 2003 p. 24-25.

19 Yin, R.K.,a.w. 2003, p. 13.

20 Yin, R.K., a.w. 2003, p. 32.
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5.               Opzet van het onderzoek

Dit onderzoek kent de navolgende opzet. Na de inleiding en de opmerkingen
over de aanpak en de methode van onderzoek in dit hoofdstuk, zal in hoofdstuk
2, voorafgaande aan de beantwoording van de eigenlijke onderzoeksvragen, de
ontwikkeling van het nationale en het Europese productgerichte milieubeleid
worden beschreven en geanalyseerd.

De eerste onderzoeksvraag, zoals geformuleerd in paragraaf 2 van dit
hoofdstuk, vindt haar beantwoording in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk worden de
bepalingen van het EG recht en het recht van de WTO beschreven en
geanalyseerd waarmee bij een mogelijke regulering van de milieuaspecten van
producten en de daarmee samenhangende informatievoorziening rekening moet
worden gehouden. Dit hoofdstuk biedt aldus een kader voor het denken over de
nationale regulering van de genoemde materie.

Hoofdstuk 4 heeft tot doel de beantwoording van de tweede
onderzoeksvraag. In dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de bestaande
vormen van regulering van de informatievoorziening. De beschrijving en de
analyse van de bestaande vormen van regulering zal geschieden vanuit het
perspectief van het eerder beschreven integraal ketenbeheer.  In dat kader zal in
dit hoofdstuk niet alleen de nationale wet- en regelgeving behandeld worden.
Veel van de regelgeving die betrekking heeft op milieuaspecten van producten
en daarmee samenhangende informatievoorziening vloeit immers direct of
indirect voort uit Europese regelgeving. In hoofdstuk 4 zal dan ook, daar waar
dat van toepassing is, relevante Europese regelgeving worden behandeld.

In hoofdstuk 5 worden onder andere de resultaten van de twee uitgevoerde
case studies gepresenteerd. Daarnaast wordt er een samenvatting gegeven van de
reeds eerder uitgevoerde empirische onderzoeken naar de informatievoorziening
tussen producenten in een productketen. Doel van het voorgaande is het geven
van een antwoord op de derde onderzoeksvraag.

Aan de hand van de in hoofdstuk 5 achterhaalde knelpunten, vindt de
beantwoording van de vierde onderzoeksvraag plaats in hoofdstuk 6. Dat betreft
de wijze waarop regulering kan bijdragen aan de totstandkoming van een
informatievoorziening met betrekking tot de milieuaspecten van producten in
een productketen. Ik wil hier nogmaals herhalen dat daarbij als uitgangspunt
gekozen wordt voor (vormen van) zelfregulering. Het onderzoek wordt in
hoofdstuk 7 afgesloten met een slotbeschouwing en algemene conclusies.
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HOOFDSTUK 2

Productgericht milieubeleid

2.1 Inleiding

Het milieubeleid heeft in zijn nog korte bestaan een aantal belangrijke
wijzigingen ondergaan. In tegenstelling tot het verleden lijkt er momenteel een
tendens te bestaan om minder gebruik te maken van traditionele instrumenten
zoals wet- en regelgeving, maar meer nadruk te leggen op de eigen
verantwoordelijkheden van marktpartijen voor de oplossing van
milieuproblemen. Hierdoor is er een grote nadruk komen te liggen op
instrumenten als zelfregulering, doelgroepenoverleg en bedrijfsinterne
milieuzorg. Een tweede belangrijke wijziging betreft het aangrijpingspunt van
sturing. Van oudsher is het aangrijpingspunt van sturing en regulering van
activiteiten met mogelijke nadelige consequenties de oprichting en het in
werking stellen van een inrichting.'  In het eerste Nationaal Milieubeleidsplan,
maar ook de milieubeleidsplannen die daarop volgen, wordt echter als 66n van
de doelstellingen van Nederlands milieubeleid integraal ketenbeheer
geformuleerd: In het eerste hoofdstuk van dit proefschrift is integraal
ketenbeheer omschreven als het streven naar een situatie binnen een
productketen waarin de milieubelasting van een product over de gehele
levenscyclus minimaal is. Hieruit volgt dat een integrale benadering van een
product als uitgangspunt heeft rekening te houden met de milieuaspecten van
een product gedurende zijn gehele levensfase. Een dergelijke aanpak van
milieuproblemen heeft als voordeel dat maatregelen met betrekking tot
ongewenste milieueffecten in de ene fase niet verplaatst wor(len naar andere
fasen in een keten.

In dit hoofdstuk staat deze productgerichte beleidsaanpak van
milieuproblemen centraal, waarbij ik verder zal spreken over het
productenbeleid. Er volgt een beschrijving en een analyse van de voor het
productenbeleid meest relevante beleidsdocumenten. Ik concentreer me daarbij
op de nationale beleidsdocumenten, maar zal eveneens ingaan op het beleid dat
er tot op heden op Europees niveau ten aanzien van producten is gevoerd.

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 2 beschrijft de
ontwikkelingen in het milieubeleid, die geleid hebben tot het ontstaan van een
productenbeleid Paragraaf 3 behandelt het Europese productenbeleid. Paragraaf
4 zal het tot op heden gevoerde nationale productenbeleid, zoals dat met name
tot uitdrukking is gekomen in de nationale milieubeleidsplannen, maar tevens in

1 Verschuuren, J.M., Productgericht mUieurecht, Publicatie van de vereniging voor milieurechi
W.E.J.Tjeenk Willink, 1995, p. 1.

2 Nationaal Milieubeleidsplan 1, Kamerstukken II, vergadetjaar 1988-1989,21   137, nrs.  1-2, p. 82.
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een aantal andere beleidsdocumenten, beschrijven. Dit hoofdstuk wordt in de
vij fde paragraaf afgesloten met een slotconclusie.

2.2 Korte voorgeschiedenis

Een productgerichte benadering van milieuproblemen is niet uit de lucht komen
vallen. Hieraan is een aantal ontwikkelingen voorafgegaan die in dit hoofdstuk
worden behandeld.

2.2.1 Nationale ontwikkelingen

Begin jaren zeventig wordt de overheid er door lokaal opererende milieugroepen
op gewezen dat industriele activiteiten schade toebrengen aan het natuurlijke
milieu. Deze probleemdefiniering wordt overgenomen door de overheid. De
overheid formuleert vervolgens een beleid dat gebaseerd is op het terugdringen
van schadelijke emissies van productieprocessen: In die periode wordt wet- en
regelgeving beschouwd als het belangrijkste instrument om dit te realiseren. De
genoemde regelgeving wordt uitgewerkt aan de hand van de verschillende
milieusectoren. Zo ontstaat er met name wetgeving op het terrein van de bodem,
het water en de lucht. Daarnaast komt er ook een uitgebreide regelgeving op
gang op het gebied van (gevaarlijke) stoffen, waarvan de Wet milieugevaarlijke
stoffen en de afvalstoffenwetgeving de belangrijkste voorbeelden zijn. De
aanpak van milieuproblemen via verscheidene compartimenten is terug te
vinden in de Urgentienota Milieuhygiane: In vrijwel alle gevallen gaat het om
kaderwetten, die uitgewerkt worden door middel van algemene maatregelen van
bestuur en individuele vergunningen.

De nadelen van dit beleid komen aan het begin van de jaren tachtig aan het
licht. Door het gevoerde beleid ontstaat er een procedurele fragmentering, een
organisatorische fragmentering en een inhoudelijke fragmentering van het
milieubeleid.1 Met procedurele fragmentering wordt gedoeld op het feit dat er in
verschillende wettelijke stelsels sprake is van diverse procedures voor inspraak,
advies, bezwaar en beroep. Organisatorische fragmentering heeft betrekking op
de versnippering van taken en bevoegdheden over de verschillende
organisatieonderdelen binnen de overheid. Inhoudelijke fragmentering heeft
betrekking op het feit dat verschillende onderdelen van de overheid op het
terrein van 66n milieubelastende activiteit verschillend beleid voeren. Deze
vormen van fragmentering zijn verantwoordelijk voor het afwentelen van

3 Boons, F., Producten  in  ketens:een institutionele analyse van de substitutie van  PVC-leidingssystemen

en melkvegakkingen, Tilburg University Press, TilbUIg, 1995, p. 3.

4 Urgentienota Milieuhygiene, Kamerstukken II, vergaderjaar 1971-1972,11 906.

5 Leroy, P., De ontwikkeling van het milieubeleid en van de milieubeleidstheorie, In: Glasbergen, P..

Milieubeteid, een beleidswetenschappet#ke inleiding, Vuga Uitgeverij B.V. 's Gravenhage, 1994, p. 42-
43.
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milieuproblemen van de ene sector naar de andere. De milieuproblemen worden
hierdoor niet wezenlijk opgelost, maar verschoven naar andere sectoren.

Deze constatering heeft ertoe geleid dat de roep om integratie van het
milieubeleid aan het begin van de jaren tachtig toeneemt. Het gaat daarbij om
twee vormen van integratie: Illustrerend hiervoor zijn de namen van de nota's
die verschijnen: "Plan integratie milieubeleid" en "Meer dan de som der delen".7
In deze nota's gaat het om interne integratie. Met interne integratie tracht de
overheid om te komen tot een afstemming en integratie van de diverse
beleidssectoren in het milieubeleid. Een andere vorm van integratie is de externe
integratie. Externe integratie heeft tot doel om te zorgen voor het meenemen van
milieuaspecten op andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, verkeer en
waterstaat en landbouw. In het kader van het productenbeleid kan bij externe
integratie gedacht worden aan het opnemen van milieunormen voor producten in
bijvoorbeeld de warenwetgeving. lets dat tot op heden overigens nog niet is
gebeurd.

2.2.2 Internationale ontwikkelingen

Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau uiten
verschillende instanties kritiek op het stelsel van regelgeving. De door de
Verenigde Naties  in 1987 ingestelde World Commission on Environment  and
Development (WCED) constateert dat het in de meeste landen ontwikkelde
stelsel van sectorale wetten niet resulteert in een duurzame ontwikkeling:  De
WCED constateert dat daar een aantal oorzaken voor is aan te wijzen. Een
belangrijke oorzaak zijn de handhavingsproblemen bij de uitvoering van de
wetgeving. Daarnaast kunnen door een sectorale aanpak van de
milieuproblemen verschuivingen van de ene sector naar de andere sector
optreden die niet goed beheersbaar meer zijn en die ertoe leiden dat
beleidsvoordelen weer teniet worden gedaan. Ook de WCED concludeert dat
voor het bereiken van een duurzame ontwikkeling integratie van de aandacht
voor de verschillende sectoren van groot belang is.

Duurzame ontwikkeling is het sleutelbegrip in het rapport "Our common
future"   dat   de  WCED   in 1987 publiceert. De omschrijving van duurzame
ontwikkeling luidt als volgt: een

"(..)development that meets the needs of the present without compromising the ability
of future generations to meet their own needs".

6 Leroy, P., a.w. 1994, p. 45-48.
7 Plan integratie milieubeleid, Kamerstukken II, vergaderjaar 1982-1983, 8 010, en Meer dan de som der

delen, Kamerstukken II, vergaderjaar 1983-1984,18 292.

8 World Commission on Environment and Development, Our common»ure, Oxford, Oxford University

Press, 1987.
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Het begrip ontwikkeling in duurzame ontwikkeling heeft betrekking op een
economische groei in een vorm en mate die verenigbaar is met de beheersing
van milieuproblemen. De commissie legt daarbij grote nadruk op de dreigende
uitputting van grondstoffen. De omschrijving van duurzame ontwikkeling schiet
echter tekort als het gaat om het formuleren van concrete en operationele
beleidsmaatregelen. Dit dient te geschieden aan de hand van criteria voor de
maximaal aanvaardbare waarden van verontreiniging, aantasting en uitputting. g
Hieruit kunnen dan vervolgens grenswaarden en streefwaarden worden afgeleid.

Cramer leidt uit de definitie van duurzame ontwikkeling een aantal
uitgangspunten af, die volgens haar ook ten grondslag moeten liggen aan een te
voeren milieubeleid.'°   In de eerste plaats   is   het   voor haar duidelijk   dat   het
bereiken van een situatie van duurzame ontwikkeling geen kwestie van
technologie is, maar is verbonden met een bredere strategie, waarin ook
economische, sociale, institutionele en culturele veranderingen noodzakelijk
zijn. Daarnaast is duurzame ontwikkeling geen objectieve term. Het vereist
nieuwe normen en waarden in de verhouding tussen de mens en zijn omgeving.
Een derde uitgangspunt is dat duurzame ontwikkeling een voortdurend proces is
en geen statische finale situatie.

Duidelijk is dat de internationale ontwikkelingen hun weerslag hebben
gehad op het Nederlandse milieubeleid. Deze ontwikkelingen houden zeker
verband met het rapport van de WCED en het daarin opgenomen concept van de
duurzame ontwikkeling. De centrale doelstelling van het rapport van de WCED
wordt zelfs letterlijk overgenomen in het eerste Nationale Milieubeleidsplan.11 In
dit plan voor het milieubeleid tot en met het jaar 2005 worden, in tegenstelling
tot het rapport van de WCED wel concrete en operationele beleidsmaatregelen
opgenomen die moeten leiden tot een duurzame ontwikkeling.

2.2.3 Een nieuwe aanpak van milieuproblemen

De constateringen in het rapport van de WCED en het ook in Nederland
langzaam gegroeide besef dat een sectorale aanpak van de milieuproblemen
onvoldoende resultaten oplevert, leidt tot een nieuwe probleemdefinitie in het
milieubeleid.'2 De hoofdlijn  van deze nieuwe probleemdefinitie  is een integrale
benadering  van de milieuproblematiek." Het eerste nationale milieubeleidsplan
werkt het idee van duurzame ontwikkeling, zoals dat door de WCED is
geformuleerd, uit en bevat de strategie voor het milieubeleid voor de

9 Leroy, P., a.w. 1994, p. 47.

10 Cramer, J.M., Sustainable development: closing the material cycles in industrial production, TNO,

Delft, 1992, p.1
11 Nationaal Milieubeleidsplan, Kamerstukken 11, vergaderjaar 1988-1989,21 137, nrs. 1-2.

12 RNM, Zorgen voor morgen,  Nationale milieuverkenning  1985-2010, Alphen aan den Riin, Samsom

H.D.Tjeenk Willink, 1988.

13 Leroy, P., a.w. 1994, p. 46
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middellange termijn (tot 2005):4 Duurzame ontwikkeling, voor zover het
producten betreft, moet gestalte krijgen door middel van structurele brongerichte
maatregelen die een integrate aanpak van milieumaatregelen mogelijk moeten
maken op de langere termijn. Het gaat daarbij om de volgende maatregelen. ts

• integraal ketenbeheer: het sluiten van stofkringlopen in de keten van
grondstof, productieproces, product, afval en de erbij horende emissies;

• energieextensivering: energiebesparing door middel van het verhogen
van de energie-efficiency en het inzetten van duurzame energiebronnen;

• kwaliteitsbevordering: bevordering van de kwaliteit van producten,
productieprocessen, grondstoffen en afval met het oog op de langere
benutting van stoffen in de economische kringloop.

Een kenmerk van een aantal van deze maatregelen is dat zij bij de aanpak
van milieuproblemen het product tot uitgangspunt nemen. Deze maatregelen
bevatten de eerste aanzetten tot een beleid dat gericht is op een integrale
benadering van een productketen, kortom een productenbeleid. Productenbeleid
moet 66n van de vormen van milieubeleid zijn die bijdraagt aan een integrale
aanpak van milieuproblemen, zodat afwentelingen kunnen worden voorkomen.
Het kabinet benadrukt in het eerste Nationale Milieubeleidsplan dat de
benodigde veranderingen van productie en consumptie in een periode van
twintig jaar gerealiseerd moeten zijn. De overheid wil aan het productgerichte
milieubeleid aldus een belangrijke plaats toekennen in het Nederlandse
milieubeleid bij de realisatie van een duurzame ontwikkeling. Het belangrijkste
doel van een productgerichte aanpak van milieuvraagstukken is om via
veranderingen in het product de milieueffecten die optreden in de verschillende
fasen van het product terug te dringen.

2.2.4 Milieuactiviteiten van bedrijven

Het voorgaande zou de indruk kunnen wekken dat het milieubeleid dat als
belangrijke doelstelling een meer productgerichte aanpak heeft op het conto van
de overheid geschreven moet worden. Dat zou niet helemaal juist zijn. Ook
vanuit het bedrij fsleven zelf zijn met name in de afgelopen tien tot vijftien jaren
op het gebied van producten diverse milieumaatregelen genomen. Een duidelijk
voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van bedrijfsinterne milieuzorgsystemen:6
Deze zorgsystemen zijn in de afgelopen jaren door het bedrijfsleven ontwikkeld
om er in eerste instantie voor te zorgen dat het voorgenomen milieubeleid van
een bedrijf handen en voeten krijgt. In zo'n systeem moet het gebruik van
stoffen en energie periodiek worden geregistreerd. Dit soort gegevens kunnen
een rol spelen bij het integrale ketenbeheer van een product.

14 Nationaal Milieubeleidsplan, Kamerstukken IL vergaderjaar 1988-1989,21 137, nrs.  1-2.
15 Nationaal Milieubeleidsplan, a.w. 1988-1989, p.  12.
16 Zie over de ontwikkeling van deze bedrijfsinterne milieuzorgsystemen uitgebreid: Van Gestel, R.A.J.,

Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven, naar een eigen verantwoordelijkheid binnen kaders, Tilburg,
2000.
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Het bedrijfsleven is met name vanaf het begin van de jaren negentig zelf ook
bezig geweest met het vergroten van de aandacht voor milieuaspecten van haar
producten.

Er is een aantal, met name economische, verklaringen voor deze
toenemende aandacht van het bedrijfsleven voor het productenbeleid. In de
eerste plaats werd er door bedrijven een toename van de publieke discussie over
de milieueffecten van producten verwacht, met name door ontwikkelingen zoals
de invoering van een milieukeur en het ontstaan van een
producentenverantwoordelijkheid. Bedrijven hebben inmiddels op deze
ontwikkelingen gereageerd door reeds in de productontwikkeling rekening te
houden met de milieuaspecten van een product in alle fasen van de levenscyclus.

Een tweede verklaring kan gevonden worden in het feit dat veel bedrijven
rekening zijn gaan houden met de milieuaspecten van hun producten om op die
wijze te kunnen anticiperen op bestaand en op toekomstig overheidsbeleid zoals
de toename van regelgeving, de verzwaring van sancties, de aansprakelijkheid
voor milieudelicten en de effectievere controle op de naleving van
milieuwetten."

Een laatste belangrijke verklaring is het argument voor bedrijven om
rekening te houden met de milieuaspecten van producten. Zo kan een methode
van integraal ketenbeheer leiden tot een vermindering van het gebruik van
grondstoffen en een dating van de inkoopkosten. Tevens kan integraal
ketenbeheer leiden tot een vermindering van afvalstoffen, zodat bijvoorbeeld de
kostprijs van transport kan dalen. Daarnaast gold zeker aan het begin van de
jaren negentig dat het milieu als een marketinginstrument kon worden ingezet.
Het aanbieden van greene producten werd door de consumenten beschouwd als
een vorm van verantwoord ondernemen.

Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat de overheid bij het eventueel
vormgeven van een productenbeleid op een aantal punten kan aansluiten bij
processen die reeds in bepaalde bedrijfstakken spelen.

2.3 Het Europese productgerichte milieubeleid

2.3.1 Inleiding

Vergeleken bij het hierna uitvoerig te bespreken nationale beleid is (het
nadenken over) een Europees beleid over de milieueffecten van producten pas
recent op gang gekomen.
In 1997 heeft de Europese Commissie een studie laten verrichten inzake  een
geintegreerd productenbeleid.'s In de documenten die sedertdien zijn verschenen
wordt gesproken over Integrated Product Policy (IPP). IPP wordt getypeerd als

17 VNO/NCW Milieu en ondememing, 1988, Den Haag
18 Ernst & Young/SPRU for the European Commission 1998, Integrated Product Po/icy,
http://www.europa.eu.int/comm/environment/ipp/home. htm
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een gedetailleerde benadering. In deze benadering dienen acties, actoren en
effecten gedurende de gehele levenscyclus van producten aan de orde te worden
gesteld. In de genoemde studie is gekeken naar de ontwikkeling van IPP in de
diverse lidstaten en het gebruik van het levenscyclus concept van producten
door het bedrijfsleven en de consument. In de studie wordt voor de Europese
Unie op het gebied van IPP een aantal taken geformuleerd. Zo dient de Europese
Unie te komen tot een formulering van een gemeenschappelijke visie op de
doelstellingen van IPP. Verder zou de Europese Unie de integratie van IPP
kunnen bevorderen in de diverse takken van het beleid van de Europese Unie.
Tot slot zou de Europese Unie een aantal specifieke IPP maatregelen kunnen
nemen.

In 2000 heeft de Europese Commissie een vervolgstudie laten uitvoeren naar
de recente ontwikkelingen van IPP-beleid in de Europese lidstaten." Deze studie
toont aan dat er in de meerderheid van de lidstaten nog geen actief beleid op dit
terrein wordt gevoerd. De lidstaten die wel een actief beleid voeren, waaronder
Nederland, vertonen een aanmerkelijke diversiteit bij de implementatie van het
beleid. Uit deze beide studies komt naar voren dat de meeste lidstaten er een
voorkeur voor hebben dat de Europese Commissie het voortouw neemt om de
lidstaten te helpen die nog geen actie hebben ondernomen en om een raamwerk
te definiaren dat als leidraad kan dienen in de Europese Gemeenschap.

In 2001 verschijnen er twee beleidsdocumenten op Europees niveau, waarin
aandacht wordt besteed aan het productenbeleid. In de eerste plaats is dat het
zesde Milieu Actie Programma, waarin naast andere onderwerpen ook enige
aandacht wordt besteed aan het productenbeleid. In de tweede plaats verschijnt
het Groenboek geintegreerd productenbeleid, dat helemaal gewijd is aan het
productenbeleid dat op Europees niveau gestalte zou moeten krijgen. Beide
documenten zullen door mij in het hiernavolgende worden besproken.

2.3.2 Het zesde Milieu Actie Programma

Begin 2001 verschijnt het zesde Milieu Actie Programma (verder aan te duiden
als het zesde MAP).20 Het zesde MAP stelt voorop dat milieuwetgeving de
belangrijkste pijler is en blijft om de milieudoelstellingen binnen de Europese
Gemeenschap te bereiken.21 Een uitsluitend op wetgeving gerichte benadering is
volgens de Europese Commissie echter niet voldoende. Teneinde de
noodzakelijke veranderingen in productie- en consumptiepatronen tot stand te
brengen, moet een meer strategische benadering worden gevolgd. In dat kader
stelt het zesde MAP vijf prioritaire strategische actielijnen voor. De derde

19 Ernst&Young for the European Commission 2000, Developing the Foundation for Integrated Product

Policy, http://www.europa.eu.int/comm/ipp/home.htm

20 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal

Comit6 van de regio's betreffende het zesde Milieu Actie Programma van de Europese Gemeenschap,
"Mi'lieu 2010, onze toekomst. onze keuze", COM (2001), 31, PbEG, 1242.

21 Zesde Milieu Actie Programma, a.w.  2001, p.  13.
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actielijn is voor het productenbeleid van belang. Deze actielijn gaat uit van het
beginsel dat aandacht voor zowel de belangen van het bedrijfsleven als die van
de consument zal bijdragen tot duurzame productie- en consumptiepatronen.

De Europese Commissie merkt bij de aanvang van de uitwerking van de
genoemde derde actielijn het navolgende op:22

6.Tot nu toe is de benadering (door de Europese Commissie) van het bedrijfsleven er
grotendeels op gericht geweest normen en streefdoelen vast te stellen en er vervolgens
voor te zorgen dat bedrijven deze normen naleven. De lidstaten hebben deze
benadering in toenemende mate aangevuld met marktgerichte instrumenten zoals
milieuheffingen op verschillende producten die gericht zijn op het wijzigen van de
prijssignalen op de markt ten gunste van milieuvriendelijke producten, processen en
diensten(..) De industrie verzet zich vaak tegen de invoering van milieuheffingen uit
vrees voor verlies aan concurrentievermogen(..) Om deze bezwaren in verband met
concurrentievermogen weg te nemen is een geharmoniseerde aanpak op
communautair niveau noodzakelijk(..) Tot dusverre heeft dit voorstel niet de
noodzakelijke unanieme steun van de lidstaten gekregen(..) Het is echter ook mogelijk
om de vraag van de markten en de consumenten te richten op producten en diensten
die vanuit milieuoogpunt superieur zijn aan concurrerende producten. Dit kan worden
gerealiseerd door middel van informatie en voorlichting(..)

"

Met andere woorden, een productenbeleid heeft eigenlijk het meeste baat bij
milieuheffingen en andere mechanismen die er voor zorgen dat
milieuvriendelijke producten goedkoper zijn dan andere producten. De Europese
Commissie kiest echter niet voor dergelijke directe instrumenten met als
argument dat dit ten koste zou gaan van de concurrentiepositie van het
bedrijfsleven. In plaats daarvan kiest men voor indirectere instrumenten zoals
informatievoorziening en voorlichting. Zo ademen ook de meeste overige
voorstellen die in het kader van een productenbeleid worden gedaan de sfeer uit
van vrijwilligheid, of om met de woorden van de Europese Commissie te
spreken "het aanmoedigen van vrijwillige actie door de industrie om haar
milieugedrag te verbeteren".21

Vervolgens blikt de Europese Commissie reeds vooruit naar het hierna nog te
bespreken Groenboek en het programma inzake het geintegreerde
productenbeleid:

66 In het kader van de voorgestelde geintegreerde productenbeleidbenadering zal de
Commissie manieren onderzoeken om de milieuprestatie van producten tijdens hun
levenscyclus te verbeteren. Het doel bestaat erin om aan de vraag van consumenten te
voldoen met minder hulpbronnen en minder gevaren en risico's voor het milieu en om
het ontstaan van afvalstoffen te voorkomen aan de bron. Hiertoe behoren het nemen
van maatregelen op het gebied van economische prikkels voor milieuvriendelijke
producten, het vergroten van de "groene" vraag door middel van betere informatie
voor de consument, het ontwikkelen van een objectieve basis voor groen

22 Zesde Milieu Actie Programma, a.w. 2001, p. 15.
23 Zesde Milieu Actie Programma, a.w. 2001, p. 16.
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aankoopbeleid door de overheid, en actie om milieuvriendelijker ontwerp van
producten te bevorderen. Een en ander omvat overleg met betrokkenen om het
productontwerp te verbeteren op grond van vrijwillige acties van bedrijven en
sectoren en waar nodig zal ondersteuning plaatsvinden door middel van instrumenten
zoals normalisatie en wetgeving.

"

De Europese Commissie geeft hier zelf aan dat de meeste van deze
doelstellingen en maatregelen in het Groenboek zullen worden uitgewerkt, een
en ander wederom met als uitgangspunt de vrijwilligheid, te ondersteunen met
wetgeving dan wel normalisatie.

Informatievoorziening speelt dus, mede gezien het door de Europese Commissie
aangehaalde argument om te kiezen voor indirecte instrumenten, een belangrijke
rol n het Europese productenbeleid dat de Europese Commissie voor ogen staat.
Dat is de reden dat er diverse voorstellen worden gedaan op basis waarvan aan
consumenten relevante en eenvoudig te begrijpen informatie kan worden
verstrekt over de milieuprestaties van een product:* Het gaat echter niet alleen
om de consument. Ook degenen bij de overheid of het bedrijfsleven die
verantwoordelijk zijn voor het aankoopbeleid dienen over dergelijke informatie
te kunnen beschikken. De Europese Commissie wenst in dat kader te
onderzoeken of het mogelijk is dat bedrijven aan consumenten de noodzakelijke
informatie kunnen verstrekken via hun websites dan wel via andere
communicatiekanalen.

Volgens de Europese Commissie is het op het moment van publiceren van
het document zo dat een aantal lidstaten en de Europese Gemeenschap zelf
systemen voor de toekenning van milieukeuren aan producten hebben
ingevoerd. De Europese Commissie wil de voortgang en de doeltreffendheid van
het communautaire systeem voor de toekenning van milieukeuren onderzoeken
en in het licht daarvan eventueel de nodige veranderingen doorvoeren.

Een laatste aandachtspunt met betrekking tot de informatievoorziening is dat
de informatievoorziening ten aanzien van "het gehalte aan of ontbreken van
gevaarlijke stoffen, de oorsprong van materialen die worden gebruikt voor het
vervaardigen van het product, de recycleerbaarheid, et cetera" voor verbetering
vatbaar is. Naar de mening van de Europese Commissie moeten lidstaten en
bedrijven zich in de komende jaren richten op de invoering van
productinformatiesystemen voor alle soorten producten en zal de Europese
Commissie dit aanmoedigen in het kader van haar geintegreerde
productenbeleid.

2.3.3 Het Groenboek geintegreerd productbeleid

Vrijwel gelijktijdig met het zesde MAP, welgeteld een maand na het verschijnen
van dat document, publiceert de Europese Commissie, mede naar aanleiding van

24 Zesde Milieu Actie Programma, a.w. 2001, p. 18-21
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de hierboven besproken studies van Ernst & Young, het Groenboek geintegreerd
productbeleid (hierna aan te duiden als het Groenboek).15

De doelstelling die de Europese Commissie met dit Groenboek beoogt, wordt
aldus geformuleerd: 26

"Dit Groenboek stelt een strategie voor om productgericht milieubeleid aan te
scherpen en beter in te richten op de bevordering van de ontwikkeling van een markt
voor groenere producten. De ideeen die naar voren worden gebracht zijn bedoeld om
de algemene discussie te stimuleren over de voorgestelde strategie en de onderdelen
daarvan, de pet·spectieven die het vergroenen van producten opent voor de diverse
belanghebbenden en de overheid, de praktische middelen voor het implementeren en
promoten ervan. De strategie is gebaseerd op de geTntegreerde

productenbeleidbenadering (Integrated Product Policy, oftewel IPP) en beoogt
bestaand milieubeleid aan te vullen door gebruik te maken van tot nu toe
onaangeboorde mogelijkheden om een scala aan producten en diensten gedurende hun
levenscyclus te verbeteren(..) De uitdaging om producten milieuvriendelijker  te
maken moet eerst en vooral door bedrijven en consumenten ter hand worden
genomen. Wanneer een product eenmaal op de markt is gebracht, kan er relatief
weinig worden gedaan om de milieueigenschappen ervan nog te verbeteren(..) de
geintegreerde productenbeleidbenadering zal zich daarom in eerste instantie richten
op het eco-ontwerp en het creeren van informatie en stimuleringsmaatregelen voor
efficientere benutting en gebruik van groenere producten.
De meeste producten worden op mondiale of regionale schaal verhandeld en
circuleren vrij binnen de interne markt. Het is daarom zinnig om niet alleen op kleine
schaal voor plaatselijk gevestigde ondernemingen een productgerelateerd milieubeleid
te ontwikkelen, maar voor alle bedrijven die binnen de Europese Gemeenschap actief
zijn en handel drijven(..) Een communautair geintegreerde productenbeleid zal
daarom voor lidstaten, plaatselijke overheden, bedrijven en NGO's zowel een
raamwerk zijn voor de ontwikkeling van hun ideeen en verspreiding van positieve
ervaringen omtrent het vergroenen van producten, als een sturende la'acht door middel
van specifieke beleidsinitiatieven van de Europese Gemeenschap daar waar dergelijke
initiatieven de beste verwachtingen voor de toekomst hebben. ,,

Volgens de Europese Commissie moet dit Groenboek dus uitsluitend beschouwd
worden als een document waarin slechts idee8n worden gegeven die de discussie
rondom een te voeren productenbeleid zouden moeten voeden. In dat licht
bezien is het opvallend dat de Europese Commissie zichzelf een bescheiden rol
toebedeelt door aan te geven dat de initiatieven met betrekking tot producten
vooral van bedrijven en consumenten moeten komen.

De IPP benadering betekent volgens de Europese Commissie in de eerste plaats
dat de volledige levenscyclus van een product in aanmerking dient te worden
genomen. Deze levenscyclus omvat alle levensfasen van een product.27 In

25 Groenboek geintegreerd productbeleid van de Europese Commissie van 7 februari 2001, COM (2001),
68.

26 Groenboek geintegreerd productbeleid, a.w. 2001, p.  3.
27 Groenboek geintegreerd productbeleid, a.w. 2001, p.  6.
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beginsel zijn alle soorten producten inbegrepen in de reikwijdte van het IPP-
beleid. Dat beleid is gericht op het bereiken van een algehele tempering van de
milieueffecten van producten. Volgens het Groenboek zal de rol van de overheid
binnen de IPP-benadering in de meeste gevallen faciliterend zijn in plaats van
direct intervenierend. De achterliggende gedachte daarvan is dat het beleid zich
moet richten op het vaststellen van de belangrijkste doelstellingen en de
verschillende belanghebbenden moet voorzien van de middelen en de prikkels
om deze doelstellingen te bereiken. Aangegeven wordt dat wetgeving niet de
kern vormt van het IPP-instrumentarium. Wetgeving is een instrument waar in
passende omstandigheden gebruik van dient te worden gemaakt. Welke
omstandigheden dat zijn maakt de Europese Commissie echter niet duidelijk.
Het instrumentarium dat naar de mening van de Europese Commissie wel kan
worden ingezet betreft "instrumenten die zoveel mogelijk gebruik maken van
marktkrachten".28 Daarbij onderscheidt de Europese Commissie een viertal
instrumenten:

•             Het prijsmechanisme:29

"Het krachtigste instrument om de markt ten gunste van milieuvriendelijker
producten en diensten te veranderen is de tekortkoming van de markt herstellen
overeenkomstig het beginsel van de vervuiler betaalt, door ervoor te zorgen dat
de werkelijke milieukosten gedurende de levenscyclus van producten in de prijs
van het product worden geintegreerd."

De Europese Commissie voegt daar zelf eerlijkheidshalve aan toe dat
dit instrument gezien de weerstand van het bedrijfsleven vooralsnog
geen re8le optie is. Zolang dat het geval is, is aanvullende actie nodig
om consumenten beter voor te lichten over de milieueigenschappen van
producten en om producenten aan te moedigen om een beter
productontwerp te ontwikkelen;

•              Hulpmiddelen en prikkels voor groenere consumptie:30

"consumenten kunnen een omslag bewerkstelligen door groenere producten te
kopen. Hun voorkeur voor milieuvriendelijke producten is de belangrijkste
stuwende kracht voor ondernemingen om na te denken over manieren om hun
producten groener te maken en marktaandeel te winnen door innovatie en een
beter ontwerp. Een belangrijk eerste effect kan ook komen van
overheidsopdrachten."

In dit kader is het interessant dat de Europese Commissie er op wijst dat
consumenten gemakkelijk toegang moeten hebben tot begrijpbare,
relevante, geloofwaardige informatie, hetzij via etikettering op het
product, hetzij via andere gemakkelijk toegankelijke bronnen, waarbij

28 Groenboek geintegreerd productbeleid, a.w. 2001, p.  10.
29 Groenboek geintegreerd productbeleid, a.w. 2001, p.  13.
30 Groenboek geintegreerd productbeleid, a.w. 2001, p.  15.
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de Europese Commissie met name denkt aan moderne communicatie-
technologiedin, zoals het internet;

•            Hulpmiddelen en prikkels om leiderschap van bedrijven in groenere
productie te versterken: " gezien het belang van dit instrument voor het
onderwerp van dit onderzoek bespreek ik dit instrument hieronder
uitgebreid;

• Andere ondersteunende instrumenten: 32 volgens de
Europese Commissie vallen hier de instrumenten onder die, hoewel niet
primair gericht op producten, ondememers zouden kunnen stimuleren
om een levenscyclusbenadering te volgen. Tot deze instrumenten
behoren de milieubeheer- en milieuauditsystemen ISO 14001 en Emas,
de milieuboekhouding, het LIFE-instrument en de instrumenten
onderzoek en ontwikkeling.

Voor deze studie van belang zijn de instrumenten die de Europese Commissie
heeft geformuleerd onder de kop "Hulpmiddelen en prikkels om het leiderschap
van bedrijven in groene producten te versterken"." In dat kader denkt de
Europese Commissie aan de ontwikkeling en de beschikbaarheid van
hulpmiddelen om milieuprestaties van producten te verbeteren en de prikkels
voor bedrijven te vergroten die ertoe moeten leiden dat de onderneming
duurzamer wordt.

Een van de hulpmiddelen daarbij is volgens de Europese Commissie de
beschikbaarheid voor en het gebruik van belanghebbenden over en van
informatie met betrekking tot de milieueffecten van de levenscyclus van
producten. In het Groenboek wordt het aldus geformuleerd:

"Voor een duurzame omkering in de markt, waarbij rekening wordt gehouden
met milieuaspecten, is het belangrijk dat belanghebbenden informatie hebben en
gebruiken over de milieueffecten van de levenscyclus van producten of
onderdelen die zij willen kiezen. Over het algemeen moet de beschikbaarheid, de
orientatie op gebruikers en de invloed in de markt van accurate, niet-misleidende
informatie vergroot worden:
• Fabrikanten moeten het milieuprofiel kennen van de onderdelen die ze in hun

producten verwerken;
• Ontwerpers moeten de levenscycluseffecten van hun keuzes onderzoeken en

daarvoor toegang hebben tot bestaande levenscyclusgegevens en
methodologietn;

• Producenten moeten informatie in een gemakkelijk toegankelijke vorm naar
beneden toe doorgeven attn consumenten en afnemers;

• Winkeliers, consumenten en kopers moeten herkennen wat groene producten
zijn."

31 Groenboek geintegreerd productbeleid, a.w. 2001, p. 20.
32 Groenboek geintegreerd productbeleid, a.w. 2001, p. 27.
33 Groenboek geintegreerd pmductbeleid, a.w. 2001, p. 20.
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Volgens de Europese Commissie is de eerste stap om de levenscyclus-
gedachtengang, en daarmee de facilitering van het productenbeleid, in de
economie te verspreiden het produceren en nauwkeurig vergelijken van
informatie inzake de milieueffecten van producten gedurende de levenscyclus: 34

64

Dergelijke informatie kan in Levenscyclusinventarisaties (Life Cycle Inventories,
LCI's) worden vergaard en in levenscyclusanalyses (Life Cycle Analyses, LCA's)
worden uitgelegd. LCI's en LCA's zijn noch eenvoudig noch goedkoop om samen te
stellen. Sommige elementen bevinden zich in het domein van de staat, andere niet. De
waarde hangt af van de kwaliteit en de relevantie ervan voor de behoeften en de
voorkeuren van de gebruiker. De Commissie beschouwt de ontwikkeling en
nauwkeurige vergelijking van gemakkelijk verkrijgbare levenscyclusinformatie als
een belangrijke prioriteit. Een van de manieren om dit te bereiken zou kunnen zijn om
de bestaande levenscyclusinformatie te harmoniseren en op termijn te koppelen, en in
voorkomende gevallen, nieuwe databases tot stand te brengen die beantwoorden aan
overeengekomen normen. De openbare beschikbaarheid via databases van bestaande
standaardgegevens over de levenscyclus zal worden aangemoedigd. Daarbij zal
worden samengewerkt met consumenten- en bedrijfsorganisaties en met diverse
betrokken instanties zoals de nationale milieubeschermingsautoriteiten en het
Europese Milieuagentschap. Koppelingen naar andere relevante informatie zullen ook
gemakkelijker toegankelijk worden gemaak«..) Er zouden hulpmiddelen ontwikkeld
moeten worden en beschikbaar moeten zijn, zodat een snelle controle van de
milieueffecten van producten mogelijk is, met name voor die actoren, zoals kleine en
middelgrote ondernemingen, die niet over de expertise en bronnen beschikken om zelf
levenscyclusanalyses uit te voeren. "

De Europese Commissie geeft vervolgens aan dat een mogelijke manier om de
productie en de beschikbaarheid van informatie te vergroten is om producenten
te verplichten en/of aan te moedigen om belangrijke gegevens te leveren in de
productketen en aan de consument.

Een ander hulpmiddel waar de Europese Commissie in het kader van het
instrument "Hulpmiddelen en prikkels om leiderschap van bedrijven in groenere
producten te versterken" veel van verwacht, is de ontwikkeling van richtlijnen
die dienst kunnen doen bij het ontwerpen van producten.35 De Europese
Commissie wil de opstelling, de verspreiding en de toepassing van dergelijke
richtlijnen aanmoedigen.

Mededeling van de Europese Commissie
Na de totstandkoming van het Groenboek is er een overleg gestart met
belanghebbenden over de inhoud van het Groenboek. Uit dit overleg is gebleken
dat de beschreven IPP-benadering een duidelijke bijdrage moet leveren aan
duurzame ontwikkeling. Op basis van dit overleg heeft de Europese Commissie
in 2003 een mededeling gedaan aan de Europese Raad en het Europees

34 Groenboek geintegreerd productbeleid, a.w. 2001, p. 21.
35 Groenboek geintegreerd productbeleid, a.w. 2001, p. 24.
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Parlement. 16 In deze mededeling wordt teruggekomen op de vraag waarom er
een productdimensie voor het milieubeleid nodig is. In hoofdstuk 2 van deze
mededeling wordt de IPP-benadering nogmaals uiteengezet en in hoofdstuk 3
van de mededeling worden de leidende beginselen van de EU-strategie inzake
IPP beschreven. De beschrijving van de IPP-benadering en de leidende
beginselen komen overeen met datgene dat eerder in het Groenboek door de
Europese Commissie werd geformuleerd.

De mededeling bevat echter wel een aanscherping en nadere concretisering van
de strategie die de Europese Unie met betrekking tot IPP zal gaan voeren." De
Europese Commissie zal zich in haar IPP-beleid op twee actiepunten toeleggen:

•    het vaststellen van de kadervoorwaarden voor de continue op het milieu
gerichte verbetering van alle producten gedurende de fabricage-,
gebruiks- en verwijderingsfase van de levenscyclus;

•  de ontwikkeling van een aanpak voor producten met het grootste
potentieel voor op het milieu gerichte verbetering.

De Europese Commissie onderscheidt in de mededeling dde hoofdcategorieen
instrumenten:

1.    Instrumenten voor het cre8ren van het juiste economische en juridische
raamwerk. Hieronder vallen de navolgende instrumenten:

•    Belastingen en subsidies;
•    Convenanten en normalisatie;
•     Wetgeving op het gebied van overheidsopdrachten;
• Overige wetgeving.

2. Instrumenten voor het bevorderen van de toepassing van het
levenscyclusconcept. Hierbij gaat het om de navolgende instrumenten:

• De beschikbaarstelling van levenscyclusinformatie en inter-
pretatieve instrumenten;

• Milieubeheersystemen;
•     Verplichtingen met betrekking tot productontwerp;

3. Instrumenten die bijdragen aan de informatievoorziening aan
consumenten. Hieronder vallen de navolgende instrumenten:

•     Het groener maken van overheidsopdrachten;
• Groenere bedrijfsaankopen;
• Milieuetikettering.

36 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, geintegreerd productbeleid,

voortbouwen  op €en  milieugericht  levenscyclusconcept, COM (1003),302.

37 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, a.w. 2003, p. 6-16.
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De instrumenten die de Europese Commissie nader wil ontwikkelen zijn iets
concreter dan in het Groenboek, maar behoeven wel nadere uitwerking. Evenals
in het Groenboek geeft de Europese Commissie ook in deze Mededeling aan dat
het prijsmechanisme het belangrijkste instrument zou zijn om een
productenbeleid te stimuleren. De totstandbrenging van het juiste prijsniveau is
echter een langetermijndoelstelling van de Europese Commissie.'s Voorlopig
worden er door de Europese Commissie, mede naar aanleiding van het overleg
dat heeft plaatsgevonden met belanghebbenden, geen initiatieven op dat terrein,
zoals gereduceerde tarieven voor producten met een communautaire milieukeur,
ondemomen. De verbetering van de milieuprestaties wordt primair aan de markt
overgelaten. Wel is het denkbaar dat communautaire wetgeving voor
productgerichte maatregelen noodzakelijk blijkt, indien de tekortkomingen van
de markt niet kunnen worden gecorrigeerd of als de interne markt zonder
communautaire actie zou kunnen worden aangetast. 19

In het kader van het bevorderen van de toepassing van het levenscyclusconcept
merkt de Europese Commissie op dat levenscyclusgegevens waarop
beoordelingen kunnen worden gebaseerd op een systematische wijze dienen te
worden verzameld.4° De Europese Commissie ziet een taak voor zichzelf
weggelegd om te zorgen voor een platform om de communicatie en de
uitwisseling van informatie te vereenvoudigen en de levenscyclusgegevens
toegankelijker te maken. Daarnaast bieden milieubeheersystemen een goed
raamwerk voor het integreren van het levenscyclusconcept in de
werkzaamheden van een organisatie en voor het continu tot stand brengen van
verbeteringen. De Europese Commissie wijst erop dat met de herziening van de
EMAS-verordening in 2001 producten naast activiteiten en diensten bij de
analyse van milieueffecten in aanmerking moeten worden genomen voor het
verkrijgen van een milieuverklaring. Deze verordening zal besproken worden in
hoofdstuk 4.

Tot slot verwacht de Europese Commissie veel van het verstrekken van
informatie aan de consument, teneinde deze in staat te stellen om beslissingen te
nemen. 41 Overigens wordt het begrip consument door de Europese Commissie in
deze mededeling ruim uitgelegd. De consument is feitelijk eenieder die
aankopen doet, dus niet alleen natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen en
overheden. Dat verklaart waarom onder deze categorie instrumenten
beleidsinstrumenten worden genoemd als "het groener maken van
overheidsopdrachten" en "groenere bedrijfsaankopen".  Op het terrein van de
milieuetikettering zijn er volgens de Europese Commissie reeds verschillende
betrouwbare en eenvoudig te begrijpen etiketteringsprogramma's die de

38 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, a.w. 2003, p. 9.

39 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, a.w. 2003, p.  10.

40 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, a.w. 2003, p. 11.

41 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, a.w. 2003, p. 13.
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consumenten helpen bij het maken van hun productkeuze.42 Als voorbeeld
wordt de in hoofdstuk 4 te bespreken Europese milieukeur vermeld aan de hand
waarvan de consument weet dat een product gecertificeerd milieuvriendelijker is
dan de meeste andere soortgelijke producten. Op het terrein van de
milieuetikettering streeft de Europese Commissie ernaar om de keurmerken en
etiketten geleidelijk uit te breiden teneinde de consument een grotere keuze te
bieden.

2.3.4 Conclusie

De Europese Commissie poogt in het zesde MAP en in het Groenboek de
contouren van een Europees productenbeleid te schetsen. In beide documenten
valt ook te lezen dat de door de Europese Commissie gedane voorstellen
beschouwd moeten worden als aanzetten tot een discussie. Het woord
"aanmoedigen" komt regelmatig terug in beide documenten. De reden daarvoor
is dat de Europese Commissie, vooralsnog, geen actieve rol voor zichzelf ziet
weggelegd op het terrein van het productenbeleid. In het zesde MAP heet het
66

het aanmoedigen van vrijwillige actie door de industrie om haar milieugedrag
te verbeteren". In het Groenboek wordt aangegeven dat de rol van de overheid in
het productenbeleid faciliterend en niet intervenierend zal zijn, gebruikmakend
van de bestaande marktkrachten. Het voorgaande blijkt ook wel uit de voorkeur
die de Europese Commissie heeft voor de indirecte, zachte instrumenten.
Informatievoorziening en voorlichting worden immers beschouwd als de
belangrijkste instrumenten.

Slechts op het terrein van de informatievoorziening, voor de Europese
Commissie de sleutel tot de realisatie van een Europees productenbeleid, lijkt de
Europese Commissie een uitzondering te willen maken op de vrijwilligheid die
de overige instrumenten ten behoeve van het productenbeleid kenmerken.
Teneinde de productie en de beschikbaarheid van inf'ormatie te vergroten, lijkt
de Europese Commissie van zins om producenten te verplichten om belangrijke
gegevens te leveren in de productketen en aan consumenten. De wijze waarop
een dergelijke verplichting gerealiseerd zou moeten worden, bijvoorbeeld door
middel van een richtlijn of een verordening, werkt de Europese Commissie niet
verder uit. Dat gebeurt evenmin in de Mededeling van de Europese Commissie
aan de Europese Raad en het Europese Parlement, die in 2003 is verschenen.
Daarin worden de beleidsinstrumenten uit het Groenboek iets nader
geconcretiseerd, maar een uitwerking blijft voorlopig uit.

42 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, a.w  2003, p. 15
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2.4 Het nationale productgerichte miheubeleid

2.4.1 Inleiding

In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk is beschreven hoe in het milieubeleid
de afgelopen jaren de nadruk is komen te liggen op de integratie van de aanpak
van de milieuproblematiek met als doel het bereiken van een duurzame
ontwikkeling. Aan het einde van paragraaf twee heb ik geconstateerd dat een
van de manieren waarop de overheid, maar ook het bedrijfsleven, deze integrale
aanpak wil realiseren de integrale benadering van een product is. In de vorige
paragraaf is eveneens beschreven dat ook de Europese Commissie, zij het pas
vrij recentelijk, bezig is om een dergelijke benadering handen en voeten te
geven.

Op nationaal niveau is een productenbeleid uitgewerkt in diverse
beleidsnota's en andere beleidsdocumenten. In deze paragraaf worden de
beleidsuitgangspunten behandeld zoals die tot op heden zijn ontwikkeld.
Daarnaast zullen ook de instrumenten die de overheid bij het bereiken van deze
uitgangspunten voor ogen staat worden behandeld.  Ik zal in deze paragraaf het
beleid beschrijven zoals dat door de minister van VROM, als verantwoordelijke
voor het milieubeleid, is gevoerd. Dit heeft als consequentie dat andere actoren
die bij het productenbeleid betrokken zijn geweest hier slechts zijdelings aan
bod komen.

2.4.2 De agendavorming: het Nationaal Milieubeleidsplan 1 en
Nationaal Milieubeleidsplan plus bieden aanzetten tot een
productenbeleid

Zoals reeds geconstateerd, is het productenbeleid onderdeel van de brongerichte
maatregelen in het milieubeleid die op langere termijn een structurele aanpak
moeten vormen van milieuproblemen. Een belangrijk probleem in dit opzicht is
een onvoldoende greep op stofkringlopen, waardoor stoffen op het verkeerde
moment, op de verkeerde plaats of in de verkeerde vorm in het milieu
terechtkomen.0 Dat is ook 66n van de centrale problemen die in het eerste
Nationale Milieubeleidsplan (hierna verder  aan te duiden  als  NMP   1)  aan  de
orde wordt gesteld.

Brongerichte maatregelen gericht op duurzame ontwikkeling vinden we in
het  NMP   1,  dat  in 1989 verschijnt.  Deze nota beschouwt integraal ketenbeheer
als een manier om emissies en afval van producten te beperken.44 Besparing van
energie en de bevordering van de kwaliteit van producten, productieprocessen,
grondstoffen en afval worden als aparte onderwerpen behandeld.

Het NMP 1 geeft een eerste aanzet tot het formuleren van de eisen waaraan
een productenbeleid zou moeten voldoen. Het productenbeleid zal zich uit

43 Nationaal Milieubeleidsplan 1, Kamerstukken II, 1988-1989,21  137, nrs.  1-2, p.  61.

44 Nationaal Milieubeleidsplan 1, a.w. 1988-1989, p. 12.
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moeten strekken over de gehele levensloop van een product. Immers,
duurzaamheid met betrekking tot producten overstijgt het individuele
bedrijfsniveau en dient voorwerp van aanhoudende aandacht te zijn in alle
schakels van een productketen. Hiermee wordt voorkomen dat slechts 66n
schakel uit een keten op duurzaamheid wordt beoordeeld:S Het NMP 1 kondigt
daarom een Nota Produkt en Milieu aan, die de basis moet leggen voor een
integraal ketenbeheer van producten.46

Een belangrijk kritiekpunt op het NMP 1 is dat er weliswaar doelstellingen
en uitgangspunten op het terrein van het productenbeleid worden geformuleerd,
maar dat er geen aandacht is voor het beleidsinstrumentarium om dit te
realiseren. Dit is 66n van de redenen waarom vrij kort na het NMP 1 een nieuwe
nota verschijnt die aan deze kritiek tegemoet komt. Het Nationaal
Milieubeleidsplan plus (hierna verder aan te duiden als het NMP plus) en de
bijgevoegde Nom instrumentarium hebben tot doel om het aangekondigde
milieubeleid van voldoende instrumenten te voorzien:' Voor het productgerichte
milieubeleid heeft dit als consequentie dat zal worden overgegaan tot het
ontwikkelen van productnormen en het invoeren van informatie- en
verantwoordingsverplichtingen voor producenten. Daarnaast is het de bedoeling
dat het productenbeleid zich gaat concentreren op de consument door
maatregelen te nemen die betrekking hebben op de aanpassing van de
reclamecode en de invoering van een milieukeur.

Tevens bevat het NMP plus een ruimere interpretatie van integraal
ketenbeheer, in vergelijking met het NMP  1. Dit blijkt uit de verdere uitsplitsing
van doelstellingen die met integraal ketenbeheer worden nagestreefd#t:

•      een optimaal en selectief gebruik van (niet vervangbare) grondstoffen;
• een zo gering mogelijk gebruik van energie in de gehele

productkringloop;
•   een kwaliteit van producten die leidt tot innovatie op het punt van een

langere levensduur en een grotere repareerbaarheid;
•  een beperking van emissies en afvalstromen tot een aanvaardbaar

niveau gedurende de gehele productlevensloop.
Het streven is om van integraal ketenbeheer en het productenbeleid 66n van

de speerpunten te maken in het milieubeleid. De minister van VROM belooft

45  Cramer,  ].,  De  illusie  zoorbij:  op  weg   naar  een   brede  aanpak  van  de  milimproblemen. Van  Arke\,

Utrecht, 1991, p. 18.
46 Met de aankondiging van deze nota wordt tegemoet gekomen aan het verlangen van de Tweede Kamer
dat is neergelegd in de motie Van Rijn-Vellekoop, Kamerstukken Ii, 1987-1988, 20200, nr. 71. In deze
motie wordt aan het kabinet gevraagd om een productenbeleid te ontwikkelen. De aanleiding hiervoor
vormde de toenemende aandacht voor de wisselwerking tussen economie en (een duurzaam) milieu.
47 Nationaal Milieubeleidsplan plus, Kamerstukken Il, vergadetjaar 1989-1990,21  137, nrs  20-21 en de

daarbij gevoegde Nota Beleidsinstrumentarium.

48 Nationaal Milieubeleidsplan plus, a w. 1989-1990, p. 37.
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een beleidsintensivering door middel van een doorlichting van productgroepen
en de inzet van regelgeving en financiele instrumenten gericht op producten.

Het voorgaande maakt duidelijk dat het NMP  1, en in het vervolg daarop het
NMP plus, enige eerste aanzetten bevatten om te komen tot de formulering van
een productenbeleid. Zowel de doelstellingen als de daarmee samenhangende
maatregelen zijn echter weinig concreet weergegeven in de beide genoemde
beleidsdocumenten.

2.4.3 Het Nationale Milieubeleidsplan 2 en de Nota Product en Milieu:

zelfregulering binnen leaders

2.4.3.1 Het Nationale Milieubeleidsplan 2

Het tweede Nationale Milieubeleidsplan (hierna aan te duiden als NMP 2)
verschijnt in 1993.49 Duurzame ontwikkeling is nog steeds de hoofddoelstelling
van beleid. Alleen de manier waarop dit tot stand moet worden gebracht is
veranderd. De beide documenten moeten namelijk bezien worden in het licht
van de dereguleringsoperatie die door de kabinetten Lubbers is ingezet. Dit
blijkt uit het feit dat regulering door de overheid als centraal sturingsconcept
wordt vervangen door zelfregulering binnen kaders. Voor het milieubeleid heeft
dit onder andere tot consequentie dat doelgroepen zelf dienen aan te geven hoe
zij in eigen verantwoordelijkheid hun taakstelling zullen realiseren en er
convenanten worden gesloten met brancheorganisaties die moeten leiden tot
bedrijfstakgewijze maatregelen.

Deze instrumentele verschuiving heeft ook zijn weerslag op het
productgericht milieubeleid.'° Integraal ketenbeheer is in het NMP 2 het
uitgangspunt dat ten grondslag ligt aan het begrip producentenaansprakelijkheid.
Producenten, maar ook consumenten, worden aangespoord om in hun
besluitvorming rekening te houden met de milieu-effecten van hun handelen.
Beleidsinstrumenten worden gericht op het wegnemen van knelpunten die de
implementatie van integraal ketenbeheer in de weg staan. Deze knelpunten
worden als volgt geformuleerd:"

•     Er is een informatieprobleem: er bestaat onvoldoende inzicht in de
bronnen die de grootste milieubelasting veroorzaken. Het is
noodzakelijk dat er meer inzicht komt in de milieuvervuiling die
verbonden is met de diverse goederenstromen. Daarnaast is er
onvoldoende gegevensuitwisseling tussen actoren over de bronnen die
de grootste milieubelasting veroorzaken. Het is daarom van groot
belang te werken aan systemen om milieu-informatie tussen bedrijven

49 Nationaal Milieubeleidsplan 2, Kamerstukken II, vergaderjaar 1993-1994,23 560, nrs. 1-2.

50 Nationaal Milieubeleidsplan 2, a.w. 1993-1994, p. 54.

51 Zie ook: Wolters, T.J.J.B., P. James en M.J. Bouman, Integraal ketenbeheer, een verkenning van
actuele ontwikkelingen in bedrUven, Studiecentrum voor technologie en beleid, Samsom

bedrijfsinformatie, Alphen aan den Rijn/Diegem, 1996, p. 29-30.
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uit te wisselen. Daarmee kan immers duidelijk worden waar de kansen
voor milieuverbeteringen door middel van integraal ketenbeheer liggen.

•     Er is een kostenprobleem: er is sprake van een onjuiste
kostenverhouding als gevolg van niet-geinternaliseerde kosten van het
milieugebruik. Het is noodzakelijk dat bedrijven ten volle de rekening
van hun milieugebruik krijgen gepresenteerd. Aldus worden bedrijven
door de milieukostenprikkels gestimuleerd om van de mogelijkheden
van integraal ketenbeheer gebruik te maken.

•    Er is een besluitvormingsprobleem: er ontbreken besluitvormings- en
overlegkaders, waardoor systematische implementatie van integraal
ketenbeheer niet kan worden bevorderd.

Er vindt een verschuiving plaats van de inhoudelijke sturing die het NMP 1 en
het NMP plus kenmerkten naar een sturing die gericht is op de facilitering van
mogelijkheden die het bedrijven mogelijk moet maken om integraal ketenbeheer
te implementeren. Het NMP 2 formuleert een nieuwe doelstelling met
betrekking tot integraal ketenbeheer:52

"Te komen tot een situatie waarin marktpartijen (producenten, handel en
consumenten) voortdurend streven naar een vermindering van milieubelasting van
producten."

Deze doelstelling is feitelijk minder ambitieus en minder gespecificeerd dan in
het NMP en NMP plus is aangekondigd met betrekking tot het productenbeleid.
Ook over de rol die regelgeving zou kunnen spelen bij een productenbeleid is
het NMP 2 weinig concreet. Regelgeving zal worden ingezet daar waar het
milieubelang er om vraagt.

2.4.3.2 Nota Produkt en Milieu

In 1993 verschijnt ook de Nota Produkt en Milieu (hierna in deze paragraaf ook
aan te duiden als de nota) die reeds was aangekondigd in het NMP 1 en
aanzienlijk later verschijnt dan verwacht was. De belangrijkste factor voor deze
vertraging is waarschijnlijk gelegen in verschillen van opvattingen over het te
voeren beleid tussen de ministers van VROM en Economische Zaken die
betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de nota."

In de Nota Produkt en Milieu geeft het kabinet aan dat deze nota niet
beschouwd moet worden als een startpunt voor beleidsinspanningen op het
gebied van product en milieu, maar dat aan bestaande activiteiten gericht op
producten nieuwe impulsen moeten worden gegeven en er een duidelijke
structuur in productketens geschapen moet worden.,4 Productenbeleid wordt

52 Nationaal Milieubeleidsplan 2, a.w. 1993-1994, p. 55.
53 Bekkers, \I.J.J.M., Casus  productenbeleid, ln: Sturingsconcepties  en  instrwnenten in het  milieubeleid:
Op zoek naar vormen van co-productie, Publikatiereeks milieustrategie 1996/2, Den Haag, p. 41  e.v.
54 Nota Produkt en Milieu, Kamerstukken II, vergaderiaar 1993-1994, 23 562, nr 2
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omschreven als een procesbeleid dat gericht is op het beinvloeden van
maatschappelijke keuzeprocessen. De regulering van de beslissingen van een
actor in een bepaalde schakel van een keten kan leiden tot een afwenteling van
milieuproblemen naar de volgende schakel en tot het afwentelen van problemen
naar andere compartimenten. Dat is volgens de nota een ongewenste situatie.
Daarom kiest het kabinet voor een integrale benadering van de product keten,
waarin de opeenvolgende productie- en consumptieprocessen in hun onderlinge
verband worden beschouwd.

De doelstellingen van het beleid zijn niet wezenlijk veranderd ten opzichte
van het NMP-2. Er worden vier kernpunten geformuleerd die van belang zijn
voor de ontwikkeling en uitvoering van een integraal ketenbeheer met
betrekking tot producten.SS Deze kempunten luiden als volgt:

1.     De beschikbaarheid van  informatie over de milieubelastende  aspecten
van producten door de gehele keten: dit wordt beschouwd als een
essentiBle voorwaarde voor het slagen van een productenbeleid.

2.    De internationale context: een productgericht milieubeleid zal in
belangrijke mate een internationaal geori8nteerd milieubeleid moeten
zijn. De productketens overstijgen immers landsgrenzen.

3.      Producenten-  en  consumentenverantwoordelijkheid  binnen  aangegeven
grenzen: het beleid moet zodanig vormgegeven worden dat de
verantwoordelijkheid in eerste instantie daar komt te liggen waar ze
thuishoort, namelijk bij het bedrijfsleven en de consumenten. De
overheid is in dat kader de partij die de randvoorwaarden vaststelt.

4. Nadruk op een generiek beleid en een beleid gericht op specifieke
producten: het is ondoenlijk en onwenselijk om vanuit de overheid een
beleid te ontwikkelen dat voor alle producten afzonderlijk grenzen stelt
aan de milieubelasting van producten. Slechts ten aanzien van bepaalde
sterk milieubelastende producten zal een specifiek beleid worden
gevoerd.

Belang van informatie
In de Nota Produkt en Milieu wordt minder de nadruk gelegd op de fysieke
regulering van producten, maar meer op het belang van de aanwezigheid en de
uitwisseling van informatie in de productketen, omdat dit de eigen
verantwoordelijkheid van partijen moet stimuleren. Volgens het kabinet is
informatie om twee redenen van belang in het productenbeleid.,6 In de eerste
plaats vindt het kabinet die informatie van belang om het voor partijen mogelijk
te maken hun verantwoordelijkheid met betrekking tot het verminderen van de
milieubelasting van producten mogelijk te maken. Alleen via de benodigde
informatie is het mogelijk om maatregelen te nemen gericht op het terugdringen
van gevaarlijke stoffen, emissies en afval en een rationeel gebruik (bijvoorbeeld
via hergebruik) van natuurlijke hulpbronnen. In de tweede plaats spreekt het

55 Nota Produkt en Milieu, a.w. 1993-1994, p. 11-15.

56 Nota Produkt en Milieu, a.w. 1993-1994, p. 17.
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kabinet in deze nota de verwachting uit dat alleen al de noodzaak om informatie
te vergaren het bewustzijn over de milieuaspecten van producten verhoogt en op
zichzelf aanleiding kan zijn om verbeteringen door te voeren.  Het kan dan gaan
om schonere technologieen, innovaties in het productieproces, verbeteringen in
het productontwerp en andere maatregelen op ketenniveau gericht op het sluiten
van stofkringlopen. Over het belang van informatie valt in de nota het volgende
te lezen:"

"Voor het produktenbeleid geldt het belang van informatie in zeer sterke mate.
Allereerst is die informatie noodzakelijk om het voor partijen mogelijk te maken hun
verantwoordelijkheid met betrekking tot het verminderen van de milieubelasting waar
te maken. Daarnaast is de verwachting gerechtvaardigd dat alleen de noodzaak om
informatie te vergaren het bewustzijn over de milieuaspecten van producten verhoogt
en op zichzelf aanleiding kan zijn om verbeteringen door te voeren (...) Daarnaast is er
uiteraard het directe effect. De consument geeft aan in zijn aankoop rekening te willen
houden met milieuaspecten. Indien de goede informatie beschikbaar is, mag dan ook
een wijziging van de vraag en daarmee een aanpassing van het aanbod verwacht
worden.
De informatie moet vervolgens in een hanteerbare vorm beschikbaar zijn voor partijen
in een produktketen. Om een rol te kunnen spelen in de ahvegingsprocessen is het
noodzakelijk dat deze informatie beschikbaar is op de juiste plaats, het juiste moment
en  in de juiste vorm voor:
- de producenten, die in de ontwerpfase beslissingen over andere materialen en
produktieprocessen moeten nemen;
- de handel die een assortiment moet samenstellen;
- de consument die voor een aankoop, gebruiks- ofverwijderingsbeslissing staat.
- de overheid die ten behoeve van zijn regulerende rol belang heeft bij een goed
produktinformatiesysteem, omdat zij op basis van de verzamelde gegevens zonodig
randvoorwaarden en grenzen kan vaststellen voor de milieubelasting van produkten."

In de nota wordt de aandacht met betrekking tot informatieoverdracht met name
gericht op de producenten in de productketen. Om informatieoverdracht tot
stand te brengen kiest het kabinet vervolgens voor een zogenaamd
keteninformatiesysteem. Dit is een systeem waarbij de informatiestroom ten
behoeve van afnemers en leveranciers in het traject van grondstoffenleverancier
tot eindproducent moet worden gefaciliteerd. Deze informatie-uitwisseling en
daarmee het keteninformatiesysteem behoren in eerste instantie via
zelfregulering tot stand te worden gebracht. Daarom wordt er van producenten,
leveranciers en afnemers in de keten verwacht dat zij tot overeenstemming
komen over de inhoud van de informatie en de wijze waarop de informatie
wordt overgedragen." Ter ondersteuning van de zelfregulering zal wetgeving
worden ontwikkeld om de mogelijkheid te scheppen de via zelfregulering tot
stand te komen informatiesystemen algemeen verbindend te verklaren en om
mogelijke EG-regelgeving op dit gebied te implementeren. Daarnaast zal er een
stimuleringsfonds worden opgezet en zal er onderzoek worden verricht naar de
koppeling van productinformatie aan milieuzorgsystemen. Er is echter geen

57 Nota Produkt en Milieu, a.w. 1993-1994, p. 16-27.
58 Nota Produkt en Milieu, a.w. 1993-1994, p. 38
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sprake van vrijblijvende zelfregulering, zij is door de overheid geconditioneerd.
Mocht het beleid niet succesvol blijken, dan zal de productinformatie wettelijk
verplicht worden gesteld.

Slechts als er zwaarwegende milieubelangen in het geding zijn kiest het kabinet
voor directe regulering zoals productverboden of andere productmaatregelen.  De
tendens tot zelfregulering die in het NMP 2 is gestart, wordt in deze nota echter
nadrukkelijk voortgezet. De nota legt de verantwoordelijkheid voor een
productenbeleid bij het bedrijfsleven en de consument. Het zwaartepunt van de
overheidsmaatregelen ligt bij de beinvloeding van de consument.59 Van
consumenten wordt verwacht dat ze minder milieubelastende producten zullen
aanschaffen en dat ze producten op een verantwoorde wijze zullen gebruiken en
zullen verwijderen. Ook bij het vormgeven van de eigen verantwoordelijkheid
speelt informatie een belangrijke rol. Het instrument waarmee het kabinet de
eigen verantwoordelijkheid van de consument wil stimuleren is de milieukeur,
een label op het product waarmee de consument in edn oogopslag de
milieuvriendelijkheid van dat product moet kunnen herkennen.

2.4.3.3 Enige kritische kanttekeningen bij het gevoerde beleid

Na het verschijnen van de Nota Produkt en milieu is er sprake van algemene
kritiek op de doelstellingen en de voorgestelde instrumenten van het tot dan toe
gevoerde productenbeleid.m Met name de milieubelangenorganisaties verwijten
de minister van VROM dat het productenbeleid en daarmee het beleid met
betrekking tot integraal ketenbeheer te veel "zachte" instrumenten bevat.
Hiermee doelen zij op de keuze voor informatieoverdracht als beleidsinstrument
in plaats van directe fysieke regulering zoals productverboden of andere
productmaatregelen. De reacties van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf
en het VNO/NCW als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zijn gematigd.
Zij hebben weliswaar geen kritiek op de doelstellingen van het te voeren
productenbeleid, maar wel op het instrumentarium. In hun visie dient
productenbeleid onderdeel uit te maken van de bestaande systematiek van de
bedrijfsmilieuzorg via een zogeheten productmilieuzorg.

Deze kritiek en het niet op gang komen van een productenbeleid resulteren
begin   1996  in een brief  van de minister  van  VROM  aan de Tweede Kamer,

59 Nota Produkt en Milieu, a.w. 1993-1994, p. 51.
60 Zie onder andere:

- Gezamenlijke verklaring van de Stichting Natuur en Milieu en de vereniging voor Milieudefensie,
Reactie op de nom Product en Milieu,Utrecht, 1994,

- Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf, Productenbeleid koppelen aan certijicering van
miheuzorgsystemen, Den Haag, 1994;

-   VNOINCW,   Milieugericht   productenbeleid,   op   weg   naar   minder   milieubelastende   producten,   Den

Haag, 1995.
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waarmee het productenbeleid over een andere boeg wordt gegooid:' Met name
de kritiek van de kant van het bedrijfsleven lijkt door VROM ter harte genomen.
In de Nota Produkt en Milieu was de consument, feitelijk de laatste schakel in
de gehele productketen, het belangrijkste aangrijpingspunt. In de brief van de
minister van VROM  aan de Tweede Kamer wordt aangegeven dat de
milieukeur en daarmee de consument als aangrijpingspunt van beleid niet
succesvol is geweest. Als redenen voor het falende beleid met betrekking tot de
milieukeur worden genoemd dat de informatie die daar voor nodig is slechts met
zeer veel moeite te vergaren is, dat de wijze waarop de consument op de
informatie reageert te onvoorspelbaar is en dat branches bezig zijn  met
milieuverbeteringen van producten zonder dat communicatie via het product
daarbij een rol speelt.62

Een aantal partijen plaatst ook kanttekeningen bij de doelstellingen die met
integraal ketenbeheer worden nagestreefd. In de huidige complexe,
internationaal georienteerde en dynamische structuren is het moeilijk om
productketens af te bakenen en te beheren. Het lijkt ook de vraag of deze
productketens op nationaal niveau te reguleren zijn. Daarom stapt de minister
van VROM in de brief over op het begrip integrale ketenbenadering, waarmee
rekening gehouden wordt met de plaats en de positie van een bedrijf in een
keten. Dit levert wederom een nieuwe doelstelling op voor het productgericht
milieubeleid. Waar het nu om gaat is dat bedrijven zoveel mogelijk rekening
houden met de milieueffecten van hun beslissingen, ook als deze elders
optreden.

De doelstelling van productenbeleid moet gerealiseerd worden door aan te
sluiten bij het systeem van bedrijfsinterne milieuzorg, dat procesgeorienteerd is.
Daarmee lijkt de minister van VROM het standpunt van VNO/NCW te
ondersteunen. In deze benadering dient door bedrijven een productgericht
milieuzorgsysteem te worden geintegreerd, dat de activiteiten structureert, die
erop gericht zijn om de milieueffecten van producten te beheersen en te
voorkomen. De kernelementen van een productgericht milieuzorgsysteem zijn in
ieder geval dat:63

•     alle wettelijke milieu-eisen met betrekking tot producten moeten
worden vertaald naar concrete maatregelen en voorzieningen;

•     de milieuprestaties van producten regelmatig moeten worden gemeten,
gebaseerd op een integrale ketenbenadering;

•    er doelen moeten worden geformuleerd die er op gericht zijn dat een
bedrijf- naast de naleving van milieuvoorschriften van de overheid -
de milieuprestaties van zijn producten continu verbetert.

61  Brief van de minister van VROM, Kamerstukken Il, vergaderjaar 1995-1996,23 562, nr. 6
62  Brief van de minister van VROM, a.w 1995-1996, p. 4.

63 Riele, te, H.R.M, R.A. van Tilburg en M.A Engels, Productgen'chte milieuzorg in bedri/ven.

Nulmeting voo,jaar 1997, Publikatiereeks produktenbeleid Ministerie van VROM, 1997/28, Den Haag, p.
1
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Wat overeind blijft in dit beleid is de noodzaak van een goed systeem van
keteninformatie, omdat een producent relevante gegevens beschikbaar moet
hebben uit eerdere schakels van de keten. De overheid zal het tot stand komen
van deze, veelal branchegewijs te organiseren informatiesystemen faciliteren.
De taak van de overheid in het productgericht milieubeleid is het wegnemen van
evidente belemmeringen die een integrale ketenbenadering in de weg staan: De
primaire verantwoordelijkheid voor het productgerichte milieubeleid wordt ook
in deze brief bij de producent neergelegd.

2.4.4 Het Nationaal Milieubeleidsplan 3

2.4.4.1 Inleiding

In het Nationaal Milieubeleidsplan 3 (hierna ook aan te duiden als het NMP 3),
beschrijft het kabinet het milieubeleid voor de periode 1999-2003.66 Het NMP  3
verschijnt in 1997. Het beleidsplan is aldus opgebouwd. In deel I is de
taakverdeling in het milieubeleid tussen overheden en doelgroepen ingevuld.
Deel II bevat een gedetailleerde beschrijving van de verschillende voor het
milieubeleid van belang zijnde doelgroepen. In deel III is de
achtergrondinformatie gegeven en een meer gedetailleerde uitwerking van de
delen I en II.

2.4.4.2 Sturingsjilosofie

Het NMP-3 richt zich op de continuering van het in gang gezette milieubeleid
zoals dat is geformuleerd in het NMP-1 en het NMP-2.66 Tevens bouwt het
NMP-3 voort op de uitgangspunten van de Nom Milieu en Economie. Bij nadere
bestudering van het NMP-3 blijkt dat de sturingsfilosofie van het kabinet
enigszins afwijkt ten opzichte van het NMP-1 en het NMP-2.

Uitgangspunt is dat de overheid het milieubeleid niet meer alleen kan
vormgeven. Dit geldt des te sterker voor de uitvoering van het milieubeleid.67
Milieuproblemen kunnen alleen door samenwerking goed en effectief worden
aangepakt. Om deze gewenste samenwerking te realiseren dient gestreefd te
worden naar de navolgende doelstellingen:

•     Voor een succesvol milieubeleid is een goede communicatie nodig bij
de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering;

•     Door de toenemende betekenis van belangenorganisaties dient de
overheid bij de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering rekening
te houden met deze organisaties;

•     Het gebruik maken van de zelfregulerende werking van vraag en

64 Brief van de minister van VROM, a.w. 1995-1996, p. 9.
65 Nationaal Milieubeleidsplan 3, Kamerstukken II, vergadedaar 1997-1998,25 887.

66 Nationaal Milieubeleidsplan 3, a.w. 1997-1998, p. 37.

67 Nationaal Milieubeleidsplan 3, a.w. 1997-1998, p. 61.
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aanbod op de markt blijkt in sommige gevallen een goede aanpak te zijn
om milieuproblemen op te lossen;

•     Door de internationalisering neemt het belang van de decentralisatie bij
de uitvoering van het milieubeleid toe.

Op grond van het bovenstaande komt het kabinet tot de conclusie dat er
verschillende krachten in de samenleving moeten worden aangesproken, wil het
milieubeleid succesvol zijn. 68 Afhankelijk van het probleem in kwestie en de
maatschappelijke context kan de overheid in het ene geval  zelf de leiding nemen
en tot maatregelen overgaan en in het andere geval een veel beperktere rol
hebben, bijvoorbeeld door alleen informatie te leveren, en de krachten in de
samenleving hun rol laten spelen.

2.4.4.3 Productenbeleid

De in het voorgaande beschreven bescheiden sturingsambities van het kabinet
weerspiegelen zich in het productenbeleid dat uiteen wordt gezet in het NMP-3.
Met name in onderdeel II, waarin de verschillende actoren die bij het
milieubeleid zijn betrokken de revue passeren, komt het productenbeleid ter
sprake.

De consument
Een eerste belangrijke actor is de consument. Benadrukt wordt dat de wens van
de consument steeds vaker doorslaggevend is in de beslissingen van
producenten en dienstverleners.69 Steeds meer stuurt de vraag van de consument
de productketen aan, ook als het gaat om een hogere milieukwaliteit van
producten en diensten. De overheid zou hierop kunnen inspelen door de
consument goed te informeren en ervoor te zorgen dat zij ook via de producent
en de detaillist voldoende informatie krijgt. Op die manier kunnen consumenten
de milieukwaliteit van producten beoordelen en meenemen in de afweging bij
hun keuze voor producten.

Daarnaast dienen naar de mening van het kabinet de drempels voor
consumenten om hun gedrag aan te passen te worden verlaagd.'° Het kabinet
geeft aan zich in te willen zetten voor meer keuzemogelijkheden en zal de
consument door verschillende maatregelen stimuleren tot milieuvriendelijkere
keuzes. Edn van de instrumenten waar het kabinet in dat kader aan denkt is het
prijsmechanisme. Het milieu dient meer in de prijzen van producten tot
uitdrukking te worden gebracht. De wijze waarop dat zou moeten gebeuren, laat
het kabinet in het duister. Ook wil het kabinet de producenten stimuleren tot het
geven van milieuvriendelijkere alternatieven aan consumenten en het leveren
van milieuvriendelijkere producten en diensten. Daarnaast zal ook de

68 Nationaal Milieubeleidsplan 3, a.w. 1997-1998, p. 63.

69 Nationaal Milieubeleidsplan 3, a.w. 1997-1998, p. 91.
70 Nationaal Milieubelcidsplan 3, a.w. 1997-1998, p. 92.
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productinformatie aan de consument verbeterd dienen te worden. Ook hiervoor
geldt dat het kabinet geen concrete instrumenten aangeeft waarmee deze
voornemens gerealiseerd zouden kunnen worden.

De industrie
Een tweede actor die voor het productenbeleid van belang is, is de industrie. Het
kabinet constateert dat de doelgroep industrie in de afgelopen planperiode
zichtbaar en groeiend aandacht heeft besteed aan de milieuaspecten van
producten naast de productieprocessen zelf.71 De aandacht verschuift volgens het
kabinet merkbaar naar productverbetering en productinnovatie die gericht is op
het terugdringen van de milieudruk in de totale levenscyclus. In dat kader kan
een duidelijk milieugericht aanschaffingsbeleid van de overheid naar de mening
van het kabinet voor de nodige stimulansen zorgen en de markt voor minder
milieubelastende productvarianten versterken.

De totstandkoming van een productenbeleid dient, althans voor wat betreft
de industrie, langs de volgende lijnen te worden gerealiseerd:n

• Continue verbetering van producten en diensten blijft primair de
verantwoordelijkheid van bedrijven. De overheid speelt hierbij een
stimulerende en faciliterende rol. Daartoe behoort de ontwikkeling en
de invoering van een productgericht milieuzorgsysteem;

•     Het kabinet zal MKB-bedrijven steunen bij het nemen van
productmaatregelen via de Regeling milieugerichte
productontwikkeling;

• Overheden zullen door middel van een milieugericht
aanschaffingsbeleid ook indirect bijdragen aan de stimulering van een
productenbeleid;

•     Het kabinet zal het beleid richten op de rol van het milieu in
marktrelaties rond producten en diensten, mede met het oog op een
systematische overdracht van milieu-informatie rond producten;

•     Het kabinet wil meer structuur in het productenbeleid brengen en
richting geven aan de productinnovatie binnen het bedrijfsleven.

Detailhandel
Een laatste actor waarbij het productenbeleid in het NMP 3 ter sprake komt, is
de detailhandel. Bij het beleid voor de detailhandel is, evenals ten aanzien van
de andere actoren, zelfregulering met daarbij een stimulerende en faciliterende
rol voor de overheid het uitgangspunt.,3 Het kabinet verwacht van de detaillist
dat deze zich actief opstelt bij het bevorderen van een milieuvriendelijk
productassortiment. Daarbij is de detaillist onder meer afhankelijk van de
productinformatie die hem door de producent wordt aangeleverd. Het kabinet
gaat ervan uit dat de detaillisten niet veel tijd kunnen investeren in het zoeken

71 Nationaal Milieubeleidsplan 3, a.w. 1997-1998, p. 117.

72 Nationaal Milieubeleidsplan 3, a.w. 1997-1998, p. 127.
73 Nationaal Milicubeleidsplan 3, a.w. 1997-1998, p. 147.
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naar informatie, maar dat zij wel de beschikbare informatie zullen gebruiken. Bij
het verkrijgen en het gebruik van informatie spelen naar de mening van het
kabinet de volgende aspecten een rol:'+

•    Uitgaande van de prijs/kwaliteitsverhouding van producten neemt de
detaillist het product dat in milieuopzicht het slechtste scoort, niet in het
assortiment op als er een alternatief beschikbaar is. Daarbij gaat het niet
om geringe maar om duidelijke verschillen in de milieubelasting;

•     Als het voorgaande niet mogelijk is, moet de consument informatie
krijgen als producten wel een gelijke prijs/kwaliteitsverhouding hebben,
maar duidelijk verschillend zijn in milieuprestatie. De detaillist moet de
consument op deze verschillen attenderen door middel van informatie
die door de producent op ofbij het product is geleverd, informatie bij
het schap of op een andere wijze;

•     De detaillist attendeert de klant op zaken, die uit een milieuoogpunt bij
het gebruik of in het afvalstadium bijzondere aandacht behoeven.

Daarnaast is het de bedoeling dat het kabinet in de planperiode van het NMP 3
samen met de detailhandelssector voor een of meer productgroepen een project
opzet om detaillisten ervaring op te laten doen met de vraag naar en het gebruik
van milieu-informatie over producten.

2.4.4.4 Rot van wetgeving

De beschreven veranderende sturingsfilosofie heeft eveneens zijn weerslag op
de rot die de wetgeving naar de mening van het kabinet speelt bij de realisatie
van beleidsdoelstellingen. Daarom wordt in het NMP 3 ten aanzien van
wetgeving aangegeven dat er behoeft is aan een in belangrijke mate
vernieuwend wetgevingsinstrumentarium. 75 Dit nieuwe wetgevings-
instrumentarium moet beter in staat zijn om zelfsturing bij de diverse
doelgroepen te stimuleren en te faciliteren. Voor wat betreft het
wetgevingsbeleid wordt er in de planperiode van het NMP 3 naar gestreefd om
het hoofdstuk "Stoffen en Producten" in de Wet Milieubeheer tot stand te
brengen.,6 Inhoudelijk wordt daarover niet meer vermeld dan dat er een
integratie van de Wet milieugevaarlijke stoffen in de Wet milieubeheer zal
plaatsvinden.

2.4.4.5 Internationale aspecten

Ook het internationale productenbeleid krijgt kort aandacht in het NMP 3.n De
bedoeling is om de totstandkoming van een geYntegreerd productenbeleid in de

74 Nationaal Milieubeleidsplan 3, a.w. 1997-1998, p. 149.
75 Nationaal Milieubeleidsplan 3, a.w. 1997-1998, p. 359.

76 Nationaal Milieubeleidsplan 3, a.w. 1997-1998, p. 363.
77 Nationaal Milieubeleidsplan 3, a.w. 1997-1998, p  349.
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Europese Unie te bevorderen met de inbreng van de Nederlands ervaringen op
basis van de Nota Produkt en Milieu.

2.4.4.6 Conclusie: stagnatie

Al met al kan na bestudering van het NMP 3 niet anders worden geconcludeerd
dan dat dit beleidsdocument ten aanzien van het productenbeleid weinig nieuws
heeft te melden. Voor het productenbeleid is in deze nom niet veel aandacht
meer. Met betrekking tot de vorige beleidsstukken worden er in deze
kabinetsnota weinig nieuwe initiatieven genomen van de kant van het kabinet.
Continue verbetering van producten en diensten blijit primair de
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, mede doordat het kabinet de nadruk
legt op de ontwikkeling van een productgericht zorgsysteem door het
bedrijfsleven zelf.71 Het kabinet ziet bij dit alles voor zichzelf een stimulerende
en faciliterende rol weggelegd. Over instrumenten als productverboden en over
andere meer directe productmaatregelen wordt niet meer gerept. Het belang van
een goede informatievoorziening voor de hierboven aangehaalde actoren wordt
wederom benadrukt. Het kabinet stapt echter af van het mogelijk verplicht
opleggen van een keteninformatiesysteem door middel van een wettelijke
regeling. Wet zal er in het beleid rekening worden gehouden met het belang van
informatie voor het realiseren van de doelstellingen van het productenbeleid.
Instrumenten om de informatievoorziening te realiseren worden echter niet
genoemd. Het lijkt er dus op dat het kabinet de verbetering van producten in
milieuopzicht en daarmee de vormgeving van een productenbeleid voor een
groot gedeelte overlaat aan het bedrijfsleven zelf.

2.4.5 Het Nationale Milieubeleidsplan 4

2.4.5.1 Inleiding

In 2001 verschijnt het vierde Nationale Milieubeleidsplan (hierna ook aan te
duiden als NMP 4). Het karakter van dit milieubeleidsplan is een ander dan dat
van de drie voorgangers. De reden daarvoor is dat de beleidshorizon van het
NMP 4 dertig jaar is in plaats van de gebruikelijke vier jaar. 79 Vanwege die
lange tijdshorizon van het NMP 4 worden er zeven milieuproblemen behandeld
die naar de mening van het kabinet op de langere termijn prioriteit zouden
moeten krijgen. 80

78 Nationaal Milieubeleidsplan 3, a.w. 1997-1998, p. 127.

79 Nationaal Milieubeleidsplan 4, Kamerstukken Il, vergaderjaar 2001-2002, nr. 9-10.
80 Nationaal Milieubeleidsplan 4, a.w. 2001-2002, p. 9 Het gaat om de navolgende milieuproblemen:
• Emissies, energie en mobiliteit;

•              Biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen,Milieg natuur en landbouw;
• Beleidsvernieuwing stoffen;
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2.4.5.2 Sturingsjilosojie

Gegeven de aard en de reikwijdte van het NMP 4 met zijn ori8ntatie op de grote
milieuproblemen voor de lange termijn, is ook de sturingsfilosofie van dit
document anders in vergelijking met zijn voorgangers. w De overheid zal om de
grote milieuproblemen te kunnen oplossen een sturende rol moeten spelen. Het
voorgaande betekent dat de overheid de kaders en de randvoorwaarden stelt en,
indien dat nodig is, inhoudelijk bijstuurt. De overheid zou er zorg voor moeten
dragen dat harde kaders, zoals in dit beleidsdocument genoemd, gehandhaafd
worden. Dat betekent naar de mening van het kabinet dat wet- en regelgeving
inclusief gebods- en verbodsbepalingen zullen worden ingezet daar waar het
stimuleren en het scheppen van de juiste omstandigheden geen effect sorteren.

2.4.5.3 Productenbeleid

Het productenbeleid is niet 66n van de zeven grote milieuproblemen die ter
sprake komen in het NMP-4. Het onderwerp producten komt terloops ter sprake
bij het stoffenbeleid dat door het kabinet wel wordt beschouwd als een van de
zeven grote milieuproblemen. Het stoffenbeleid wordt in hoofdstuk 8 van het
NMP 4 nader uitgewerkt.u

Gegeven de lange termijn van 30 jaar die het NMP 4 bestrijkt zal het
bedrijfsleven binnen de genoemde periode met betrekking tot stoffen en
producten aan de volgende voorwaarden hebben te voldoen:

• Ervoor zorgen dat het omgaan met stoffen en producten een duidelijke
plaats krijgt binnen bedrijven, bedrijfstakken en branches;

• Gegevens verzamelen over gevaren en risico's van stoffen en
producten, deze gegevens verifieren en ook beschikbaar stellen,
bijvoorbeeld via de zogenaamde veiligheidsinformatiebladen via een
adequaat, verifieerbaar, controleerbaar en openbaar register van
(chemische) producten;

•    In elke fase van de levenscyclus risico's van stoffen en producten
minimaliseren, binnen de algemene regels die de overheid daarvoor
stelt;

• Publieksverantwoording alleggen over de maatregelen om de gevaren
en risico's van stoffen en producten te beperken.

Het in de sturingsfilosofie beloofde stellen van harde kaders blijft echter uit. Met
name de algemene regels met betrekking tot producten die de levenscyclus-

• Beleidsvernieuwing externe veiligheid;
• Beleidsvernieuwing milieu en gezondheid;

•            Vernieuwing van het milieubeleid voor de leefomgeving
81 Nationaal Milieubeleidsplan 4, a.w. 2001-2002, p. 70.
82 Nationaal Milieubeleidsplan 4, a.w. 2001-2002, p. 153-161.
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risico's van producten moeten minimaliseren worden niet verder uitgewerkt. De
overige punten zijn reeds meerdere malen in de eerdere nationale
milieubeleidsplannen genoemd. Voor een document dat beoogt om het beleid
voor de komende dertig jaar uit te stippelen, biedt het op het punt van het
productenbeleid weinig aanknopingspunten en perspectief. Het enige concrete
onderwerp op het terrein van product en milieu dat aan de orde wordt gesteld is
duurzaam geproduceerd hout. In dit beleidsdocument wordt aangegeven dat er
gestreefd wordt naar een marktaandeel van 25% duurzaam geproduceerd hout
op de Nederlandse markt in 2005.

2.4.6 De nom "Met Recht Verantwoordelijk"

2.4.6.1 Inleiding

De discussienota "Met Recht Verantwoordelijk" verschijnt in maart 20018
Kernthema van deze discussienota is de totstandkoming van brede
overeenstemming over de wijze waarop de milieuwetgeving, in het bijzonder de
Wet milieubeheer, op een termijn van 5 tot 10 jaar kan bijdragen aan het
bereiken van de doelstellingen van het milieubeleid, zodat er duidelijkheid en
draagvlak ontstaat voor de betrokkenen bij het wetgevingsproces.84

2.4.6.2 Sturingsfilosofie

Diverse uitgangspunten in de discussienota moeten een visie aandragen voor de
verdere ontwikkeling van de toekomstige milieuwetgeving, waarbij volgens het
kabinet een belangrijke rol is weggelegd voor zelfregulering. De hoofdlijnen van
de visie in de discussienota houden in dat de toekomstige milieuwetgeving: 85

•     Steeds meer het internationale milieurecht als uitgangspunt kiest;
•     Uitgaat van een breed begrip van de bescherming van het milieu;
•     Een zodanige geintegreerde systematiek kent, dat de Wet milieubeheer

als procedureel en inhoudelijk kader fungeert en de verschillende met
de zorg voor het milieubeleid belaste ministers tezamen
verantwoordelijk zijn voor een goede kwaliteit en uitvoering van de
wet;

• Goede mogelijkheden biedt om tot een versterkte samenhang te komen
van het milieubeleid en andere beleidsterreinen die de kwaliteit van de
leefomgeving betreffen;

•     Alleen nog maar handhaafbare regels bevat;
•    Bedreigingen van het milieu, die onomkeerbare gevolgen kunnen

83 Met Recht Verantwoordelijk, Discussienota over de toekomst van een op duurzame ontwikkeling
gerichte milieuwetgeving in een verantwoordelijke samenleving, Kamerstukken Il, vergadedaar 2000-

2001, 27 664, nr. 2.

84 Met Recht Verantwoordelijk, a.w. 2000-2001, p. 18

85 Met Recht Verantwoordelijk, a.w. 2000-2001, p. 10.
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hebben voor mens en milieu, strak reguleert;
• Andere activiteiten met nadelige gevolgen voor het milieu toestaat

onder bepaalde voorwaarden, die steeds meer het karakter krijgen van
aantoonbare zelfregulering.

Met name dat laatste element is van belang voor het productenbeleid, aangezien
in de diverse besproken documenten voorafgaand aan deze discussienota is
aangegeven dat bij de totstandkoming van het productenbeleid een belangrijke
rol voor zelfregulering is weggelegd. De discussienota geeft zelf de
randvoorwaarden aan voor de facilitering van de zelfregulering:86

•     Er dienen voldoende procedurele en inhoudelijke waarborgen te
bestaan. Zo moeten de burger en het bedrijfsleven weten welke
richtsnoeren de overheid zal hanteren om de werking van het systeem
van zelfregulering te beoordelen en moet zij de overheid hier ook op
kunnen aanspreken;

•     De overheid dient over adequate correctiemechanismen te beschikken
voor het geval de systemen van zelfregulering niet ofonvoldoende
werken, dan wet om 'free rider' gedrag tegen te gaan. Dat betekent
bijvoorbeeld dat er voldoende vangnetbepalingen (in de vorm van
zorgplichten) moeten zijn, dat de overheid over stok-achter-de-
deurbevoegdheden moet beschikken en dat de overheid over een
doeltreffend handhavingsinstrumentarium moet beschikken;

•     De uitvoerende overheid dient over een grote mate van professionaliteit
te beschikken. Bevoegdheidsverdeling moet gebaseerd zijn op zakelijke
motieven zoals aantoonbare efficiency en effectiviteit, deskundigheid,
aansluiting tussen enerzijds schaalniveau, omvang en impact van de
milieuproblemen en anderzijds het uitvoerende niveau.

2.4.6.3 Productenbeleid

Het productenbeleid is in deze discussienota 66n van de onderwerpen waarin de
vraag centraal staat hoe vanuit wetgeving beter kan worden ingespeeld op de
eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven voor het milieu. 87

De vernieuwing van het juridische instrumentarium met betrekking tot stoffen
en producten moet in het kader van integraal ketenbeheer worden geplaatst. In
de toekomstige regelgeving met betrekking tot stoffen en producten, waarbij
volgens de discussienota met name gedacht kan worden aan het in te vullen
hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer, dient de ketenbenadering een sterke rol te
gaan spelen. Het is met name van belang om in de toekomstige regelgeving
instrumenten te ontwikkelen die het mogelijk maken om daar in de keten in te

86 Met Recht Verantwoordelijk, a.w. 2000-2001, p. 10.
87 Met Recht Verantwoordelijk, a.w. 2000-2001, p. 53-85.
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grijpen waar het resultaat het meest effectief en efficient is om een hoog
milieurendement te halen.

De verwachting wordt uitgesproken dat medio 2001 een conceptwetsvoorstel
Stoffen en Producten gereed zal zijn voor extern overleg met betrokken
overheden, doelgroepen en andere betrokken organisaties.88 Een belangrijk
element in het wetsvoorstel zal de vastlegging in de Wet milieubeheer zijn van
het voorzorgbeginsel als een van de uitgangspunten bij het treffen van
maatregelen ten aanzien van stoffen en producten. De regelgeving in het nieuw
in te vullen Hoofdstuk 9 zou moeten stimuleren dat de producent zich beter
bewust is van de milieugevolgen van zijn stoffen en producten die hij op de
markt brengt, en zich verantwoordelijk voelt om hierover relevante informatie te
verschaffen aan de afnemers in de productketen. Hierbij kan volgens het kabinet
gedacht worden aan het vastleggen van de verantwoordelijkheid van
producenten op deze punten in de vorm van een zorgplicht en -vooral daar waar
het gaat om zwaarwegende milieubelangen- mogelijk ook aan verdergaande
verplichtingen op het punt van (eenduidigheid en duidelijkheid van) informatie-
verschaffing aan afnemers in de keten, waaronder consumenten.

Op het terrein van de informatievoorziening geeft de discussienota aan dat
een instrument dat bij uitstek geschikt is om de zelfregulering ten aanzien van
productinformatie te faciliteren en te stimuleren, de algemeen verbindend
verklaring van overeenkomsten zou kunnen zijn die (een belangrijk deel van)
betrokkenen met betrekking tot informatie-uitwisseling zelf zijn aangegaan

2.4.6.4 Conclusie

De conclusie met betrekking tot deze discussienota kan geen andere zijn dan dat
zij voor wat betreft het productenbeleid voortborduurt op eerdere
beleidsdocumenten. Er wordt wederom gehamerd op het eigen belang van de
producent bij het terugdringen van de milieubelasting van producten en op het
belang van een goede informatievoorziening. Het is in dat opzicht teleurstellend
dat men pretendeert een visie te geven op de wijze waarop de Wet milieubeheer
binnen een termijn van vijf tot tien jaar kan bijdragen aan de realisatie van
diverse milieubeleidsdoelstellingen, terwijl men daarbij weinig aandacht heeft
voor het productenbeleid. De aanbeveling om met betrekking tot de
milieubelasting van producten en de daarmee samenhangende informatie-
voorziening een zorgplicht op te nemen in de Wet milieubeheer is mager en
biedt weinig inhoudelijke richting om invulling te geven aan de regulering van
de zo noodzakelijke geachte informatievoorziening. Het is ook niet in
overeenstemming met de in de discussienota aangegeven vernieuwing van het
juridische instrumentarium met betrekking tot stoffen en producten, waarbij
volgens de discussienota met name gedacht dient te worden aan het in te vullen

88 Met Recht Verantwoordelijk, a.w. 2000-2001, p. 69. Het bedoelde conceptwetsvoorstel zal in
hoofdstuk 6 nader worden besproken
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Hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer, die het mogelijk moet maken om daar in
de productketen in te grijpen waar dat gewenst is.

2.4.7 Vaste waarden, nieuwe vormen 2002-2006

Het laatste beleidsdocument dat hier aan de orde zal worden gesteld is de
Beleidsnotitie "Vaste waarden, nieuwe vormen", die het milieubeleid voor de
periode 2002-2006 bevat en dat in november 2002 is verschenen.89 Dit
beleidsdocument bouwt voort op het Strategische Akkoord van het eerste
Kabinet Balkenende.'° Als een gevolg daarvan dienen de ambities en de
instrumenten zoals die voor de langere termijn waren aangekondigd in het
eerder besproken NMP-3 en NMP-4 te worden aangepast aan de financiele
mogelijkheden.m

Vervolgens worden de beleidsterreinen besproken die tengevolge van het
Strategisch Akkoord een wijziging zullen ondergaan ten opzichte van hetgeen
met name in het NMP-4 is uiteengezet. Aangezien er echter in het NMP-4
nauwelijks aandacht werd besteed aan het productenbeleid, is er ook in dit
beleidsdocument geen aandacht voor het productenbeleid. Er is 66n
uitzondering, te weten het duurzaam geproduceerde hout. Het kabinet meldt dat
er op dit moment 5% duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt is
(daar waar in het NMP-4 gestreefd wordt naar een percentage van 25%).
Vanwege dit teleurstellende aandeel worden er door het kabinet nieuwe
instrumenten geYntroduceerd, waaronder een nieuw systeem voor
houtcertificering.

Een voor het productenbeleid belangrijk aspect van deze beleidsnotitie is echter
wel dat het kabinet ervoor kiest om het beleid en de regulering in veel gevallen
over te laten aan de Europese wetgever en beleidsmaker. 92

"In veel gevallen is het Europese niveau optimaal om ambitieuze milieudoelstellingen
te realiseren zonder noemenswaardige negatieve effecten op de Nederlandse sociaal-
economische ontwikkeling. Door het creeren van een "levelplaying field" vervallen
op dat niveau immers mogelijke concurrentienadelen. Het kabinet zet daarom in op
een krachtig internationaal milieubeleid in het algemeen en op Europese co6rdinatie
en harmonisatie in het bijzonder."

89 Beleidsnotitie "Vaste waarden, nieuwe vormen", Kamerstukken II, vergadetjaar 2002-2003,29 453,
nr. 2.

90 Beleidsnotitie "Vaste waarden, nieuwe vormen", a.w 2002-2003, p  8.
91 Beleidsnotitie "Vaste waarden, nieuwe vormen", a.w. 2002-2003, p. 12.
92 Beleidsnotitie "Vaste waarden, nieuwe vormen", a.w 2002-2003, p. 14.
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2.5 Slotconclusie

2.5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is het productenbeleid, zoals dat in de afgelopen vijftien jaar op
nationaal niveau is gevoerd beschreven. Tevens is het productenbeleid
beschreven zoals dat de Europese Commissie voor ogen staat in het zesde MAP
en het Groenboek geintegreerd productenbeleid. In het hiernavolgende zullen
door mij enige conclusies worden getrokken met betrekking tot dat nationale en
Europese productenbeleid.

2.5.2 Nationale productenbeleid: glijdende ambities

Indien de nationale beleidsdocumenten, waarin het productenbeleid wordt
beschreven, in de tijd worden vergeleken, dan valt met name op dat het
ambitieniveau van datzelfde productenbeleid in de loop van de tijd naar beneden
toe is bijgesteld. Sterker nog, in de beleidsdocumenten van de afgelopen vier
jaar is er eigenlijk nauwelijks meer aandacht voor het productenbeleid. Dat geldt
voor de doelstellingen van het beleid, dat geldt voor het aangrijpingspunt van
het beleid en dat geldt voor de instrumenten die wor(len ingezet ter realisering
van de doelstellingen.

Doeistellingen
In het NMP 1 wordt er door het kabinet ten aanzien van het productenbeleid
hoog ingezet. Het streven in die nota was om van integraal ketenbeheer en het
productenbeleid 66n van de speerpunten te maken in het milieubeleid. In het
NMP-2 en de Nota Produkt en Milieu die hierop volgen, worden de
doelstellingen van het productenbeleid reeds enigszins afgezwakt. Het
productenbeleid dient tot stand te worden gebracht door middel van de
zogenaamde zelfregulering binnen kaders, waarbij actoren in het veld
verantwoordelijk zijn voor het productenbeleid en het kabinet de
randvoorwaarden stelt.

De   Centrale   Raad   voor de Milieuhygidine omschrijft reeds   in    1994    de
doelstellingen van het productenbeleid als "uitermate zwak".93 De Raad vreest
dat de actoren uit deze doelstellingen geen verantwoordelijkheden kunnen
afteiden, omdat er geen sprake is van een operationalisering van de
verschillende onderdelen van die doelstellingen. Met name het bedrijfsleven
moet het vanwege het ontbreken van duidelijk geoperationaliseerde doelen
stellen zonder een beoordelingskader voor producten. Dit kan 66n van de
verklaringen zijn waarom een systematisch productenbeleid en integraal
ketenbeheer maar moeilijk van de grond komt.94

93 Centrale Raad voor de Milieuhygiene, Brief94/069, Reactie op de Nom Produkt en Milieu, 1994.

94 Vermeulen, W.J.V., M.T.J. Kok en J.M. Cramer, Perspectieven op integraal ketenbeheer,

aangrijpingspunten voor  beleid,  Publikatiereeks  productenbeleid,VROM,  1995, p. 6549.
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Naarmate de jaren verstrijken worden de doelstellingen van het
productenbeleid steeds abstracter en algemener. In dat kader kan bijvoorbeeld
worden verwezen naar het NMP-3, waarin ten aanzien van de doelgroepen
consumenten, industrie en detailhandel algemene noties ten aanzien van het
onderwerp producten en milieu wordt geformuleerd zonder dat er sprake is van
enig concreet ingevuld instrumentarium. In het NMP-4 en de beleidsnotitie
"Vaste waarden, nieuwe vormen" komt het onderwerp productenbeleid feitelijk
niet meer voor. Dat hangt ongetwijfeld samen met het feit dat het kabinet ervoor
kiest, althans zo kan worden geconcludeerd uit het citaat uit de beleidsnotitie
"Vaste waarden, nieuwe vormen", om het productenbeleid en de daarmee
samenhangende regulering te laten vormgeven op een Europees niveau.

Aangrijpingspunt voor sturing
Een belangrijk punt in het vormgeven van een productenbeleid is het
aangrijpingspunt van de sturing. Ook op dit punt kan na een analyse van de
verschillende beleidsdocumenten worden geconstateerd dat er geen sprake is
van een eenduidige lijn in het beleid. In de diverse nota's worden verschillende
actoren genoemd bij wie gedragsveranderingen tot stand moeten komen, zodat
er een productenbeleid gebaseerd op integraal ketenbeheer gerealiseerd zal
worden. Producenten en consumenten wisselen elkaar af als aangrijpingspunt
van sturing in het productenbeleid. In de Nota Produkt en Milieu wordt de
consument nog beschouwd als centrale actor in het beleid. Van hem wordt
verwacht dat hij door middel van zijn aankoopgedrag invloed kan uitoefenen op
de milieuaspecten van producten. Omdat deze aanpak niet de gewenste
resultaten oplevert kiest de minister van VROM er in de voortgangsbrief uit
1996 voor om de producent centraal te stellen in het productenbeleid. De
veranderingen in aangrijpingspunten van sturing hebben ook hun invloed gehad
op de keuze van de beleidsinstrumenten. In het NMP 3 worden zowel de
consument als de producent weer beschouwd als centrale actoren.

Beleidsinstrumenten
Beleidsinstrumenten kunnen worden beschouwd als datgene dat beleidsvoerders
gebruiken of kunnen gebruiken om bij maatschappelijke actoren gedrags-
veranderingen te bewerkstelligen die bijdragen aan het bereiken van de
beleidsdoelstellingen.e Wat geldt voor de punten die hiervoor zijn genoemd,
geldt a fortiori voor de beleidsinstrumenten. Hiervan kan gezegd worden dat met
het verschijnen van iedere nieuwe nota of ieder nieuw beleidsdocument sprakeis van de introductie van nieuwe of andere beleidsinstrumenten.

In het NMP 1 kiest het kabinet nog voor zware instrumenten. Het kabinet
belooft een beleidsintensivering door middel van een doorlichting van
productgroepen en inzet van regelgeving en financiale instrumenten gericht ophet terugdringen van de milieubelasting va producten. In het NMP plus worden

95 Deze definitie is ontleend aan: Bressers, J.Th en P.J. Klok, Een voorlopige instrumententheorie van
het milieubeleid, Den Haag, 1996, p. 14.
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veel beleidsinstrumenten genoemd vari8rend van ingrijpende instrumenten zoals
productnormen tot "zachte" instrumenten als de milieukeur. In het NMP 2 komt
de nadruk, mede door een omslag in het denken over de sturing van de
samenleving, te liggen op zelfregulering en de eigen verantwoordelijkheid van
maatschappelijke actoren. Er vindt een verschuiving plaats van de voorkeur voor
inhoudelijke sturing die het NMP 1 en het NMP plus kenmerkten naar een
sturing die gericht is op de facilitering van mogelijkheden die het bedrijven
mogelijk moet maken om integraal ketenbeheer te implementeren en
consumenten mogelijk moet maken om een verantwoorde keuze voor
milieuvriendelijke producten te maken.

Het voorgaande heeft ook consequenties voor de beleidsinstrumenten, die
zich met name in de Nota Produkt en Milieu en in de voortgangsbrief gaan
richten op informatie- en communicatieverplichtingen van producenten aan
enerzijds de andere partijen in een productketen en anderzijds de consument. De
informatie-uitwisseling behoort in eerste instantie door middel van
zelfregulering tot stand te worden gebracht. Wel geeft het kabinet aan dat er ter
ondersteuning van de zelfregulering wetgeving zal worden ontwikkeld. Tevens
wordt aangegeven dat de zelfregulering niet vrijblijvend is. Mocht de
informatievoorziening niet van de grond komen, dan zal deze door middel van
wetgeving dwingend worden voorgeschreven

Het ambitieniveau dat tot uitdrukking komt in het beleidsinstrumentarium in
het NMP-3 is weer een trede lager ten opzichte van de Nota Produkt en Milieu.
Het kabinet lijkt af te stappen van het mogelijk verplicht opleggen van
informatie-uitwisseling in de productketen, indien dit door middel van
zelfregulering niet kan worden gerealiseerd. Wel zal er in het beleid rekening
worden gehouden met het belang van informatie voor het realiseren van de
doelstellingen van het productenbeleid.

De discussienota "Met Recht Verantwoordelijk" biedt een sprankje hoop
voor het productenbeleid. Het kabinet geeft aan dat in toekomstige regelgeving,
waarbij met name gedacht kan worden aan Hoofdstuk 9 van de Wet
milieubeheer, instrumentarium zal worden ontwikkeld dat het mogelijk maakt
om daar in de keten in te grijpen waar het resultaat het meest effectief en
effici8nt is. Deze hoop wordt vervolgens weer de bodem ingeslagen als het
kabinet in dezelfde nota aangeeft dat daarbij voor wat betreft producten en de
daarmee samenhangende informatievoorziening met name aan de opname van
een zorgplicht moet worden gedacht.

In het NMP-4 en de beleidsnotitie "Vaste waarden, nieuwe vormen" komt
het onderwerp productenbeleid eigenlijk nauwelijks meer aan bod.
Dientengevolge zijn er in deze beleidsdocumenten dan ook geen concrete
beleidsinstrumenten meer te vinden.

2.5.3 Europees productenbeleid: een voonichtig begin

Mogelijkerwijze heeft de Europese Commissie lessen getrokken uit het
Nederlandse productenbeleid. Feit is dat zowel het zesde MAP als het
Groenboek geintegreerd productenbeleid aanmerkelijk minder ambitieus zijn
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dan het Nederlandse productenbeleid bij aanvang. In beide documenten wordt
aangegeven dat de voorstellen die gedaan worden, beschouwd moeten worden
als aanzetten tot een discussie met de bij het productenbeleid betrokken actoren.
De doelstelling is dan ook navenant: "het aanmoedigen van vrijwillige actie
door de industrie om haar milieugedrag te verbeteren". De rol van de (Europese)
overheid zal slechts faciliterend zijn, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt
zal worden van bestaande marktkrachten.

Er is wet een belangrijke parallel met het Nederlandse productenbeleid zoals dat
zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Een adequate informatievoor-
ziening, zowel in de productketen als in de richting van de consument wordt
door de Europese Commissie beschouwd als een sleutel tot de realisatie van een
Europees productenbeleid. In dat kader lijkt de Europese Commissie van zins
om producenten te verplichten zorg te dragen voor een adequate informatie-
voorziening. Gezien de Europese insteek die het kabinet in de nota "Met recht
verantwoordelijk" en de beleidsnotitie "Vaste waarden, nieuwe vormen" kiest,
lijkt het erop dat de Nederlandse regering de verdere vormgeving van het
productenbeleid overlaat aan de Europese wetgever en de Europese beleids-
makers, die met de eerder genoemde Europese beleidsdocumenten hun eerste
stappen hebben gezet tot een Europees productenbeleid.
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HOOFDSTUK 3

Internationale en Europese randvoorwaarden aan de
regulering van milieuaspecten van producten

3.1 Inleiding

Iedere nationale regelgeving zal rekening moeten houden met de rand-
voorwaarden die worden gesteld door het internationale en het Europese recht.
Dat geldt ook voor nationale maatregelen ten aanzien van de regulering van
milieuaspecten van producten en de informatievoorziening die daarmee
samenhangt. Een bespreking van mogelijkheden van nationale regulering op de
genoemde terreinen dient dan ook noodzakelijkerwijs te worden voorafgegaan
door een behandeling van de vraag in hoeverre internationale regelgeving een
dergelijke nationale regulering toestaat. Natuurlijk werkt internationale
regulering, en daarbij dient met name gedacht te worden aan te implementeren
richtlijnen en verordeningen op Europees niveau, in veel gevallen ook direct
door in nationale wetgeving. Internationale bepalingen op het gebied van de
milieuaspecten van producten die in nationale wetgeving zijn opgenomen
komen in het volgende hoofdstuk aan bod.

Op een internationaal niveau, in relaties tussen landen onderling en op een
supranationaal niveau, waar de soevereiniteit van de verschillende landen is
overgedragen aan boven deze landen staande organen, is er sprake van bindende
of voorwaarden stellende regelgeving met betrekking tot producten. Voor
milieurecht met betrekking tot producten en de daarmee samenhangende
informatievoorziening is in dit kader met name het recht van de Europese
Gemeenschap (EG) en de GATT-afspraken gemaakt in het kader van de World
Trade Organisation (WTO), als internationale regelgeving van belang. Het
belang van het EG-recht en het GATT-recht met betrekking tot de regulering
van milieuaspecten van producten is met name gelegen in een mogelijke
belemmering die nationale regulering van milieuaspecten zou kunnen opleveren
met de belangrijkste doelstelling, die door deze beide organisaties wordt
nagestreefd, te weten het bevorderen van het vrije verkeer van goederen tussen
de aangesloten landen en het opheffen van handelsbelemmeringen.

Nederland is lid van de EG en de EG is op zijn beurt weer gebonden aan de
afspraken gemaakt in het kader van de WTO. Bij het nemen van juridische
maatregelen met betrekking tot producten dient er door nationale wetgevers
rekening te worden geworden met de regelgeving die van deze beide
organisaties afkomstig is. Immers, op grond van de artikelen 93 en 94 van de
Grondwet hebben een ieder verbindende bepalingen uit het Europese en het
internationale recht voorrang op nationale regelgeving, indien beide
regelgevingsstelsels dezelfde materie reguleren.

In dit hoofdstuk behandel ik in de tweede paragraaf de randvoorwaarden die
door het EG-recht aan de regulering van milieuaspecten van producten en de
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daarmee samenhangende informatievoorziening wordt gesteld. In de derde
paragraaf komen de randvoorwaarden die de GATT-afspraken, gemaakt in het
kader van de WTO, aan voornoemde regulering stelt, ter sprake.

3.2 EG-recht

3.2.1 De grondslagen van een Europees milieubeleid

De belangrijkste doelstelling van de Europese Gemeenschap is neergelegd in
artikel 2 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna
aan te duiden als het EG-verdrag of kortweg EG): '

"De Gemeenschap heeft tot taak. door het instellen van een gemeenschappelijke markt
en een economische en monetaire unie en door de tenuitvoerlegging van het
gemeenschappelijk beleid of de gemeenschappelijke activiteiten, bedoeld in de
artikelen 3 en 4, het bevorderen van een harmonische, evenwichtige en duurzame
ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap, een
duurzame en niet-inflatoire groei, een hoge graad van convergentie van de
economische prestaties, een hoog niveau van werkgelegenheid en van sociale
bescherming, een hoog niveau van werkgelegenheid, een hoog niveau van
bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, een verbetering van de
levensstandaard en van de kwaliteit van het bestaan, de economische en sociale
samenhang en de solidariteit tussen de lidstaten. "

Met de wijziging van de tekst van artikel 2 EG in 1997, is de verdragsrechtelijke
status van de milieubescherming in het EG-verdrag verduidelijkt. 2 Er valt in
deze bepaling immers te lezen dat de Gemeenschap tot taak heeft het bevorderen
van een harmonische, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de
economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap.

Behalve artikel 2 EG bevat het EG-verdrag nog diverse andere bepalingen
die voor het milieubeleid van belang zijn. Het gaat daarbij om bepalingen van
primair EG-recht. Het primair recht omvat die normen die in het EG-verdrag
zelf zijn neergelegd en die de hoogste juridische status hebben:  Bij het voeren
van een (milieu)beleid fungeren de normen van het primaire recht als een
richtsnoer. Het secundaire recht omvat die besluiten die de Raad en de
Commissie ter uitvoering van het primaire recht nemen. Artikel 249 EG bepaalt

1 Deze tekst is tot stand gekomen naar aanleiding van het Verdrag van Amsterdam, Verdrag van

Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot
oprichting van de Europese Gemeenschap en sommige bijbehorende akten, ondertekend te Amsterdam, 2

oktober 1997, PbEG. C 340

2 Jans, J.H., H.G. Sevenster en H.H.B. Vedder, Europees miheurecht in Nederland, Boom Juridische

Uitgevers, Den Haag, 2000, p. 22.

3 Kapteyn, P.1.0. en P. Verloren van Themaat, Introduction to the law of the  European  Communities,

Kluwer Law International, Den Haag, 1998, p. 195-200
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dat het daarbij kan gaan om verordeningen, richtlijnen, beschikkingen en om
onverbindende aanbevelingen en adviezen.

Een aantal bepalingen van primair recht dat voor het milieubeleid van belang
is, is te vinden in Titel XIX van het EG-verdrag, dat gewijd is aan de
bescherming van het milieu. Blijkens artikel 174 EG draagt het optreden van de
Gemeenschap op milieugebied bij tot het nastreven van de volgende
doelstellingen:

• Behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu;
•     Bescherming van de gezondheid van de mens;
•     Behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
•     Bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te

bieden aan regionale ofmondiale milieuproblemen.
In lid 2 van dit artikel wordt aangeven dat het beleid van de Gemeenschap berust
op het voorzorgbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel
dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden en
aan het beginsel dat de vervuiler betaalt. Artikel 175 van het EG-verdrag bepaalt
dat de Raad die maatregelen, zoals verordeningen en richtlijnen, neemt, die
noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen die geformuleerd zijn
in artikel 174 EG.

Bij het nemen van nationale productgerichte maatregelen is ook artikel 95
EG van groot belang, indien het betreffende product door een EG-richtlijn of
EG-verordening op grond van dit artikel wordt gereguleerd. Artikel 95 lid 1 EG
bepaalt namelijk dat de Raad de maatregelen vaststelt "inzake de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-
Staten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen". Artikel
95 lid 3 EG noemt in dat kader milieubescherming als een van de terreinen die
voor het nemen van maatregelen in de zin van artikel 95 lid 1 in aanmerking
komt. Vele maatregelen die als milieumaatregelen kunnen worden
gekarakteriseerd hebben een belangrijke marktintegrerende functie: Het op
elkaar afstemmen van de milieuvoorwaarden waaronder bepaalde
milieubelastende producten op de markt kunnen worden gebracht, zou van
belang kunnen zijn voor de realisering van een vrij verkeer van goederen. Als de
milieuproductnormwetgeving van de onderlinge lidstaten immers verschillen
blijft vertonen, zal er van een vrij verkeer van goederen geen sprake kunnen
zijn. De harmonisatie van de voorwaarden waaronder dergelijke
milieubelastende producten op de markt mogen worden gebracht dan wel mogen
worden gebruikt, zal derhalve al snel vallen binnen de reikwijdte van artikel 95
EG.

Het voorgaande maakt duidelijk dat harmonisatie voor het bepalen van de
ruimte die er bestaat voor het nemen van nationale productgerichte maatregelen
van groot belang is. In het hiernavolgende zal daarom worden ingegaan op de
mogelijkheden voor het nemen van productgerichte maatregelen in het geval er
sprake is van harmonisatie en in het geval er geen sprake is van harmonisatie.

4 Jans, J.H., a.w. 2000, p. 58.
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3.2.2 Harmonisatie

In het voorgaande is duidelijk geworden dat harmoniserende EG-regelgeving,
daar waar het milieubeschermende maatregelen betreft, kan worden gebaseerd
op de artikelen 175 en artikel 95 lid 1 en lid 3 EG-verdrag. Indien er sprake is
van harmoniserende EG-regelgeving, dan beperkt dat de mogelijkheden om
daarvan afwijkende nationale regels te stellen. Om na te kunnen gaan welke
ruimte er is voor het vaststellen van nationale regels op het terrein van
producten, nadat harmonisatie heeft plaatsgevonden, is het van belang om na te
gaan wat de harmonisatie in kwestie inhoudt. S

3.2.2.1 Volledige harmonisatie

Bij volledige harmonisatie dient gedacht te worden aan de situatie dat een
richtlijn tot doel heeft om op een bepaald terrein uitputtende regels te geven,
waarvan afwijkingen door middel van nationale regels niet meer zijn toegestaan.' Volledige harmonisatie sluit iedere afwijking van de betreffende richtlijn uit.:
Dat geldt dus zowel voor soepelere eisen die door nationale regelgeving ten
opzichte van de richtlijn worden gesteld als voor strengere nationale eisen. De
vraag of een richtlijn tot doel heeft om een bepaalde materie volledig te regelen
is een kwestie van interpretatie.9 Een richtlijn die volledige harmonisatie beoogt
kan worden herkend aan de zogeheten "vrij verkeer clausules". Dat zijn
bepalingen die aangeven wanneer een bepaald milieubelastend product aan de
eisen van de richtlijn voldoet, zodat aan dat product niet de toegang tot de
gemeenschappelijke markt kan worden ontzegd.

Volledige harmonisatie kan met name worden aangetroffen op de terreinen
van het milieubeleid waar een relatie bestaat met het vrije verkeer van
goederen.'° De consequentie daarvan is dat met name bij maatregelen die dienen
als harmonisatie van milieuproductnormen er gebruik wordt gemaakt van het
instrument van de volledige harmonisatie, zodat er een vrij verkeer van de
desbetreffende producten kan worden gerealiseerd.

Op alle terreinen waar sprake is van volledige harmonisatie, en dat betreft in
veel gevallen het terrein waar normen worden gesteld aan de milieubelasting
van producten, is het in beginsel voor de nationale wetgever niet meer mogelijk

5 Jans, J.H., a.w. 2000, p. 130-147.

6 Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen spreekt soms over complete dan weer over
volledige of totale harmonisatie, zie HvJEG, zaak C-169/89, (Schotse Sneeuwhoenders),  Jur   1990,  I-
2143 en HvJEG, zaak C-2/90, (Waalse afvalstoffen), Jur.  1992,  1-4431.

7 Jails, J.H., a.w. 2000, p.  130.

8 Verschuuren, J.M., a.w. 1994, p. 72-73.

9 Jans, J.H., Europees milieurecht, In: Backes Ch., Th.G.Drupsteen, P.C.Gilhuis en N.S.J. Koeman,
Milieurecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 2001, p. 73.

10 Jans, a.w 2000, p  132.

52



om op te treden. Het voorgaande leidt echter uitzondering. Het is namelijk
mogelijk dat het EG-verdrag zelf aangeeft dat nationale maatregelen worden
genomen ter bescherming van het milieu.

Artikel 95 EG-Verdrag biedt de mogelijkheid om, in het geval dat er sprake
is van harmonisatie die is gebaseerd op dit artikel, nationale maatregelen te
nemen dan wel te handhaven, indien een lidstaat het noodzakelijk acht om
bepaalde essentiale belangen te beschermen die naar de mening van de lidstaat
niet worden beschermd door de richtlijn. l' Het kan daarbij uitdrukkelijk gaan om
de bescherming van de belangen van het milieu. Het gaat bij deze bepaling
zowel om bestaande als om nieuwe maatregelen.

Artikel 95 lid 4 geeft een regeling voor bestaande maatregelen. Het gaat in
dat geval om de handhaving van nationale maatregelen die op het moment dat
de harmonisatiemaatregel wordt aangenomen, een verdergaande bescherming
bieden dan de richtlijn in kwestie." Deze maatregelen mogen gehandhaafd
blijven ter bescherming van onder andere het milieu.

Artikel 95 lid 5 geeft een regeling voor nieuwe maatregelen. Voor deze
nieuwe maatregelen gelden strenge eisen. De maatregelen mogen alleen worden
ingevoerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:"

•     Er moet sprake zijn van een specifiek probleem in de betrokken lidstaat;
•     Dit specifieke probleem moet zijn ontstaan na het aannemen van de

betrokken harmonisatiemaatregel;
•     De in te voeren maatregelen moeten zijn gebaseerd op nieuw

wetenschappelijk bewijsmateriaal.
Zowel van de bestaande als van de nieuwe maatregelen dient op grond van
artikel 95 lid 6 EG kennis te worden gegeven aan de Europese Commissie.
Binnen zes maanden na de kennisgeving keurt de Europese Commissie de
maatregel goed of wijst zij de maatregel af op basis van de beoordeling of de
maatregel al dan niet een middel is tot willekeurige discriminatie, een verkapte
beperking van de handel tussen de lidstaten of een hinderpaal voor de werking
van de interne markt vormt. 14

Voor het nemen van nationale productgerichte maatregelen kan ook artikel
176 EG van belang zijn. Dat artikel bepaalt immers dat beschermende
maatregelen die worden vastgesteld op grond van artikel 175 EG, niet beletten
dat een Lidstaat verdergaande beschermingsmaatregelen neemt, mits deze
maatregelen verenigbaar zijn met het EG-verdrag en deze maatregelen ter kennis
worden gesteld van de Europese Commissie. In theorie biedt dit artikel dus aan
lidstaten de mogelijkheid om ten behoeve van de milieubescherming
productmaatregelen te nemen. In de praktijk worden milieuproductnormen

11 Barents, R., Het Ferdrag van Amsterdam in werking, Kluwer, Deventer, 1999, p. 159-160.

12 Barents, R., a.w. 1999, p. 164.

13 Barents, R., a.w. 1999, p. 164.

14 Jans, J H., Europees milieurecht, In: Backes Ch., Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis en N.S.J. Koeman,
Milieurecht, W.E.]. Tjeenk Willink, Deventer, 2001, p. 73
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echter bijnals altijd op artikel 95 EG gebaseerd en niet op artikel 175 EG.
Bovendien gaat het bij artikel 175 EG om de hierna te bespreken
minimumharmonisatie.

3.2.2.2 Minimumharmonisatie

Indien er in een richtlijn sprake is van minimumharmonisatie, dan betekent dat,
dat de lidstaten in beginsel de bevoegdheid hebben om strengere milieunormen
vast te stellen dan de Europese minimumharmonisatie. Volgens Jans kan
minimumharmonisatie veelal worden aangetroffen op die terreinen waar
verschillen in nationale normstelling minder schadelijke effecten hebben op de
interne markt dan bij milieuproductnormen. 16

Op dit moment worden in milieurichtlijnen nauwelijks nog minimum-
harmonisatieclausules opgenomen en worden de bestaande clausules bij
wijziging van eerdere richtlijnen geschrapt. 17 De reden daarvoor is gelegen in
het hierboven aangehaalde artikel 176 EG. Met dat artikel is uitdrukkelijk in het
verdrag zelf het minimumharmonisatiekarakter van de richtlijnen en
verordeningen die gebaseerd zijn op artikel 175 EG vastgelegd.

3.2.3 Geen harmonisatie

3.2.3.1 Inleiding

De situatie kan zich voordoen dat er in het geheel geen of geen uitputtende
communautaire regelgeving bestaat op het gebied van de regulering van
milieuaspecten van producten. In dat geval is het mogelijk dat er nationale
maatregelen worden ontworpen. De voorwaarde is dan wel dat deze nationale
maatregelen blijven binnen de bepalingen van het EG-verdrag. In het kader van
de regulering van de milieuaspecten van producten moet er aan de volgende
randvoorwaarden worden gedacht:':

a. Geen belemmering van het vrije verkeer van goederen (3.2.3.2);
b.    Er mogen geen heffingen worden opgelegd enkel aan geimporteerde

producten (3.2.3.3);
c.    Er mogen geen discriminerende heffingen ofbelastingen op

milieugrondslag worden opgelegd die enkel betrekking hebben op
geimporteerde producten (3.2.3.4);

d.    Steunmaatregelen om bepaalde producten te bevoordelen zijn verboden
(3.2.3.5);

e. Afspraken mogen niet in strijd zijn met het kartelverbod (3.2.3.6).

15 Een uitzondering hjerop vormt de regelgeving met betrekking tot afvalstoffen. Zie de zogenaamde

Titaandioxide-uitspraak HvJEG, zaak C-300/89, (Titaandioxide), Jur 1991, I-2867.

16 Jans, a.w. 2000, p. 137-146.

17 Jans, a.w. 2000, p.  139.

18 Verschuuren, J.M., a.w. 1995, p. 74-75.

54



3.2.3.2 Belemmeringen van het vrije verkeer van goederen

Artikel 28 EG
Artikel 28 EG houdt een verbod in voor lidstaten om kwantitatieve
invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen lidstaten te
nemen. Aanvankelijk, dat wil zeggen onder de voorganger van artikel 28 EG,
ging het slechts om kwantitatieve beperkingen die werden uitgelegd als
maatregelen die een gehele of een gedeeltelijke beperking inhielden van de
import of de export van goederen. Onder deze beperkingen moesten alle
wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften of administratieve maatregelen
worden begrepen die de in- of uitvoer van Un of meer producten naar
hoeveelheidsnormen of naar de waarde van de goederen beperken."

In de literatuur en jurisprudentie was al vrij snel duidelijk wat er diende te
worden begrepen onder kwantitatieve beperkingen. 2°  Dat lag echter anders met
het begrip maatregelen van gelijke werking. In het Dassonville-arrest heeft het
Europese Hof van Justitie (hierna ook aan te duiden als het Hof) de maatregelen
van gelijke werking breed uitgelegd en aldus omschreven: "iedere
handelsregeling der Lid-Staten die de intracommunautaire handel al dan niet
rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren, dient te worden
beschouwd als een maatregel met een gelijke werking als een kwantitatieve
invoerbeperking":' Elke maatregel die ook maar enigszins een belemmering
voor het grensoverschrijdende goederenverkeer kan vormen, valt in beginsel
onder het verbod. Er dient bij maatregelen van gelijke werking niet alleen te
worden gedacht aan maatregelen die uitsluitend ingevoerde producten betreffen.
Ook de zogeheten maatregelen zonder onderscheid, die dus gelijkelijk van
toepassing zijn op ingevoerde en binnenlandse producten, kunnen een verboden
maatregel van gelijke werking vormen, indien zij de intracommunautaire handel
kunnen belemmeren.22 Of de belemmering zich ook daadwerkelijk voordoet,
doet niet ter zake. Voldoende is dat er zich in potentie een belemmering kan
voordoen. Veel nationale milieumaatregelen zullen dus onder de definitie van
een maatregel van gelijke werking, zoals die door het Hof in de Dassonville-
zaak is gegeven, vallen.

Keck
In het begin van de jaren negentig heeft het Hof de strikte uitleg van artikel 28
EG daar waar het betreft kwantitatieve invoerbeperkingen en maatregelen van
gelijke werking enigszins ingeperkt. In zijn uitspraak inzake Keck maakt het
Hof een onderscheid tussen producteisen en verkoopvoorwaarden die
samenhangen met producten. 1, In deze zaak heeft het Hof bepaald dat niet als

19 Kapteyn-Verloren van Themaat, a.w. 1998, p. 621.

20 Kapteyn-Verloren van Themaat, a.w. 1998, p. 624.

21 HvJEG, zaak C-8/74, (Dassonville), Jur. 1974, I-837.

22 Jans, a.w. 2000, p. 312.

23 HvJEG, zaak C-267/91, (Keck), Jur. 1993, I-6097.
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een maatregel van gelijke werking die een handelsbelemmerend effect kan
hebben moet worden beschouwd, de toepassing op producten uit andere
lidstaten van nationale bepalingen die bepaalde verkoopmodaliteiten aan banden
leggen of verbieden, mits die bepalingen van toepassing zijn op alle
marktdeelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien, en
mits zij zowel rechtens als feitelijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling
van nationale producten als op die van producten uit andere lidstaten.

Het Hof heeft echter nagelaten om in Keck precies te defini8ren wat er moet
worden begrepen onder verkoopmodaliteiten.24 Dit is uiteraard wel noodzakelijk
om te kunnen bepalen of bepaalde maatregelen in deze visie vallen onder het
verbod van artikel 28 EG. In latere uitspraken heeft het Hof in abstracte
bewoordingen aangegeven dat het dod van het begrip verkoopmodaliteiten was
om non-discriminatoire maatregelen te ontzien die slechts van invloed waren op
de lokale regulering van het sociaal-economische leven.ls Wat in ieder geval
duidelijk is, dat is dat maatregelen die de een of andere vorm van discriminatie
inhouden tegen geimporteerde producten nooit en te nimmer de toets van Keck
kunnen doorstaan.

•     artikel 4 lid 1 van het Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen26
dat een verbod bevat om grondontsmettingsmiddelen te verkopen
zonder een gewaarmerkte kopie van de daarbij behorende vergunning;

•     artikel 3 van het Bestrijdingsmiddelenbesluitu dat een verbod bevat op
de verkoop van bestrijdingsmiddelen aan personen jonger dan  18 jaar;

•    artikel 14b van het Bestrijdingsmiddelenbesluit dat een verbod bevat
om bepaalde bestrijdingsmiddelen aan andere dan deskundigen te
verkopen.

Het moet bij het voorgaande wel gaan om maatregelen die niet het product zelf
betreffen maar methoden of omstandigheden die de verkoop of de distributie
regelen. 28

Artikel 30 EG/Rule of reason
De strenge regels van het verbod van de beperking van het vrije verkeer van
goederen dienen uiteraard te worden afgewogen tegen andere belangen die het
mogelijk moeten maken aan nationale wetgevers om maatregelen te nemen. Om
die reden zijn er in het EG-verdrag zelf uitzonderingen op het verbod van artikel
28 EG geformuleerd in artikel 30 EG. Daarnaast heeft het Hof, om de strenge
uitleg van maatregelen van gelijke werking in de Dassonville-uitspraak
enigszins te verzachten, voor de maatregelen van gelijke werking uitzonderingen

24  Kapte>n-Verloren  van Themaai  a.w.   1998,  p.  633.

25 Kapteyn-Verloren van l'hemaat, a.w. 1998, p. 634.

26 Stb. 1993,225.

27 Stb. 1964,328, laatstelijk gewijzigd 23 september 1998, Stb.  1998,615

28 Lauwaars, R.H. en C.W.A. Timmermans, Europees recht in kort bestek, W.E.J. Tjeenk Willink
Deventer, 1999,  p. 203.
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geformuleerd die ook wel bekend staan  als de "rule of reason".29 Het grote
verschil tussen artikel 30 EG en de rule qfreason is dat de uitzonderingen van
artikel 30 EG van toepassing kunnen zijn op maatregelen die al dan niet
gelijkelijk van toepassing zijn op binnenlandse en geTmporteerde producten,
daar waar de uitzonderingen die vallen onder de rule Of reason slechts van
toepassing kunnen zijn op maatregelen die gelijkelijk van toepassing zijn.

Artikel 30 EG verdrag bepaalt het navolgende:

"De bepalingen van de artikelen 28 en 29 vormen geen beletsel voor verboden of
beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde
van de bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare
veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten, het nationaal
artistiek, historisch en archeologisch bezit of uit hoofde van de bescherming van de
industriele of commerciele eigendom. Deze verboden of beperkingen mogen echter
geen middel zijn tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de
handel tussen de lidstaten vormen."

Het eerste dat opvalt bij lezing van dit artikel is dat de bescherming van het
milieu niet wordt genoemd als een van de gronden op basis waarvan een
uitzondering kan worden gemaakt op de bepalingen van de artikelen 28 en 29
EG. Wel wordt de veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren
of planten genoemd als rechtvaardigingsgrond. Het Hof heeft echter meerdere
malen aangegeven dat artikel 30 EG strikt uitgelegd dient te worden en dat de
rechtvaardigingen die niet uitdrukkelijk genoemd worden, zoals de bescherming
van het milieu, niet kunnen profiteren van de bescherming van dit artikel.i° Het
voorgaande betekent dat een beperking van de invoer of uitvoer ter bescherming
van het milieu waarbij er geen gevaar is voor de gezondheid of het leven van
mens, dier of plant, niet kan worden gerechtvaardigd op grond van artikel 30
EG.
Het Hof heeft ook in haar rechtspraak aangegeven dat de bescherming van het
milieu niet onder deze bepaling valt. In de Waalse afvalstoffenzaak heeft het
Hof bepaald dat invoerverboden die betrekking hebben op ongevaarlijke
afvalstoffen, en die dus niet direct een bedreiging vormen voor het leven of de
gezondheid, niet kunnen worden gerechtvaardigd met een beroep op artikel 30
EG op grond van de bescherming van het milieu." Het is echter wel zo dat het
Hof het begrip "bescherming van het leven van dieren" inmiddels zodanig heeft
verruimd, dat er ook de bescherming van biodiversiteit onder valt. In de
Bluhmezaak heeft het Hof bepaald dat maatregelen tot het behoud van een
inheemse dierenpopulatie met typische kenmerken bijdragen tot het behoud van
de biodiversiteit, doordat het voortbestaan van de betrokken populatie wordt

29 Kapteyn-Verloren van Themaat, a.w. 1998 , p. 651-652.

30 Jans, a.w. 2000, p. 326.

31  HvJEG, zaak C-2/90, (Waaise afvalstoffen), Jur. 1992, I.4431.
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verzekerd.32 Nationale maatregelen ter bescherming van het milieu die
betrekking hebben op producten, met uitzondering van producten die risico's
inhouden voor de gezondheid van mens, dier of plant, kunnen op grond van de
huidige jurisprudentie niet profiteren van artikel  30 EG. Mogelijkerwijze kunnen
deze maatregelen wel profiteren van de hierna te bespreken "rule Of reason".
Het grote voordeel van een beroep op artikel 30 EG is echter dat, indien de
maatregel in kwestie noodzakelijk en proportioneel is, een maatregel
onderscheid kan maken tussen binnenlandse en geimporteerde producten.

Artikel 30 EG biedt dus bijzonder beperkte mogelijkheden om nationale
maatregelen met mogelijke handelsbelemmerende effecten te nemen die het
milieu beogen te beschermen. De rechtspraak van het Hof heeft echter ruimere
mogelijkheden geboden om toch nationale maatregelen te nemen die andere
belangen beogen te beschermen dan de belangen die worden genoemd in artikel
30 EG, de zogenaamde "rule Ofreason". In de zaak Cassis de Dijon heeft het
Hof te kennen gegeven om, in het geval er sprake is van maatregelen van
gelijke werking die zowel van toepassing zijn op binnenlandse en geimporteerde
producten, andere uitzonderingen toe te laten dan de uitzonderingen die
genoemd worden in art. 30 EG.33 Nationale maatregelen die
handelsbelemmerend werken kunnen toelaatbaar zijn als Europese
harmonisatievoorschriften ontbreken en als dringende behoeften ze noodzakelijk
maken. De nationale maatregel zal dan echter zonder onderscheid van
toepassing moeten zijn op het ingevoerde en het nationale product. In de Cassis
de Dijon zaak werden daarbij als te beschermen belangen slechts genoemd de
belangen van volksgezondheid, eerlijke mededinging en consumenten-
bescherming.
In de zaak van de Deense statiegeldverpakkingen heeft het Hof vervolgens
echter bepaald dat er onder dergelijke belangen ook milieubelangen kunnen
vallen. Het Hof kwam mede tot die conclusie, omdat de bescherming van het
milieu als 66n van de essentiele doelstellingen van de Europese Gemeenschap
bestempeld kan worden, die uitdrukkelijk in het EG-verdrag wordt genoemd, en
als zodanig een beperking van het vrije verkeer van goederen kan
rechtvaardigen." De bescherming van het milieu in een nationale maatregel kan
een uitdrukkelijke belang zijn dat de toepassing van de artikelen 28 en 29 EG
kan beperken.

Hierboven is aangegeven dat de rule ofreason alleen van toepassing kan zijn als
het gaat om maatregelen zonder onderscheid. In de eerder besproken Waalse
afvalstoffenzaak werd de rule of reason echter toegepast terwijl het daar strikt

32 HvJEG, zaak C-67/97, (Bluhme), Jur. 1998, I-8033.

33 HvJEG, zaak C-120/78, (Cassis de Dijon), Jur. 1979, 1-649.
34 HvJEG, zaak C-302/86, (Deense flessen), Jun 1988, 14607. Meer hierover: Milieu en Recht, 1989,
nr.  3, p.  113-116 m.nt. A V. van den Berg/J.H.  Lmpold en Jans, J.H., Bier in blik verboden, Deens

statiegeld en Europees mih'eu, Publiek Domein, nr. 2,1989, p 117-121.
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genomen wel degelijk ging om een maatregel die onderscheid maakte. Op grond
van deze uitspraak is er dan ook enige verwarring ontstaan over de vraag in
hoeverre de rule Of reason ook van toepassing zou kunnen zijn op maatregelen
met onderscheid. " In de Waalse afvalstoffenzaak diende volgens het Hof bij de
bepaling van het discriminatoire karakter van de maatregel rekening te worden
gehouden met de bijzonderheden van afvalstoffen. Om die reden is het begrip
maatregel zonder onderscheid in deze zaak feitelijk gelijkgeschakeld met de
afwezigheid van discriminatie. Het voorgaande zou kunnen betekenen dat
maatregelen die onderscheid maken via de methode van de rule Of reason
gerechtvaardigd kunnen worden indien er sprake is van een objectieve
rechtvaardiging voor dit onderscheid. Dat zou tot gevolg hebben dat het
onderscheid tussen de uitzonderingen van artikel  30  EG  en  de  rule Of reason
grotendeels worden opgeheven. Tot op heden heeft het Europese Hof van
Justitie deze benadering echter alleen willen gebruiken waar het afvalstoffen
betreft. Het is dus nog te vroeg om te kunnen concluderen dat ook maatregelen
met onderscheid in algemene zin gerechtvaardigd kunnen worden op grond van
het criterium milieubescherming.

Ondanks de genoemde witte raaf lijkt de rule Ofreason voorlopig, afvalstoffen
misschien uitgezonderd, slechts van toepassing op maatregelen zonder
onderscheid. Het leerstuk is in diverse uitspraken  van het Hof van Justitie verder
verduidelijkt en uitgewerkt.36 Er dient aan de volgende voorwaarden te zijn
voldaan, wil een beroep op de mogelijkheden tot rechtvaardiging van een
invoerbelemmerende nationale maatregelen worden gehonoreerd.

In de eerste plaats dient een communautaire regeling te ontbreken. Dat
betekent kort gezegd dat er geen richtlijn of verordening van toepassing mag
zijn op het met de nationale maatregel te beschermen milieubelang.

In de tweede plaats dient de maatregel in kwestie te gelden zonder
onderscheid voor nationale en ingevoerde producten. Dit criterium is in het
bovenstaande reeds uitvoerig besproken, zodat in dit kader naar die discussie
wordt verwezen.

In de derde plaats moet het belang dat de maatregel beoogt te beschermen
van voldoende gewicht zijn om voorrang te kunnen krijgen op de eisen van een
vrij verkeer van goederen. Het moet dus gaan om een dermate zwaarwegend
belang, zoals milieubescherming, dat een inbreuk op het vrije verkeer van
goederen is toegestaan.

Maar zelfs als aan de voornoemde voorwaarden is voldaan, wil dat nog niet
zeggen dat een maatregel de toets der kritiek kan doorstaan. Een belangrijke
horde, waar veel maatregelen alsnog over vallen is het vereiste van de
evenredigheid. In de eerder besproken zaak van de Deense flessen toetste het
Hof het Deense verplichte retoursysteem van verpakkingen aan het

35 Jans, J.H., a.w. 2000, p. 329.

36 Lauwaars, R.H en C W.A. Timmermans, a.w. 1999, p. 201-202.
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evenredigheidsbeginsel." Het Hof stelde dat het Deense statiegeld- en
retoursysteem een onmisbaar element is in een systeem dat het hergebruik van
verpakkingen beoogt te verzekeren en meende dat de handelsbeperkingen niet
als onevenredig kunnen worden aangemerkt. De beperkingen op het gebruik van
niet door het Deense milieubureau goedgekeurde verpakkingen waren volgens
het Hof echter niet in overeenstemming met de Europese regels voor het vrije
goederenverkeer.1: Het Hof erkende weliswaar dat het retoursysteem voor
goedgekeurde verpakkingen de grootst mogelijke mate van hergebruik en
tegelijkertijd een zeer merkbare bescherming van het milieu garandeert, maar
dat het systeem vanwege de eis van goedkeuring onevenredig was met het
nagestreefde milieudoel. De eis van de evenredigheid houdt twee vereisten in te
weten de eis van proportionaliteit en van subsidiariteit." De maatregel moet
geschikt zijn om de ermee beoogde doelstelling te bereiken en moet ook
noodzakelijk zijn in die zin dat er geen alternatieven voorhanden zijn die minder
schade berokkenen aan het vrije verkeer van goederen en toch de beoogde
doelstellingen kunnen bereiken.

Artikel 29 EG
De tekst van artikel 29 EG is qua bewoordingen in grote lijnen hetzelfde als
artikel 28 EG, maar heeft betrekking op uitvoerbeperkingen.*° Anders dan het
geval is bij artikel 28 EG heeft het Hof van Justitie bepaald dat alleen die
nationale maatregelen onder het verbod van artikel 29 EG vallen die een
beperking  van het uitgaand goederenverkeer tot doel of gevolg hebben  en op  die
wijze tot een ongelijke behandeling van de binnenlandse handel en de
uitvoerhandel van lidstaten leiden, waardoor aan de nationale productie of de
binnenlandse markt ten koste van de productie of de handel van andere lidstaten
een bijzonder voordeel wordt verzekerd:! Het voorgaande komt neer op een
discriminatietoets daar waar het nationale maatregelen betreft die de uitvoer
beperken.42 Uitvoerverboden van producten vallen dus in ieder geval onder de
reikwijdte van artikel 29 EG.

In het geval er nationale maatregelen zijn genomen die in strijd zouden
komen met artikel 29 EG gelden eveneens de uitzonderingen die zijn
geformuleerd in artikel 30 EG. In tegenstelling tot maatregelen die in strijd zijn
met artikel 28 EG geldt er om onder de werking van artikel 29 EG uit te komen
geen  rule Of reason uitzondering. Maatregelen in strijd met artikel  29  EG  zijn

37 HvJEG, zaak C-302/86, (Deense flessen), Jur. 1988, I-4607.

38 Langer, 1. en J.Wiers, De eeuwige strijd tussen het goederenverkeer. milieubescherming en het

evenredigheidsbeginsel:  Oostenrijks slachtvee en opnieuw flessen en blilqes  uit Denemarken, Miheu en
Recht, maart 2001, p. 62-65.

39 Jans, J.H., a.w  2000, p. 336.

40 Lauwaars, R.H. en C.W.A. Timmermans, a.w. 1999, p. 192-211.

41 HvJEG, zaak C-15/79, (Groenveld), Jur. 1979, 1-3409.

42 Jans, a.w. 2000, p. 321.
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alleen dan geoorloofd indien zij onder de uitzonderingen vallen zoals die zijn
geformuleerd in artikel 30 EG.

3.2.3.3 Verbod van helfingen op geimporteerde  producten

De artikelen 23 tot en met 27 EG zijn met name van belang voor eventueel te
nemen fiscale of financi8le maatregelen met betrekking tot producten op een
nationaal niveau. Op grond van artikel 25 EG zijn douanerechten en heffingen
van gelijke werking verboden. Met name de laatste categorie is van belang,
omdat de echte douanerechten reeds   in   1970 zijn afgeschaft. Het verbod   op
heffingen wordt door het Europese Hof van Justitie zeer ruim opgevat: 43

"Onder een heffing van gelijke werking als bedoeld in de artikelen 9 en 12 (artikel 25
nieuw) EG is te verstaan iedere geldelijke last welke - zonder een douanerecht in
eigenlijke zin te zijn - wegens grensoverschrijding op binnen de Gemeenschap
circulerende goederen wordt gelegd, voorzover zij niet bij specifieke verdrags-
bepalingen is toegelaten"

Het voorgaande betekent dat iedere geldelijke last die wordt opgelegd vanwege
grensoverschrijding van producten is aan te merken als een heffing van gelijke
werking.

In tegenstelling tot de artikelen 28 tot en met 30  EG is er bij een heffing van
gelijke werking geen mogelijkheid om een beroep te doen op
milieubeschermingsbelangen of de gezondheid van mens, dier of plant als
rechtvaardiging voor een heffing op nationaal niveau die betrekking heeft op
producten. Het voorgaande betekent echter niet dat elke milieuheffing die ziet
op een geYmporteerd product ook als onverenigbaar met het gemeenschapsrecht
moet worden beschouwd.« Er bestaan twee uitzonderingen.

De eerste uitzondering betreft heffingen die uitsluitend zijn aan te merken als
binnenlandse belastingen in de zin van artikel 90 EG. Voorzover een heffing van
gelijke werking als een invoerrecht onderdeel uitmaakt van een stelsel van
binnenlandse belastingen valt de heffing niet onder het verbod van artikel 25
EG. Het dient te gaan om "geldelijke lasten die deel zouden uitmaken van een
algemeen stelsel van binnenlandse heffingen, waardoor nationale producten en
ingevoerde producten volgens dezelfde criteria stelselmatig worden belast„.45
Het brengen van een heffing onder het bepaalde van artikel 90 EG is voor
lidstaten van belang omdat, zoals hierna duidelijk zal worden, dit artikel aan
lidstaten meer ruimte biedt tot het opleggen van heffingen.

Een tweede uitzondering betreft retributies die worden opgelegd voor
diensten van de overheid. Deze retributies zijn in beginsel verboden op grond
van het verbod van artikel 25 EG. Op dit verbod wordt ten aanzien van
retributies een uitzondering gemaakt, indien de heffing een vergoeding vormt

43 HvEG, zaak C-3/69, (Sociaal Fonds Diamantarbeiders), Jur. 1969, I-211.

44 De Wit, W., Nan'onale milieubelastingen en het EG-verdrag, Kluwer, Deventer, 1997, p. 236-245.

45  HvJEG, zaak C-29/72, (Marimex), Jur.  1973,  1-215.
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voor een welbepaalde en daadwerkelijk verleende dienst aan een individuele
importeur.46 Deze uitzondering heeft voor de bescherming van het milieu echter
weinig betekenis.47 Wanneer namelijk in het kader van keuringen om
milieuredenen bepaalde controles op producten nodig zijn dan gaat het om
keuringen die in het algemeen belang, dat wil zeggen de bescherming van het
milieubelang, noodzakelijk zijn. Dit soort retributies vallen dan ook onder het
verbod van artikel 25 EG.

Het zal dus in veel gevallen onmogelijk zijn om een heffing op producten die
worden ingevoerd met als grondslag de bescherming van het milieu in te stellen,
indien deze heffing is gebaseerd op artikel 25 EG. Heffingen die deel uitmaken
van een algemeen stelsel van binnenlandse belastingen dienen echter niet te
worden beschouwd als een heffing van gelijke werking, maar dienen beoordeeld
te worden aan de hand van het hierna te bespreken artikel 90 EG.

3.2.3.4 Verbod van discriminerende hemngen of belastingen op

milieugrondslag die enkel betrekking hebben op geimporteerde
producten

Artikel 90 EG bepaalt dat lidstaten geen hogere binnenlandse belastingen mogen
heffen op producten uit de overige lidstaten dan die welke op gelijksoortige
nationale producten worden geheven. Daarnaast geldt dat lidstaten geen
zodanige binnenlandse belastingen op producten uit ander lidstaten heffen,
indien daardoor feitelijk de binnenlandse productie wordt beschermd.

Bij het begrip binnenlandse belasting gaat het erom dat er sprake is van een
financiele last die een ongelijke behandeling tussen nationale en ingevoerde
producten veroorzaakt.48 De kwalificatie van de financiale last, als belasting,
retributie, heffing of recht, en het doel daarvan zijn irrelevant. Op die grond
kunnen ook regulerende milieuheffingen worden aangemerkt als binnenlandse
belastingen in de zin van artikel 90 EG.49 Daaraan doet niet af dat deze
belastingen vaak geen fiscaal doel dienen, maar gericht zijn op het tot stand
brengen van gedragsveranderingen. Indien een regulerende heffing een
ongelijke (financi8le) behandeling tussen nationale en ingevoerde producten
teweeg brengt, is daarmee de mogelijkheid gegeven om de rechtmatigheid te
toetsen aan artikel 90 EG.

Tevens is bij de beoordeling van de ongeoorloofde discriminatie in het kader
van artikel 90 EG van belang of het gaat om gelijksoortige producten (eerste
alinea van artikel 90) dan wel dat het gaat om concurrerende producten (tweede
alinea van artikel 90 EG). Bij deze beoordeling speelt ten aanzien van

46 HvJEG, zaak C-29/72, (Bauhaus),Jun 1973,1-237.

47 Jans, a.w. 2000, p. 303.

48 Barents, R., Nieuwe ontwikkelingen met  betrekking tot  het fiscale  discriminatieverbod van artike!  95
EEG-verdrag, Sociaal Economisch Weekblad, 1991, p. 768,

49 De Wit, W., a.w. 1997, p. 247.

62



regulerende milieuheffingen het volgende probleem.50 Regulerende milieu-
heffingen worden ingezet om de aanschaf van milieuvriendelijkere producten
door de consument te bevorderen.  In dat kader is het de vraag of een verschil in
milieuaspecten producten ongelijksoortig maakt. Uit de rechtspraak van het Hof
kan echter worden opgemaakt dat dat niet het geval is. De kern van de
jurisprudentie van het Hof is dat van gelijksoortigheid van producten alleen dan
sprake is wanneer zij vanuit verbruikersoogpunt soortgelijke eigenschappen
vertonen en aan dezelfde behoefte kunnen voldoen:1

Uitgangspunt van artikel 90 EG is dat de invoer van producten fiscaal
neutraal dient te geschieden. Het feit dat een product uit een andere lidstaat
afkomstig is, betekent niet dat via fiscale maatregelen een lidstaat de invoer van
het product mag bemoeilijken, bezwaren of verhinderen. Toch heeft het Hof in
de rechtspraak bepaald dat het voor lidstaten wel degelijk mogelijk is om fiscale
differentiaties aan te brengen in binnenlandse belastingen. Ook vanuit een
oogpunt van milieuoverwegingen blijken fiscale differentiaties mogelijk. Dat
heeft het Hof voor het eerst uitdrukkelijk bepaald in een zaak tussen Italia en de
Europese Commissie die draaide om een verlaagd tarief op geregenereerde
afgewerkte olie.,2 In deze uitspraak heeft het Hof impliciet aangegeven dat
milieuoverwegingen een legitieme economische of sociale reden kunnen zijn op
basis waarvan belastingdifferentiaties mogelijk zijn. In daaropvolgende
rechtspraak heeft het Hof aangegeven onder welke voorwaarden fiscale
differentiaties zijn toegestaan:51

•     Aan de differentiatie ligt een gerechtvaardigd economisch beleidsdoel
ten grondslag, dat in overeenstemming is met het EG-verdrag en het
afgeleide recht. Milieubescherming is een met het EG-verdrag
verenigbare doelstelling en kan in beginsel dus dienen als economisch
beleidsdoel ter rechtvaardiging van differentiele belastingen die de
invoer zwaarder treffen dan nationale productie ofproducten.

•    De differentiaties dienen volgens objectieve criteria te zijn vastgesteld.
De gebruikte differentiatiecriteria dienen aan te sluiten bij het
nagestreefde beleidsdoel en dienen in een proportionele relatie te staan
tot dat beleidsdoel.

•      De differentiatie heeft geen rechtstreekse of indirecte discriminatie tot
gevolg jegens producten uit andere lidstaten, dan wel de bescherming
van concurrerende nationale producten. Preferenties dienen zich mede
uit te strekken tot ingevoerde producten.

50 Jans, J.H., a.w. 2000, p. 306.

51 HvJEG, zaak C-216/81, (Cogis), Jur. 1982, I-2701.

52 HvJEG, zaak C-169/78, (Commissie/Italic), Jur. 1979, 1-649.
53 Zie onder andere: HvJEG, zaak C-127/75, (Bobie), Jur. 1976, I-1079; HvJEG, zaak C-148/77,

(Hansen), Jun 1978, I-1267.; HvJEG, zaak C-21/79, (Commissie/ItaliE), Jur. 1980,1-1., In: De Wit, W.,

a.w. 1997, p. 263.
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Op grond van de bovenstaande criteria heeft het Europese Hof van Justitie een
oordeel gegeven over de toelaatbaarheid van milieuheffingen die beogen het
gebruik van bepaalde milieuschadelijke producten af te remmen: Indien het
gebruik van dergelijke producten niet volstrekt wordt gehinderd, kunnen
dergelijke milieuheffingen onder omstandigheden zijn toegestaan, ook indien de
betreffende producten uitsluitend uit andere lidstaten worden ingevoerd. Zolang
er volgens objectieve criteria wordt geheven, die niet leiden tot een onevenredig
hoge belastingdruk op de ingevoerde producten, en het laagst belaste product
zowel nationale als ingevoerde producten kan omvatten, lijken milieuheffingen
op grond van het bepaalde in artikel 90 EG toelaatbaar.

3.2.3.5 Verbod op steunmaatregelen

In beginsel is op grond van het bepaalde in artikel 87 EG elke steunverlening
door de overheid aan het bedrijfsleven in de lidstaten van de Europese Unie
verboden indien deze de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen en hierdoor
het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig wordt beinvloed. 51 Daarbij zou
bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan subsidies die door overheden worden
verleend op (de ontwikkeling van) milieuvriendelijke producten. 56 Artikel 87 lid
1 EG verklaart steunmaatregelen van staten of andere maatregelen in welke
vorm ook die met staatsmiddelen zijn bekostigd, die de mededinging door
begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of
dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt
voorzover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig
beinvloedt. In tegenstelling tot de eerder besproken direct werkende bepalingen
zoals de artikelen 28 tot en met 30 EG of artikel 90 EG, is het hier de Europese
Commissie die in eerste instantie de toelaatbaarheid van steunmaatregelen
beoordeelt. In artikel 88 lid 3 EG is namelijk vastgelegd dat lidstaten de
voornemens tot invoering van steunmaatregelen dienen mede te delen aan de
Europese Commissie.

In artikel 87 lid 2 wordt een aantal steunmaatregelen opgesomd die in elk geval
geacht worden met de gemeenschappelijke markt verenigbaar te zijn.s, Het gaat

54  HvJEG, zaak C-132/88, (Commissie/Griekenland),  Jur.  1990,  1-1567.

55 Bastmeijer, C. en J.M.Verschuuren, Enkele vragen over het internationaal en Europees milieurecht in

verband met de Milieubalans 2003, Centrum voor wetgevingsvmagstukken, Tilburg, 2003, p. 10-12.
56 Het begrip steunmaatregel dient ruim te worden opgevat. Behalve uit de genoemde verlening van

subsidies, kan de steun ook bestaan uit overheidsmaatregelen ter vennindering van bepaalde lasten, zoals
de toekenning van leningen tegen bijzonder gunstige voorwaarden, garanties, vermindering of vrijstelling
van belasting of sociale lasten en preferentitle tarieven. Zelfs de deelname door de staat in het kapitaal
van een onderneming kan in bepaalde gevallen als staatssteun worden aangemerkt, Lauwaars, R.H. en
C.W.A. Timmermans, a.w. 1999, p. 261.

57 De Wit, W. a.w. 1997, p. 345 e.v.
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dan onder meer om steunmaatregelen van sociale aard en steunmaatregelen tot
herstel van schade als een gevolg van natuurrampen. Deze bepaling is echter
voor nationale maatregelen die beogen de milieubelasting van producten terug te
dringen van weinig belang.

Van groter belang in dat kader zijn de uitzonderingsmogelijkheden die artikel
87 lid 3 bieden. Dit artikel geeft aan de Europese Commissie de mogelijkheid
om steunmaatregelen toch toe te laten, ondanks strijdigheid met artikel 87 lid 1
EG. Dit artikel bepaalt dat steunmaatregelen toelaatbaar, in de zin van
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt, kunnen zijn:

a.    Ter bevordering van de economische ontwikkeling van streken waarin
de levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek aan
werkgelegenheid heerst;

b.    Ter verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk
Europees belang of om een ernstige verstoring in de economie van een
lidstaat op te heffen;

c.    Om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische
bedrijvigheid of van bepaalde regionale economie8n te
vergemakkelijken;

d.    Om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te
bevorderen;

e. Andere soorten van steunmaatregelen aangewezen door de Raad.
Voor de milieusteunmaatregelen zijn met name de uitzonderingen onder de
letters b. en c. van belang.Ss Het bepaalde onder b. biedt een mogelijkheid steun
te verlenen ter verwezenlijking van "een gemeenschappelijk Europees belang".
In de zaak Glaverbel heeft het Hof van Justitie bepaald dat een project van
"gemeenschappelijk Europees belang" kan zijn" "indien het een onderdeel
vormt van een actie waartoe verschillende lidstaten in onderling overleg hebben
besloten om het hoofd te bieden aan een gemeenschappelijke dreiging, zoals
bijvoorbeeld de milieuverontreiniging"." De kaderregeling staatssteun die tot
1994 van kracht is geweest, was dan ook gebaseerd op artikel 87 lid 3 onder b.60

In   1994   is   er een nieuwe Kaderregeling tot stand gekomen, geheten
Milieusteunkader 1994.61 De rechtsbasis     voor de goedkeuring     van     een

steunmaatregelen van deze Milieusteunkaderregeling is gebaseerd op artikel 87

58 De Wit, W. a.w. 1997, p. 347.
59 HvJEG, gevoegde zaken C-62 en 72/87, (Glaverbel), Jun 1988, 1-1573.

60 Mededeling van de Europese Commissie van 7 november 1974, Mededingingsverslag  1974, punt  180-
183.

61 Milieusteunkader 1994, Pb. 1994 C72/3, thans vervangen door de Milieusteunkaderregeling 2001, Pb.

2001, C 37 van 3 februari 2001, punt 3.5, dcze nieuwe kaderregeling wijkt echter inhoudelijk niet af van

de  Milieusteunkaderregeling  1994. Dit houdt verband  met  het  feit  dat de geldigheidsduur van  het

milieusteunkader 1994 op 30 juni 2000 is afgelopen en dus vervangen diende te worden door een nieuwe

regeling, Pb. 2000, C14/8.
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lid 3  onder c EG. 62 In de genoemde kaderregeling geeft de Europese Commissie
aan onder welke voorwaarden zij milieusteun verenigbaar acht met de
gemeenschappelijke markt. Een van de onderwerpen die de kaderregeling regelt
betreft de steun voor de aankoop van milieuvriendelijke producten.61

Aankoopsubsidies vallen onder de Milieusteun kaderregeling indien de subsidies
voor bepaalde producenten een concreet voordeel opleveren. In de literatuur
wordt aangenomen dat de Europese Commissie daarmee bedoeld dat dat het
geval is indien niet alle producenten het gesubsidieerde product kunnen
produceren.* Alleen dan kan immers gesteld worden dat de subsidie voordeel
oplevert voor bepaalde producenten. De regel die voortvloeit uit de
Milieusteunkaderregeling is dat subsidie dan is toegestaan, indien niet meer dan
100% van de milieukosten wordt vergoed en er geen onderscheid naar
oorsprong wordt gemaakt. Lidstaten mogen aan de subsidie dus niet de
voorwaarde verbinden dat het gesubsidieerde product van nationale makelij is.
Daarnaast is het niet toegestaan dat de subsidie in strijd is met het vrije verkeer
van goederen De consequentie van het voorgaande is dan ook dat de
aankoopsubsidie slechts dan is toegestaan, indien alle Europese producenten de
producten kunnen maken die aan de milieunormen voldoen:' In dat geval is er
immers geen concreet voordeel voor bepaalde producenten en is er dus ook geen
sprake van vervalsing van de mededinging en ongunstige invloed op het
handelsverkeer in zin van artikel 87 lid 1  EG.

3.2.3.6 Kartelverbod

In het vorige hoofdstuk is aan de orde geweest dat de beleidsinitiatieven zowel
op nationaal als op internationaal niveau een voorkeur laten zien om het nemen
van milieugerichte productmaatregelen in het algemeen en de gewenste
uitwisseling van informatie in het bijzonder tot stand te laten komen door middel
van de een of andere vorm van zelfregulering. Dat impliceert echter wel dat
bedrijven in productketens in het kader van de zelfregulering afspraken maken
over de wijze waarop de milieubelasting van producten wordt teruggedrongen
dan wel de wijze waarop informatie met betrekking tot de milieubelasting van
producten zal worden uitgewisseld.
Het maken van dergelijke afspraken zou op gespannen voet kunnen staan met de
bepalingen van het Europese mededingingsrecht.66 Artikel 81  lid  1 EG bepaalt
immers dat:

62 Jans, J.H., a.w. 2000 p. 410.

63  Milieusteunkader  1994, Pb.  1994, C/72.

64 De Wit, W., a.w. 1997, p. 208.

65 De Wit, W., a.w.  1997, p. 209.
66 Daamaast zou er sprake kunnen zijn van strijd met de bepalingen van het Nederlandse mededingings-
recht die zijn vervat in de Nederlandse Mededingingswet. De Nederlandse Mededingingswet is echter
slechts van toepassing op afspraken of gedragingen die de mededinging op de Nederlandse markt
beperken. De meeste productketens beperken zich echter niet tot de Nederlandse landsgrenzen, zodat er in
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Onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden zijn alle
overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemingsverenigingen
en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen Lid-Staten
ongunstig kunnen beinvloeden en ertoe strekken of tengevolge hebben dat de
mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of
vervalst en met name die welke bestaan in:
a.  het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen of van andere
contractuele voorwaarden;
b. het beperken of controleren van de productie, de afzet, de technische ontwikkeling
of de investeringen;
c. het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen;
d. het ten opzichte van handelspartners tog)assen van ongelijke voorwaarden bij
gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging;
e. het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de aanvaarding door
de handelspartners van bijkomende prestaties welke naar hun aard of volgens het

"
handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.

Een aantal elementen uit deze bepaling is van belang. Zo dient er in de eerste
plaats sprake te zijn van ondernemingen die de mededinging beperken. Het
begrip onderneming is door het Europese Hof van Justitie echter dermate ruim
gedefinieerd dat elke eenheid die aan het economische proces, gericht op het
produceren of distribueren van goederen of het verlenen van diensten,
deelneemt, als onderneming kan worden aangemerkt.6, Daarnaast spreekt artikel
81  EG over overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die
de mededinging kunnen beperken. Overeenkomsten hoeven niet schriftelijk te
zijn vastgelegd, maar kunnen ook mondeling zijn overeengekomen. Met
onderling afgestemde feitelijke gedragingen wordt er gedoeld op zogenaamde
gentleman's agreements of andere vormen van afstemming van marktgedrag
zonder dat bedrijven hiertoe juridisch verplicht zijn.

Het meest essentiele element van artikel 81 EG is ongetwijfeld het begrip
mededingingsbeperking. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat het begrip
vooral betrekking heeft op afspraken tussen concurrerende ondernemingen en
afspraken tussen zich tot elkaar in een verticale relatie bevindende
ondernemingen, zoals het geval is in een productketen, die 66n of meer
ondernemingen beperken in hun vrijheid om commerciEle beslissingen te
nemen. Om te beoordelen of een afspraak ertoe strekt of ten gevolge heeft, dat
de mededinging op (een deel van) de interne markt wordt verhinderd, beperkt of
vervalst, dient de overeenkomst of de feitelijk afgestemde gedraging niet op
zichzelf te worden beschouwd, maar te worden geplaatst in de juridische of
economische context waarin zij tot stand komt. Ook al hebben overeenkomst of
onderling afgestemde feitelijke gedraging niet expliciete tot doel de
mededinging te beperken, maar hebben ze dit wel tot gevolg, dan vallen ze
desalniettemin onder het verbod van artikel 81 EG. De vraag of afspraken

veel gevallen sprake zal zijn van invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten. In dat geval zijn de
bepalingen van artikel 81 EG van toepassing.

67 HvJEG, zaak (41/90, (Hofner en Elser), Jun 1991, I-1979.
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inzake het terugdringen van de milieubelasting van producten of de uitwisseling
van informatie terzake onder het verbod van artikel 81  EG valt kan dan ook niet
in algemene zin worden beantwoord, maar zal beoordeeld moeten worden aan
de hand van de gemaakte afspraken en de mededingingsbeperkende gevolgen.68

Het voorgaande zou betekenen dat afspraken tussen partijen in een productketen
die voldoen aan de hierboven omschreven criteria in beginsel niet zijn
toegestaan vanwege het feit dat ze in strijd zijn met artikel 81 EG. Het is echter
in het algemeen aanvaard dat sommige beperkingen en vervalsingen van de
mededinging zijn toegestaan om bepaalde doelen (efficianter) te behalen.69 De
vraag is echter in hoeverre milieuaspecten een rol mogen spelen bij  de
mededingingsrechtelijke beoordeling. In dat kader is het in artikel 6 EG
geformuleerde integratiebeginsel van belang. Artikel 6 EG luidt aldus:

"De eisen inzake milieubescherming moeten worden geTntegreerd in de omschrijving
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."

Uit artikel 6 EG vloeit dus voort dat de eisen inzake de milieubescherming
geintegreerd dienen te worden in de omschrijving en de uitvoering van het
andere beleid van de Europese Gemeenschap. Dat andere beleid omvat tevens
het mededingingsbeleid, zodat bij de beoordeling van eventuele
mededingingsbeperkende afspraken een afweging kan worden gemaakt tussen
de beperking van de mededinging en de milieudoelstellingen die daarmee
worden beoogd. Op welke wijze deze afweging gestalte krijgt zal in het
hiernavolgende uiteen worden gezet.
Het feit dat in zowel de Europese als de nationale beleidsdocumenten met
betrekking tot het productgerichte milieubeleid zelfregulering, en dus het maken
van afspraken tussen de verschillende partijen in de productketen wordt
gestimuleerd, ja zelfs tot uitgangspunt van beleid wordt gemaakt, doet aan de

68 Niet in alle gevallen treedt de Eumpese Commissie daadwerkelijk op tegen een kartel. De Europese

Commissie heeft ten behoeve van middelgrote en kleine ondernemingen kwantitatieve grenzen
aangegeven, waarbeneden zij in de regel niet tegen een kartel zal optreden. Dit is gebeurd in de

Bekendmaking inzake overeenkomsten van geringe betekenis  die niet onder artikel  81 EG vallen,  de

zogenaamde Bagatelbekendmaking,  laatstelijk de Bekendmaking  van 9 december 1997. Volgens  deze
bekendmaking vallen overeenkomsten niet onder het Verbod van artikel 81 EG, wanneer de
marktaandelen van alle betrokken ondernemingen tezamen op geen enkele van de betrokken markten in

de Gemeenschap de navolgende drempels overschrijden:
•        10%, wanneer het gaat om een overeenkomst tussen in hetzelfde stadium van de productie of

handel werkzame ondernemingen ("horizontale" overeenkomsten);
•        15%, wanneer het gaat om een overeenkomst tussen in verschillende stadia van de economie

werkzame ondernemingen ("verticale" overeenkomsten).
69 Jans, J.H., a.w. 2000, p 361
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toepasselijkheid van de mededingingsrechtelijke bepalingen niet af. Dat volgt uit
de uitspraken van het Hof van Justitie van de EG in de zaken BNIC/Clair en
BNIC/Aubert.'° Hieruit volgt dat een overeenkomst niet aan de toepassing van
artikel  81 EG wordt onttrokken, doordat zij is gesloten in een publiekrechtelijk
kader of de uitdrukkelijke goedkeuring van enig bevoegd gezag heeft.

Op grond van artikel 81 lid 1 EG bestaan er vooralsnog geen mogelijkheden om
milieubelangen af te wegen tegen beperkingen van de mededinging."  Wel  is het
zo dat artikel 81 lid 3 EG de mogelijkheid biedt om ten aanzien van bepaalde
overeenkomsten of feitelijk afgestemde gedragingen individuele ontheffing te
verlenen  van het kartelverbod van artikel  81  lid  1. Er dient dan voldaan  te zijn
aan de navolgende vier voorwaarden:n

•     De afspraak moet bijdragen aan de verbetering van de productie of van
de verdeling van de producten of aan verbetering van de technische of
economische vooruitgang;

• Daarbij dient een billijk aandeel van het voorgaande ten goede te komen
aan de gebruikers;

•     De beperkingen op het mededingingsrecht mogen niet verder gaan dan
wat onmisbaar is voor het bereiken van de doelstelling;

• Daarnaast dient er voldoende restconcurrentie overblijven.

De Europese Commissie heeft in haar beschikkingen milieubelangen diverse
malen meegewogen bij het nemen van een beslissing tot ontheffing op grond
van het bepaalde in artikel 81 lid 3 EG." In veel gevallen worden de

70 HvJEG, zaak C-123/83, (BNIC/Clair), Jur. 1985, I-391 en HvJEG, zaak C-136/86, (BNIC/Aubert),
Jur. 1987, 14789.

71  In een uitspraak heeft het Hof van Justitie echter wel bepaald dat overeenkomsten, alhoewel in strijd
met het bepaalde in artikel 81 lid 1 EG, geldig zouden kunnen zijn, indien zij voldoen aan de

doelstellingen van artikel 2 en 3 EG. In de zaak Albany, HvJEG, zaak C.67/96, (Albany), AB 2000,17
ging het om de vraag of sociale overwegingen zouden kunnen derogeren aan attikel 81  lid  1  EG.  Het Hof

overweegt: "Hoewel een zekere mededingingsbeperkende werking eigen is aan collectieve
overeenkomsten tussen werknemers- en werkgeversorganisaties, zou de verwezenlijking van de met

dergelijke overeenkontsten nagstreefde doelstellingen van sociale politiek ernstig worden belemmerd,

indien de sociale partners bij hun gezamenlijke inspanning de werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden
te verbeteren, zich aan anikel 85 lid 1 EG (thans: artikel 81 lid 1 EG) van het Verdrag moesten

houden(..) uit een nuttige en coherente uitlegging van de bepaling van het Verdrag, gelezen in hun

ondertinge verband, volgt dat de overeenkomsten wegens him aard en hun doel moeten worden geacht
niet  onder  artikel  85  lid  1  van  het  Verdrag  te  vallen."  Dit  opent wellicht in de toekomst  de  mogetijkheid

om ook de milieudoelstellingen van de EG mee te wegen in de beoordeling van attikel 81  EG.

72 Jans, J.H., a.w. 2000, p. 368.
73 Zie de analyse die Jans maakt van de beschikkingen van de Europese Commissie die zijn gebaseerd op

artikel 81 lid 3 EG, Jans, J.H., a.w. 2000, p. 369.
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milieuvoordelen van de mededingingsbeperkende afspraken aangemerkt als
technische of economische vooruitgang.  In een aantal gevallen spelen echter ook
politieke overwegingen een rot bij het verlenen van ontheffing. In de zaak
Carbon Gas Technologie werd een ontheffing verleend vanwege het feit dat de
doelstelling van de betreffende samenwerking overeenstemt met de
aandachtsgebieden die door de Gemeenschap reeds zijn erkend. 74
In dat kader is het gunstig dat de Europese Commissie in het Groenboek
geintegreerd productenbeleid en het zesde Milieu Actie Programma
uitdrukkelijk heeft bepaald dat het productenbeleid in de komende jaren een van
de speerpunten van het Europese milieubeleid dient te worden.

Het eerste vereiste van artikel 81 lid 3 EG, de technische of economische
vooruitgang, wordt door de Europese Commissie bijzonder ruim
geinterpreteerd." Milieuvoordelen kunnen hier uitdrukkelijk onder vallen. De
Commissie lijkt het bestaan van dergelijke voorwaarden eerder te willen
aannemen naarmate deze economisch beter kwantificeerbaar zijn. In dat kader
zou gezegd kunnen worden dat afspraken die tot doel hebben om de
milieubelasting van producten terug te dringen direct of indirect ook
economische voordelen met zich moeten brengen. Daarbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan een verminderd energieverbruik of een verminderd
materiaalgebruik.

Het tweede vereiste van artikel 81 lid 3 EG, een redelijk aandeel voor de
gebruikers, lijkt voor afspraken met betrekking tot de milieubelasting van
producten in productketens evenmin problematisch. De bedoeling van dit
vereiste is om te verzekeren dat alleen de voordelen die boven de individuele
belangen van partijen gaan worden beschermd door middel van een ontheffing.76
Aangezien milieuvoordelen, zeker daar waar het betreft de terugdringing van de
milieubelasting van producten, welhaast per definitie aan een open groep tengoede komt, levert dit vereiste in het kader van afspraken met betrekking tot de
milieubelasting van producten in productketens evenmin problemen op.

Het derde vereiste van artikel 81 lid 3 EG houdt in dat de mededingings-
beperking onmisbaar moet zijn om de voordelen te behalen. Dit vereiste is een
van de belangrijkste belemmeringen om een ontheffing te verkrijgen voor
mededingingsbeperkende afspraken. De Europese Commissie heeft aangegeven
dat zij met name afspraken betreffende marktafscherming en multilaterale
prijsstelling streng zal controleren." Dat betekent dat dit soort afspraken vrijwelnooit de evenredigheidstoets zullen doorstaan.

74 Beschikking 83/669/EEG, Carbon Gas Technolgies, Pb. 1983, L376/17.

75 Jans, J.H., a.w. 2000, p. 375.

76 Jans, J.H., a.w. 2000, p. 375.

77 Mededingingsverslag  1995, nr. 85.
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Een andere vraag in dit kader is in hoeverre een mededingingsafspraak tussen

private partijen ooit noodzakelijk kan zijn om het milieu te beschermen,
aangezien dit primair een taak voor de overheid behoort te zijn.79 Het huidige
milieubeleid, en dat geldt zeer zeker voor het productgerichte milieubeleid, op
nationaal en op Gemeenschapsniveau hanteert als uitgangspunt echter de actieve
betrokkenheid van ondernemingen en particulieren bij de bescherming van het
milieu. In dat kader lijkt het dan ook onwaarschijnlijk dat de Europese
Commissie afspraken ter bescherming van het milieu, ook daar waar het betreft
afspraken die betrekking hebben op de uitwisseling van milieu-informatie die
betrekking heeft op producten, om voornoemde reden niet voor een ontheffing
in aanmerking zal laten komen.

Het laatste vereiste betreft de vraag of er nog voldoende restconcurrentie is. In
de literatuur wordt aangegeven dat dit laatste vereiste traditioneel geen
problemen oplevert." In het kader van milieuafspraken is er door de Europese
Commissie bepaald dat er voldoende restconcurrentie is wanneer
milieuvriendelijke producten concurreren met minder milieuvriendelijke
producten.8° Daar heeft de Europese Commissie in de zogenaamde Assurpol-
beschikking aan toegevoegd dat afspraken ook kunnen worden toegestaan indien
er door de milieuafspraken een verwachte toename is van de concurrentie. 81

Aangezien activiteiten en afspraken die te maken hebben met de milieuaspecten
van (de informatievoorziening met betrekking tot) producten zich met name
concentreren in markten die nog tot ontwikkeling moeten komen, mag juist een
intensivering van de concurrentie worden verwacht.

De vier vereisten overziend moet tot de conclusie worden gekomen dat het
mededingingsrecht voor zelfregulerende afspraken met betrekking tot de
milieuaspecten van producten en de daarmee samenhangende informatie-
voorziening niet snel problemen zullen opleveren. In de Nederlandse praktijk
doet zich de vraag naar toelaatbaarheid van zelfregulerende afspraken in het
licht van het mededingingsrecht voor op het terrein van de convenanten. Vanaf
het einde van de jaren tachtig heeft de Nederlandse rijksoverheid immers
afspraken gemaakt met het bedrijfsleven om milieudoelstellingen na te streven.0
Ook op het terrein van (delen van) het productenbeleid, bijvoorbeeld ten aanzien
van verpakkingentl en duurzaam geproduceerd tropisch hardhoutw, worden er

78 Jans, J.H., a.w. 2000, p. 376.

79 Jans, J.H., a.w. 2000, p. 377.

80 Beschikking 88/541/EEG, BBC Brown Boveri, Pb. 1988 L301/68.

81 Beschikking 92/96/EEG, Assurpol, Pb. 1992 1.37/16.

82 Verschuuren, J.M., Convenanten in het milieurecht.· Europese beperkingen, in: Ravels, van, B.P.M. en
M.A. van Voorst van Beest, Natuurlok van belang, 2003, Kluwer, Deventer, 2003, p. 255-263.

83 De richtlijn verpakking en verpakkingsafval alsmede de Regeling verpakking en verpakkingsafval
komen in de hiernavolgende hoofdstukken nog uitgebreid aan de orde.
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convenanten afgesloten om milieudoelstellingen te realiseren die betrekking
hebben op producten. De Europese Commissie heeft echter aangegeven dat zij
het afsluiten van dergelijke convenanten mogelijk acht onder het derde lid van
artikel 81 EG, mits de afspraken in het convenant niet een onevenredige inbreuk
vormen op het verbod om de mededinging te verstoren, gezien het ermee
nagestreefde milieudoel.:'

Afspraken die tot problemen zouden kunnen leiden zijn die afspraken in
productketens die betrekking hebben op prijzen. De Europese Commissie heeft
immers meerdere malen aangegeven bijzonder sceptisch te staan tegenover
prijsafspraken, zelfs indien deze een milieudoelstelling nastreven.'6 Een andere
situatie die tot problemen aanleiding zou kunnen geven, is de situatie waarin een
onderneming binnen de productketen een zodanige machtspositie inneemt dat
deze daardoor feitelijk de inhoud van een convenant dicteert. Dat is in strijd met
artikel 82 EG.

3.2.4 Conclusie: Communautaire randvoorwaarden ten aanzien van een

nationaal productgericht milieurecht

3.2.4.1 Inleiding

Zoals uit het bovenstaande naar voren is gekomen, zullen nationale maatregelen
die betrekking hebben op de milieuaspecten van producten terdege rekening
hebben te houden met de randvoorwaarden die terzake met name door het
primaire EG-recht worden gesteld. Aan de hand van het beschreven kader
kunnen er conclusies worden getrokken ten aanzien van een eventuele nationale
regulering van milieuaspecten van de producten zelf (3.2.4.2) en een eventuele
nationale regulering van de informatievoorziening met betrekking tot de
milieuaspecten van producten (3.2.4.3)

3.2.4.2 Nationale regulering van milieuaspecten van producten zelf

Bij de vraag welke randvoorwaarden het communautaire recht stelt aan de
nationale regulering van producten dient er een onderscheid te worden gemaakt
in twee situaties. De eerste situatie betreft de nationale regulering van de
milieuaspecten van een concreet product. De tweede situatie betreft algemene
regulering van producten vanuit een oogpunt van integraal ketenbeheer.

84 Zie het Convenant Tropisch Hout uit 1993 tussen diverse partijen in de bouw.
85 Commission Notice on the Guidelines on the Applicability of Article 81 of the EC Treaty to
Horizontal Co-operation, PbEG 2001, (3, p. 2.
86 Zie met name de zogenaamde VOTOB-zaak, waarin de Europese Commissie overigens nooit een
officiele beschikking heeft gegeven. De gegevens zijn bekend uit de melding in mededingingsverslag
(1992), nr. 177-186, p. 114 e.v.
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Concreet product
Secundaire Europese regelgeving op het terrein van de regulering van bepaalde

milieuaspecten van concrete producten is er in ruime mate aanwezig. In het
volgende hoofdstuk zal een aantal van deze regelingen uitgebreid de revue
passeren, zodat ik hier wil volstaan met het noemen van een aantal terreinen
waar Europese regels gelden die betrekking hebben op concrete producten.
Zonder uitputtend te zijn, kunnen er in dat kader de navolgende voorbeelden
worden gegeven:

•      Regels voor producten in het kader van de bestrijding van de
luchtverontreiniging;

•     Regels voor producten in het kader van de beperking van geluidhinder;
•     Regels met betrekking tot milieugevaarlijke stoffen in producten;
•     Regels met betrekking tot bestrijdingsmiddelen;
•     Regels met betrekking tot milieukeuren voor producten;
•     Regels met betrekking tot afvalstoffen;
•     Regels met betrekking tot verpakkingen.

Jans beschrijft de navolgende situaties die zich kunnen voordoen bij de
regulering van de milieuaspecten van een concreet product: w

1.    er bestaat geen enkele communautaire regeling ten aanzien van dit
product;

2.    er bestaat wel een communautaire regeling ten aanzien van dit product,
maar deze heeft geen betrekking op de regulering van de milieueisen;

3.    er bestaat wel een communautaire regeling op milieugebied ten aanzien
van dit product, maar het gaat daarbij om andere milieuaspecten dan in
de nationale regeling;

4.    er bestaat een communautaire regeling ten aanzien van het product, die
het doel en het onderwerp van de nationale milieuregeling onvolledig
dekt;

5.     er bestaat een communautaire regeling ten aanzien van het product, die
het doel en het onderwerp van de nationale milieuregeling volledig
dekt.

In het geval onder 1 heeft de nationale wetgever in beginsel de vrijheid om
de materie in kwestie te regelen, mits daarbij wordt gebleven binnen de
randvoorwaarden die worden gesteld door het primaire recht. Omdat deze
situatie zich naar mijn mening ook voordoet bij de algemene regulering van
producten vanuit een oogpunt van integraal ketenbeheer, zal er op deze situatie
onder het hiernavolgende kopje uitgebreider worden ingegaan.

In het geval onder 2 zal een dergelijke richtlijn, zelfs als deze volledige
harmonisatie beoogt, (of verordening) de bevoegdheid van lidstaten om ten

87 Jans, a.w. 2000, p. 147.
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aanzien van de milieudoelstellingen aanvullende maatregelen te treffen in
beginsel niet aantasten. Uiteraard geldt, evenals onder 1, in zo'n geval dat de
lidstaat bij het stellen van regels die betrekking hebben op de milieuaspecten van
producten binnen de grenzen van het EG-verdrag heeft te blijven. Dezelfde
redenering kan worden gehanteerd daar waar het betreft de situatie zoals
hierboven onder 3 beschreven. Ook in dat geval geldt dat een lidstaat de
bevoegdheid heeft om te komen met nationale regelgeving op het terrein van de
milieuaspecten die niet door de richtlijn worden geregeld. Dat geldt dus ook als
het een richtlijn betreft die volledige harmonisatie beoogt.

Ook in het geval onder 4 heeft een lidstaat ruimte voor nationale regelgeving.
In deze situatie dient echter heel nauwkeurig te worden nagegaan welke ruimte
de richtlijn openlaat, dat wil zeggen wat de richtlijn precies heeft willen
harmoniseren. Daarbij is met name van belang dat wordt nagegaan welke
producten onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen, in hoeverre de regeling
ook de bedoeling heeft gehad milieudoelstellingen te harmoniseren, welke
milieudoelstellingen dat het hier betreft en welke instrumenten er in de richtlijn
worden gehanteerd. u

De situatie onder 5 laat in beginsel voor de nationale wetgever geen ruimte
voor het stellen van nationale regels. Uitzonderingen op deze regel vormen zoals
behandeld artikel 95 lid 4 EG voor bestaande maatregelen en artikel 95 lid 5 EG
voor nieuwe maatregelen, voor zover het gaat om richtlijnen die gebaseerd zijn
op artikel 95 EG. Een andere uitzondering in dit kader betreft artikel 176 EG
voorzover het gaat om richtlijnen of verordeningen die zijn gebaseerd op artikel
175 EG. In beide gevallen is er immers geen sprake van volledige
harmonisatie.89

De conclusie met betrekking tot concrete producten is dan ook dat de ruimte die
de nationale wetgever heeft met betrekking tot het stellen van regels ten aanzien
van die producten waar het de milieubelasting betreft, afhangt van de wijze
waarop de richtlijn in kwestie de betreffende materie heeft gereguleerd.

Algemene regulering van producten
Indien we het hebben over de algemene regulering van producten vanuit een
oogpunt van integraal ketenbeheer, zoals bij aanvang van het productgerichte
milieubeleid werd beoogd, dan stel ik vast dat er op communautair niveau geen
regelgeving bestaat, die het product voor alle milieuaspecten in alle fasen van de
levenscyclus reguleert. Wel is het zo dat er voor de diverse deelterreinen, zoals
afvalstoffen, verpakkingen en milieugevaarlijke stoffen, communautaire
regelgeving bestaat. We hebben dan ook te maken met een situatie die valt onder
het hierboven beschreven punt 4. De gewenste algemene regulering op nationaal
niveau en de bestaande concrete regulering op communautair niveau lopen door

88 Jans, a.w. 2000, p. 155.

89 Overigens zal er in de praktijk vrijwel nooit sprake zijn van een communautaire regeling die het terrein
van een nationale regeling volledig dekt, Jans, a.w. 2000, p. 155.
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elkaar heen. In dat geval is het mogelijk dat er nationale maatregelen worden
ontworpen, mits deze nationale maatregelen blijven binnen de grenzen van de
communautaire regelgeving in kwestie en binnen de grenzen van het EG-
verdrag.

Beoordeling van de generieke nationale productmaatregel in kwestie zal
afhangen van hetgeen de maatregel beoogt te reguleren. Subsidies en fiscale
maatregelen zullen beoordeeld moeten worden aan de hand van de artikelen 23
tot en met 27 EG, artikel 90 e.v. EG en artikel 87 tot en met 89 EG. Ik wil in het
hiernavolgende maatregelen behandelen die de samenstelling van het product
betreffen en die als doel hebben om de realisatie van integraal ketenbeheer van
een product te bevorderen. Deze maatregelen dienen beoordeeld te worden in
het licht van de bepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen. Normen
die betrekking hebben op de milieueisen die gesteld worden aan de producten
zelf zullen immers al snel een handelsbelemmerend effect hebben, hetgeen
wordt verboden door artikel 28 EG.

De vraag is of er in het kader van een nationale regulering van producten een
beroep kan worden gedaan op een rechtvaardigingsgrond. Een beroep op artikel
30 EG komt daarvoor niet in aanmerking, aangezien deze bepaling de
bescherming van het milieu niet als rechtvaardigingsgrond kent. Om te kunnen
beoordelen of in dit kader een beroep kan worden gedaan op de rule Of reason
die is geformuleerd in de zaak Cassis de Dijon, dienen de voorwaarden zoals in
paragraaf 3.2.3.2 uiteengezet, te worden nagelopen. Aan de eerste twee vereisten
kan naar mijn mening zonder al te veel problemen worden voldaan. Er is immers
sprake van het feit dat een communautaire regeling terzake ontbreekt en de
betreffende algemene regulering van producten kan zodanig worden opgesteld
dat ze zonder probleem van toepassing kan worden verklaard op nationale en
ingevoerde producten.

Het eerste probleem waar een nationale regulering tegenaan loopt betreft de
belangenafweging tussen het vrije verkeer van goederen en de bescherming van
het milieu. De inbreuk die door een nationale maatregel met betrekking tot de
milieuaspecten van producten wordt gemaakt op het vrije verkeer van goederen
is groot. De vraag is of het belang dat een integrale regeling van producten in het
belang van de bescherming van het milieu dient daar tegenop weegt. Ik wil er
overigens uitdrukkelijk op wijzen dat de bewijslast voor wat betreft het naar
voren te brengen belang op de lidstaat berust.g° Naar mijn mening zal de
uitkomst van een belangenafweging afhangen van de mate waarin een
productenregeling bijdraagt aan de bescherming van het milieu en de mate
waarin een nationale productenregeling inbreuk maakt op het vrije verkeer van
goederen. 9' Aangezien we hebben geconstateerd dat maatregelen die het milieu

90 Jans, a.w.  2000, p.  313.

91 Zie in dat kader Langer en Wiers die aangeven dat het bepalen van het beschermingsniveau van een
milicubelang binnen de bevoegdheid van de lidstaten valt, maar dat hun wetgevingsbevoegdheid niet
volledig ongelimiteerd is. Zij verwijzen in dat kader naar de uitspraak van het Hof van Justitie inzake

Monsees, HvJEG, zaak C-350/97, (Monsees), niet gepubliceerd, waarin het Hof van Justitie aangaf dat
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beogen te beschermen en inbreuk maken  op het vrije verkeer van goederen
slechts kunnen worden gerechtvaardigd op grond  van  de  rule Of reason,  is  het
van het grootste belang dat de maatregel zonder onderscheid is. Daarnaast dient
de maatregel noodzakelijk te zijn voor de bescherming van het milieu en dient
de maatregel niet onevenredig belastend te zijn voor het vrije verkeer van
goederen. De toetsing of aan die criteria wordt voldaan, hangt eveneens af van
de invulling van een nationale maatregel met betrekking tot de milieuaspecten
van producten. Uit het eerder besproken arrest van het Hof is echter wel
gebleken dat de maatstaven of aan voornoemde criteria is voldaan, door het Hof
erg hoog gelegd worden.

Zelfs als de genoemde belangenafweging in het voordeel van de nationale
regeling zou uitvallen, dan is er nog een tweede probleem. De grote hoeveelheid
communautaire regelgeving met betrekking tot (aspecten van) producten maakt
het praktisch onmogelijk om een werkbare en uitvoerbare nationale generieke
productenregeling te ontwerpen. Een algemene regeling zal immers zodanig
ontworpen dienen te zijn dat zij op die onderdelen waar specifieke EG
regelgeving bestaat, deze zal moeten eerbiedigen. Gegeven de thans bestaande
hoeveelheid communautaire regelgeving is een nationale regulering op dit
moment bij voorbaat een vrijwel lege huls.

3.2.4.3 Nationale regulering van de informatievoorziening met betrekking
tot de milieuaspecten van producten

Ook ten aanzien van de regulering van de informatievoorziening met betrekking
tot de milieuaspecten van producten geldt dat het feitelijk aan secundaire
regelgeving op Europees niveau ontbreekt, althans die regulering die een
integrale benadering van het product als uitgangspunt heeft. Een uitzondering
daarop vormt de Verordening met betrekking tot de Europese milieukeur en een
aantal regelingen die op deelonderwerpen regels stellen ten aanzien van de
informatievoorziening, zoals bijvoorbeeld op het terrein van de
milieugevaarlijke stoffen. Deze regelingen zullen in het volgende hoofdstuk ter
sprake komen. Voor het overige ontbreekt regulering echter en dit geldt zeker
daar waar het betreft informatievoorziening tussen de partijen in een
productketen. De consequentie is dus ook in dat geval dat de toelaatbaarheid van
nationale regulering terzake beoordeeld moet worden aan de hand van de
bepalingen van het primaire EG-recht. Ook hier geldt dat de belangrijkste
bepalingen om deze toelaatbaarheid te bepalen zijn vervat in de artikelen 28 tot
en met 30 EG-verdrag met betrekking tot het vrije verkeer van goederen.

Reguleringsvarianten
De toelaatbaarheid van een nationale regulering van de informatievoorziening
hangt samen met de wijze waarop een dergelijke regulering wordt ingevuld. In

Oostenrijkse regels een zo hoog niveau van milieubescherming nastreefden dat het vrije verkeer van

goederen de facto onmogelijk was, Langer, J. en J. Wiers, a.w. 2001, p. 62-65.
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de in het vorige hoofdstuk besproken Nota Produkt en Milieu worden globaal de
volgende reguleringvarianten voor informatievoorziening beschreven: 92

I.    Het op de Nederlandse markt brengen van producten wordt verbonden
aan een verplichting tot het verschaffen van informatie (op of bij het
product) aan de afnemer inzake de aard en de omvang van de feitelijke
milieubelasting die het gevolg is van de productie, het gebruik en de
afdanking van het product. In het geval er niet aan deze
informatieverplichting wordt voldaan, is het niet toegestaan om het
betreffende product op de markt te brengen.

II. Het instellen van een verplichting voor binnenlandse
producenten/importeurs bij het op de Nederlandse markt brengen van
producten, tot het verschaffen van bij hen beschikbare informatie (op of
bij het product) aan de afnemer inzake de milieubelasting over de
levenscyclus van het product. In deze variant bestaat er eveneens een
informatieverplichting. Voorzover de producent echter niet over de
informatie beschikt, dient hij dit kenbaar te maken. In dat geval mag het
product echter wel op de markt worden gebracht.

III. De producent heeft een verplichting tot het opstellen en bijhouden van
een productmilieudossier dat gegevens dient te bevatten die het, aan de
consument of overheid, mogelijk moet maken om inzicht te laijgen in
de milieubelasting over de levenscyclus van het product. Er is sprake
van een inspanningsverplichting voor de producent om de benodigde
informatie bij leveranciers te verwerven, maar deze verplichting is niet
gekoppeld aan een verbod om het product op de markt te brengen.

Toetsing aan artikel 28 EG
De eerste vraag die in het kader van de toelaatbaarheid van de bovengenoemde
reguleringsvarianten van belang is, is de toepasbaarheid van de artikelen 28 en
30 EG. Daarbij staat voorop dat, indien regulering van de informatievoorziening
wordt beschouwd als een invoerbeperkende maatregel dan wel een maatregel
van gelijke werking, dat nog niet automatisch betekent dat regulering van de
informatievoorziening in strijd is met het vrije verkeer van goederen, namelijk
handelsbeperkend in de zin van artikel 28 EG. Bij de nationale regulering van
informatievoorziening met betrekking tot milieuaspecten van producten is met
name de eerder besproken uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Keck
van belang. In die uitspraak is immers de vraag aan de orde geweest wanneer
een maatregel de handel kan belemmeren in de zin van artikel 28 EG. Vanwege
het grote belang van deze uitspraak voor de hierboven omschreven
reguleringsvarianten van de informatievoorziening ten aanzien van de

92 Nota Produkt en Milieu, Tweede Kamer, vergadeijaar 1993-1994, Kamerstukken 23 562, nr. 2. Zie
ook Jans, J.H., K.J.M. Mortelmans, H.G. Sevenster en H.A.G. Temmink Zo sterk als de zwakste schake4

Nederlands  Produktgericht milieubeleid  in Europees- en  internationaairechtelijk verband, Centrum voor
Milieurecht, Amsterdam, 1993, p. 201-234.
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milieuaspecten van producten, wil ik hier de overwegingen van het Hof van
Justitie in deze zaak geven: e

"In afwijking van de eerdere rechtspraak moet echter worden aangenomen, dat als een
maatregel die de handel lussen de Lid-Staten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of
potentieel kan belemmeren in de zin van de Dassonville-rechtspraak, niet kan worden
beschouwd de toepassing op producten uit andere Lid-Staten van nationale bepalingen
die bepaalde verkoopmodaliteiten aan banden leggen of verbieden, mits die
bepalingen van toepassing zijn op alle marktdeelnemers die op het nationale
grondgebied activiteiten ontplooien, en mits zij zowel rechtens als feitelijk dezelfde
invloed hebben op de verhandeling van nationale producten en op die van producten
uit andere Lid-Staten."

Indien nationale regelgeving dus voldoet aan de criteria zoals hierboven
omschreven, dan valt deze regelgeving buiten het bereik van artikel 28 EG. In
dat geval hoeft helemaal niet te worden toegekomen aan de rechtvaardigings-
gronden van artikel 30 EG dan wet de rule Ofreason-rechtspraak van het Hof.
Bij het begrip "bepaalde verkoopmodaliteiten" gaat het er om dat er in ieder
geval geen eisen worden gesteld aan het product zelf, maar om regels die
bepalen onder welke omstandigheden door wie, aan wie, waar of wanneer
producten mogen worden verhandeld. 94

De reguleringsvarianten II en III zijn feitelijk de minst vergaande vormen van
regulering van de informatievoorziening. Aangezien deze varianten zijn
geformuleerd als een inspanningsverplichting, kan het product in kwestie ook bij
gebrek van het voorhanden zijn van een dergelijk dossier zonder problemen op
de markt worden gebracht. De plicht tot het samenstellen van een dossier of het
verschaffen van beschikbare informatie zou dan ook kunnen worden beschouwd
als een bepaalde verkoopmodaliteit waarbinnen producenten hebben te opereren.
In een dergelijke omstandigheid dient er naar mijn mening te worden
geconcludeerd dat de dossierverplichting of het beschikbar stellen van
informatie geen verband houdt met de invoer van producten en om die reden de
invoer niet verhindert. Deze reguleringsvarianten vallen dan ook niet onder de
werkingssfeer van artikel 28 EG. Er hoeft geen toetsing plaats te vinden van
eventuele rechtvaardigingsgronden of toetsing aan het evenredigheidsbeginsel.
Een nationale regulering

De situatie ligt echter anders ten aanzien van eerste reguleringsvariant. Deze
variant, is immers gekoppeld aan een verbod om het product op de markt te
brengen. Daarvan kan niet worden gezegd dat het gaat om verkoopmodaliteiten
zoals geformuleerd in de Keck-rechtspraak van het Hof. Deze
informatieverplichting valt dan ook onverkort onder de werkingssfeer van
artikel 28 EG. De toelaatbaarheid van deze reguleringsvariant moet worden

93 HvJEG, gevoegde zaken C-267/91 en C-268/91, (Keck en Mithouard), Jur. 1993, I-6097.

94 Jans, J.H., a.w. 2000, p. 313.
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beoordeeld aan de hand van artikel 30 EG en de rule qfreason-rechtspraak van
het Hof.

Toetsing aan  artikel  30 EG/Rule  of reason
Hier zij als eerste opmerking nogmaals herhaald dat materieel discriminerende
maatregelen (de zogenaamde maatregelen met onderscheid) alleen gebaseerd
kunnen worden op artikel 30 EG. Eerder in dit hoofdstuk is echter aan de orde
geweest dat de rechtvaardigingsgronden die geformuleerd zijn in artikel 30 EG
niet veel mogelijkheden bieden voor maatregelen die geacht worden het milieu
te beschermen. Gezien de jurisprudentie van het Hof op dit punt ligt het niet
voor de hand dat het informeren van afnemers over de milieubelasting
gedurende de gehele levenscyclus van een product als rechtvaardigingsgrond in
de zin van artikel 30 EG zal worden beschouwd. Dat heeft als consequentie dat
de toelaatbaarheid van deze varianten dient te worden beoordeeld aan de hand
van de rule  of reason.

De  rule Of reason verbiedt te allen tijde maatregelen met onderscheid, zodat
materiele discriminatie, doordat het geimporteerde producten moeilijker wordt
gemaakt dan binnenlandse producten, vermeden zal moeten worden. Daarbij
geldt in het kader van informatieverplichtingen dat informatie over buitenlandse
milieubelasting- en effecten in de regel moeilijker te verkrijgen zullen zijn dan
binnenlandse informatie.95 De genoemde reguleringsvariant zal met deze
omstandigheid rekening moeten houden, door bijvoorbeeld te bepalen dat
inf'ormatie over buitenlandse milieueffecten van een product die niet of slechts
met onevenredig grote inspanningen kan worden verkregen niet zal leiden tot
een verbod om het product op de markt te brengen.

Doel van een regulering van de informatievoorziening van producten is om, ten
aanzien van bepaalde producten, naast de fysieke productenstroom in de
productketen een informatiestroom tot stand te brengen die afnemers, zijnde
producenten en consumenten, kunnen helpen bij het nemen van
milieuvriendelijke maatregelen. De informatie die verstrekt zou moeten worden,
heeft betrekking op de milieubelasting van het product, zowel in Nederland als
ook daarbuiten in het land van productie, gebruik of verwijdering. Het belang
van de informatieverschaffing aan de Nederlandse afnemer kan echter worden
gebracht onder de rechtvaardigingsgrond milieubescherming zoals die is
geformuleerd in de jurisprudentie van het Hof. 96

De laatste horde terzake van de toelaatbaarheid van reguleringsvariant I ziet op
de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel. Op dat punt zou er wel eens een
probleem kunnen zijn met betrekking tot reguleringsvariant I. Immers, in deze
variant is het aan de producent verboden om een product op de markt te

95 Jans, J.H., a.w. 1993, p. 208.

96 HvJEG, zaak C-302/86, (Deense flessen), Jun 1988, 1-4607, zie ook Jans, J.H., a.w.  1993, p. 210.
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brengen, zelfs indien de producent niet in staat zou zijn om de gewenste
informatie te verschaffen. Het evenredigheidsbeginsel zou zich tegen een
dergelijk strikt verbod kunnen verzetten. Daaraan zou tegemoet gekomen
kunnen worden door evenals in variant II in te bouwen dat de producent een
product toch op de Nederlandse markt mag brengen als hij kan aantonen dat hij
er alles aan heeft gedaan om de benodigde informatie boven tafel te krijgen,
maar dit desondanks niet is gelukt.

3.3 WTO-recht

3.3.1 Inleiding

Bij het nemen van nationale maatregelen die de milieuaspecten van producten
reguleren dient naast het hiervoor beschreven EG-recht tevens rekening te
worden gehouden met het recht dat afkomstig is van de Wereld Handels
Organisatie (verder aan te duiden als W'ID).

De Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (verder aan te
duiden   als GATT) bestaat sinds   1947.   De GATT heeft  tot  doel   om   de
internationale handel te liberaliseren en dus om handelsbelemmeringen zoveel
mogelijk op te heffen.  De GATT omvat regels die onder andere betrekking
hebben op non-tarifaire handelsbelemmeringen, subsidies, dumping en
vrijwaringsmaatregelen.m  In   1994  is  de WTO opgericht, als uitvloeisel  van  de
zogenaamde Uruguay-ronde, waarvan de GATT een integraal onderdeel is
geworden:

Niet alleen individuele landen zijn gebonden aan de bepalingen van de WTO,
ook de instellingen van de Europese Gemeenschap (verder aan te duiden als EG)
zijn dat. Daarom is het WTO-recht zowel op de lidstaten van de EG van
toepassing als op de EG zelf. Vanwege een van de doelstellingen van de WTO
en GAIT, namelijk het opheffen van bestaande handelsbelemmeringen, zijn de
rechtsregels van de genoemde instellingen van belang voor een nationale
regulering van milieuaspecten van producten.

3.3.2 Bepalingen van de GATT en producten

Evenals het EG-recht kent het GATT-recht bepalingen die betrekking hebben op
kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen. Deze bepalingen zijn te vinden in de
artikel III en XI GATT.

97 Zie uitgebreid over GATT en WTO, Wiers, J., Trade and Environment in the EC and the WTO,
Groningen, 2002, p. 149-229.

98 Jans, a.w. 2000, p.  103.

99 Verdrag van Marrakesh, Trb. 1994,235.
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Artikel III GA'IT
Het belangrijkste doel van artikel III is de realisatie van het algemene principe
dat nationale maatregelen niet toegepast mogen worden indien deze maatregelen
ertoe dienen om de binnenlandse productie te beschermen (Artikel III lid 1)."
Deze doelstelling wordt voor regels die betrekking hebben op producten nader
uitgewerkt in artikel III lid 4 GATT, de zogenaamde "Not less favourably"-
bepaling. Het artikel ziet op "all laws, regulations and requirements affecting
their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or
use". Dit artikel betreft alle soorten overheidsmaatregelen die van toepassing
zijn op een product vanaf het moment dat het op de binnenlandse markt is
ingevoerd. Germporteerde goederen die eenmaal zijn ingevoerd mogen niet
slechter worden behandeld dan vergelijkbare binnenlandse producten.'01 Artikel
III GAIT is dan ook van belang voor nationale maatregelen die worden
getroffen nadat een product is geimporteerd.

Artikel XI GATT
Artikel XI GA'IT bevat een algemeen verbod van kwantitatieve invoer- en
uitvoerbeperkingen.'02 Onder de werkingssfeer van dit verbod vallen met name
totale invoerverboden en beperkingen van de invoer naar hoeveelheid, zoals
quota's of import- en exportlicenties. Artikel XI GAIT ziet op maatregelen die
van toepassing zijn voordat het product het land wordt binnengelaten. Het
twee(le lid van dit artikel bevat uitzonderingen op het verbod van het eerste lid
daar waar het gaat om tijdelijke kwantitatieve beperkingen en kwantitatieve
beperkingen op een aantal met name genoemde terreinen.

Artikel XX GATT
Artikel XX GATT staat WTO-leden toe om bepalingen van de GA'IT,
waaronder dus de artikelen XI en III GAIT door middel van het nemen van
nationale maatregelen terzijde te schuiven.'03 Artikel XX noemt de maatregelen
die dienen ter bescherming van onder andere de navolgende gronden:

•    Artikel XX sub b: de bescherming van het leven en de gezondheid van
personen, dieren en planten (necessary to protect human, animal or
plant life or health);

•   Artikel XX sub g: het behoud van uitputbare natuurlijke hulpbronnen
(relating to the conservation of exhaustible natural resources if such
measures are made effective in conjunction with restrictions on
domestic production or consumption);

•  Artikel XX aanhef voegt aan de opsomming van punten toe dat
nationale maatregelen niet mogen worden toegepast op een manier die
zou neerkomen op willekeurige of niet te rechtvaardigen discriminatie

100 Wiers, J. a.w. 2002, p. 160.

101 Wiers, J. a.w. 2002, p. 162-164.

102 Wiers, J. a.w. 2002, p. 171-177.

103 Wiers, J. a.w. 2002, p. 178-201.
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"tussen landen waar dezelfde omstandigheden heersen" of op een
verkapte beperking van de internationale handel.

Evenmin als het EG-verdrag (in artikel 30 EG) kent de GATT een expliciete
bepaling die aan aangesloten verdragsstaten de bevoegdheid toekent om
nationale maatregelen in strijd met Artikel XI GAIT te nemen ter bescherming
van het milieu. In de geschillenbeslechting door het panel en het beroepsorgaan
van de WTO lijkt er echter een neiging om de genoemde uitzonderingsgronden
materieel gezien ruim uit te leggen, zodat het ontbreken van een expliciete
uitzonderingsgrond "milieubescherming" kan worden gecompenseerd. 1°4
Nationale eenzijdige milieumaatregelen die in strijd zijn met de regels van
Artikel XI GAIT dan wel Artikel III GAIT moeten aan drie vereisten voldoen
om in aanmerking te komen voor de bescherming van Artikel XX GAIT.'°5 Het
doel van de nationale maatregel moet binnen het toepassingsbereik liggen van
Artikel XX. De verhouding tussen het doel (de nationale maatregel) en het
middel (bescherming van een van de gronden van Artikel XX sub b en/of g)
moet aan de eisen voldoen. Dat wil in het geval van sub b zeggen dat de
maatregel noodzakelijk moet zijn. In het geval van sub g wil dat zeggen dat de
maatregel verband dient te houden met de bescherming van het onder die grond
genoemde belang. Dat laatste lijkt een minder zware eis dan het
noodzakelijkheidsvereiste van sub b. Tot slot moet de maatregel voldoen aan het
gestelde in de aanhef van Artikel  XX GATT.

Een vraag die voor het nemen van nationale milieumaatregelen in het algemeen
en voor het nemen van nationale productgerichte milieumaatregelen in het
bijzonder van belang is, is de navolgende. Kan een WTO-lid handelsbeperkende
milieumaatregelen nemen die gebaseerd zijn op productiemethoden in andere
landen?'06 Voor het voeren van een productgericht milieubeleid vanuit een
perspectief van integraal ketenbeheer is het antwoord op deze vraag van
essentieel belang. Immers, voor het sluiten van productketens zijn met name de
milieueffecten in de grondstoffenfase vanuit een oogpunt van uitputting van
belang. Het gaat daarbij tenslotte vaak om grondstoffen die uit derde landen in
Nederland worden ingevoerd.

In de Tonijnzaken van de GATT-panels'°' en de Schildpaddenzaak van het
WTO-beroepsorgaan'os stond de beantwoording van deze vraag centraal. Daarbij

104 In dat kader werd er door een WTO-panel een uitspraak gedaan die behelst dat schone lucht

aangemerkt kan worden als een "natuurlijke hulpbron", WTO Appelate Body Reports, WT/DS2/AB/R,
US-standards for reformulated and Conventional Gasoline (US-Gasoline).

105 Jans, J.H ,a w  2000, p. 108.

106 Jans, J.H., a.w. 2000, p. 109.

107 United States-Restrictions on Imports of Tuna (D; United States-Restrictions on Imports of Tuna (11),

16 juni 1994, DS29/R.

108 United States-Import prohibition   of  Certain   Shrimp   and   Shrimp   Products, 12 oktober   1998,
WT/DS58/AB/R.
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ging het eveneens om de verhouding tussen de artikelen III en XI GA'IT aan de
ene kant en artikel XX GATT aan de andere kant. In deze zaken nemen de
geschilbeslechtingsorganen van de WTO een beslissing over de vraag of een
door de Verenigde Staten uitgevaardigd importverbod van bepaalde vissoorten
uit landen waar bij de vangst van die soorten andere vissoorten worden gedood,
geoorloofd is naar de maatstaven van de bepalingen van de GAIT.

In de Tonijnzaken was er sprake van Amerikaanse handelsmaatregelen ter
bescherming van dolfijnen die bij de tonijnvisserij werden gedood.'°' De
Amerikaanse regering stelde aan de eigen visserij strenge milieuvereisten die
moesten leiden tot de bescherming van dolfijnen bij de visserij. Daarnaast werd
er een importverbod van tonijn opgelegd aan landen die niet dezelfde strenge
milieuregels voor de eigen vissers hanteerden. In de eerste Tonijnzaak werd
deze vorm van extraterritoriale milieubescherming door middel van eenzijdige
milieumaatregelen door een GATT-panel in strijd met de genoemde bepalingen
geacht. Ook in de tweede zaak werd aldus geoordeeld, alhoewel er in die zaak
aan de beslissing werd toegevoegd dat Artikel XX sub g geen expliciete
begrenzing bevat ten aanzien van de plaats van de te beschermen natuurlijke
hulpbronnen.

In de Schildpaddenzaak komt het beroepsorgaan van de WTO enigszins
terug van de strenge lijn die is ingezet in de Tonijnzaken. Het beroepsorgaan
stelt in deze zaak vast dat het niet a priori verboden is onder Artikel XX GATT
toegang tot de importmarkt afhankelijk te maken van beleidswijzigingen in het
exportland."° Volgens deze uitspraak is het mogelijk dat het onder Artikel XX
GATT is toegestaan milieubeleid in andere landen te beinvloeden door middel
van eenzijdige maatregelen, onder de voorwaarde dat alternatieven zijn uitgeput.
Mogelijke aanvaardbare eenzijdige voorwaarden moeten in ieder geval aan de
volgende voorwaarden voldoen:

•     Een flexibele standaard die rekening houdt met verschillende
omstandigheden in verschillende landen;

•     Op zijn minst een poging tot serieuze onderhandelingen met alle
exporterende landen teneinde tot bi- of multilaterale oplossingen te
komen;

•     Een doorzichtige en voorspelbare procedure bij de toepassing van de
maatregel.

Met name de eerste voorwaarde zou echter wel eens op gespannen voet kunnen
staan met het belangrijke artikel I GAIT ("Most Favoured Nation"-beginsel).lit
Dat artikel bepaalt namelijk dat elk handelsvoordeel dat een WTO-lid toekent
aan willekeurig welk ander land, ook moet worden toegekend aan alle andere
WTO-leden.

Het voorgaande heeft grote consequenties voor nationale maatregelen met
betrekking tot de milieuaspecten van gel'Inporteerde producten. Dat blijkt ook

109 Wiers, a.w.  1999, p  104 e.v. Wiers bespreekt de drie genoemde zaken uitgebreid.

110 Wiers, a.w. 1999, p  106.

111 Wiers, a.w. 1999, p  106.

83



wel uit de voorgenomen regeling met betrekking tot duurzaam geproduceerd
hout.112 Met een wettelijke regeling werd door het kamerlid Vos beoogd om het
gebruik van niet-duurzaam geproduceerd hout en het daarmee verminderen van
de druk op uit ecologisch oogpunt waardevolle bosecosystemen terug te dringen.
Het oorspronkelijke voorstel van wet bevatte instrumenten die gericht waren op
het in fasen toewerken naar een wettelijk verbod op de invoer van en de handel
in niet-duurzaam geproduceerd hout."' Dit stuitte echter op kritiek vanuit de
Tweede Kamer. Het algemene verbod werd vervangen door een certificerings-
en etiketteringsregeling waarin een groen keurmerk zou staan voor duurzaam
geproduceerd hout en een rood label voor niet-duurzaam geproduceerd hout. Het
wetsvoorstel is vervolgens naar de Eerste Kamer gegaan. 11* In de behandeling
wordt aangegeven dat de etikettering met een rood label voor niet-duurzaam
geproduceerd hout leidt tot onoverkomelijke problemen met het EG-recht en
met name het WTO-recht, omdat er niet voldaan is aan de wederzijdse
erkenning van accreditatie van de certificerende instellingen. De Eerste Kamer
heeft dan ook aangegeven met dat voorstel niet in te kunnen stemmen en slechts
akkoord te kunnen gaan met een groen keurmerk voor duurzaam geproduceerd
hout.

3.3.3 Agreement on Technical Barriers to Trade

Bij het reeds genoemde Verdrag van Marrakesh zijn er in 1994 enige afspraken
gemaakt tussen de GAIT-partijen die betrekking kunnen hebben op de
milieuaspecten van producten."S  Het   gaat  om the Agreement on Technical
Barriers to Trade (TBT). De TBT-overeenkomst strekt zich uit tot technische
voorschriften en normen. Verschillende technische voorschriften en normen met
betrekking tot producten die gelden in verschillende landen kunnen leiden tot
handelsbarritres tussen landen.

Technische voorschriften zijn volgens artikel 1 van de TBT-overeenkomst
"documenten waarin de productkenmerken of de daarmee verband houdende
proc6d6s en productiemethoden, met inbegrip van de desbetreffende
administratieve bepalingen, zijn omschreven waarvan de naleving verplicht is.
Het kan ook geheel of ten dele betrekking hebben op terminologische
elementen, symbolen, voorschriften betreffende verpakking, merktekens of
etikettering en procadds of productiemethoden." Het gaat met name om
voorschriften die van invloed zijn op de specifieke technische kenmerken
waaraan een product moet voldoen om op de thuismarkt van een lid van de

112 Uylenburg, R Een rege/ing voor de handel in duurzaam geproduceerd hout, In: Milieu en recht,

1999, p. 36-41.

113 Kamerstukken 4 1994/1995,23 982, nr. 3, p. 1.
114 Kamerstukken I, 2001/2002, 23982, nr. 168e, p. 1-2.

115 Schultz, J., 77:e GAIT/H'TO Cominee on Trade and the Environment-Toward environmental r€form,
The American Journal of International Law,  1995, p. 423-439.
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WTO te worden toegelaten. Daarbij dient echter ook te worden gedacht aan
etiketteringsvoorschriften met betrekking tot het product.

In de Asbest-zaak hebben het WTO-panel en het Beroepsorgaan van de
WTO aangegeven wat er naar haar mening onder technische voorschriften moet
worden begrepen.'16 Naar de mening van het WTO-panel was het verbod op het
gebruik van asbest in producten niet te beschouwen als een technisch
voorschrift. Het onderdeel van de betreffende maatregel dat uitzonderingen
bevatte op het verbod tot het gebruik van asbest in producten was echter wel een
technisch voorschrift. Het Beroepsorgaan is het met die beslissing niet eens en
geeft aan dat de maatregel in zijn geheel beschouwd moet worden. Een
technisch voorschrift met betrekking tot producten heeft als consequentie dat er
een of meerdere kenmerken voor het product worden voorgeschreven of
opgelegd. Tevens dient het technische voorschrift van toepassing te zijn op een
te identificeren product of groepen van producten. In dit geval was het
Beroepsorgaan van mening dat de producten die vielen onder het verbod
producten waren die een bepaalde substantie (namelijk asbest) bevatten.
Vervolgens kwam het Beroepsorgaan tot de conclusie dat de maatregel
kenmerken voorschreef voor alle producten die asbest zouden kunnen bevatten.
De uitzonderingen waren slechts toepasselijke administratieve voorschriften
voor bepaalde producten die wel asbest bevatten maar niet onder het verbod
vielen. Daarom kwam het Beroepsorgaan tot de conclusie dat er hier sprake was
van een technisch voorschrift in zin van de TBT-overeenkomst.

Ook de TBT-overeenkomst kent echter uitzonderingen op de gestelde
verboden. "71 118 Artikel 2.2 van de TBT-overeenkomst bepaalt dat "de Leden
erop toe zien dat technische voorschriften niet worden opgesteld, aangenomen
of toegepast met als doel onnodige belemmeringen voor de internationale handel
te crearen of het ontstaan van dergelijke belemmeringen. Daartoe mogen de
technische voorschriften nia meer beperkingen voor het handelsverkeer
inhouden dan nodig is om een legitiem doel te bereiken. Zulke legitieme
doelstellingen zijn onder meer de nationale veiligheid, het voorkomen van
misleidende praktijken, de bescherming van de gezondheid of de veiligheid van
mensen en van het leven of de gezondheid van dieren, planten of van het
milieu.". In tegenstelling tot Artikel XX GATT wordt bescherming van het
milieu hier wel expliciet als een rechtvaardigingsgrond genoemd. Daar staat
tegenover dat in tegenstelling tot Artikel XX GAIT  ook niet-discriminatoire
technische voorschriften aan deze verplichtingen moeten voldoen. De artikelen
2.4 en 2.5 TBT-overeenkomst bepalen vervolgens dat WTO-leden hun
technische voorschriften moeten baseren op internationale normen, tenzij die
normen ongeschikt of ondoeltreffend zijn zouden zijn om de legitieme
doelstellingen te bereiken. De leden van de WTO zijn verplicht om alle
technische voorschriften vervat in nationale maatregelen die niet zijn gebaseerd

116 EC-measures Affecting Asbestos and Asbestos Containing Products, WT/DS 135/R.

1 17 Wiers, J, a.w. 2002, p 202-207.

118 Jans, J.H., a.w. 2000, p. 114.
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op internationale normen of daarvan afwijken te notificeren bij het secretariaat
van de WTO op grond van artikel 2.9 van de TBT-overeenkomst.

3.3.4 Conclusie: WTO-rechtelijke randvoorwaarden ten aanzien van een

nationaal productgericht milieurecht

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de beantwoording van de vraag naar de
toelaatbaarheid van nationale maatregelen op het terrein van het producten-
beleid. Evenals het EG-recht stelt ook het WTO-recht randvoorwaarden aan
nationale maatregelen met betrekking tot de milieuaspecten van producten en de
daarmee samenhangende informatievoorziening.

Maatregelen ten aanzien van producten zelf
De GATT zelf maakt het bijzonder lastig om maatregelen te nemen die
neerkomen op invoerverboden of die de invoer van buitenlandse producten
afhankelijk maken van zeer strenge eisen, waaronder milieueisen. Maatregelen
van deze strekking zullen al zeer snel in strijd zijn met het bepaalde in artikel XI
GATT. In de Schildpaddenzaak zijn weliswaar enige voorwaarden geformuleerd
die ertoe kunnen leiden dat onder het verbod van artikel XI GAIT kan worden
uitgekomen, maar de vraag is of in de praktijk aan deze voorwaarden kan
worden voldaan. In dat kader kan verwezen worden naar het lot dat het
wetsvoorstel inzake duurzaam geproduceerd hout onder invloed van het WTO-
recht heeft ondergaan.

Ook de TBT-overeenkomst maakt het lastig om nationale maatregelen te
nemen die betrekking hebben op de samenstelling van een product, en dit geldt
voor nationale maatregelen die betrekking hebben op nationale en buitenlandse
producten, indien dit tot gevolg heeft dat er sprake is van een technisch
voorschrift dat aan het product wordt gesteld. De Asbest-zaak maakt duidelijk
dat er in het geval van milieueisen aan producten al snel sprake zal zijn van een
technisch voorschrift. Daar staat tegenover dat de TBT-overeenkomst het wel
mogelijk maakt om uitzonderingen op het verbod op technische voorschriften te
maken op grond van de bescherming van het milieu.

Maatregelen ten aanzien van  de informatievoorziening van producten
De mogelijkheden voor het nemen van maatregelen die de informatie-
voorziening van producten betreffen lijken ruimer te zijn dan de hierboven
genoemde maatregelen die betrekking hebben op de producten zelf. Ook hier
hangt een en ander af van de wijze waarop een dergelijke nationale regulering
zal worden ingevuld. Ik zal daarom wederom ingaan op de eerder weergegeven
reguleringsvarianten.

Ik begin met de reguleringsvarianten II en III, de verplichting tot het verschaffen
van beschikbare informatie en de dossierverplichting, aangezien deze als de
minst ingrijpende varianten kunnen worden beschouwd. Deze beide
verplichtingen verhinderen immers niet het op de markt brengen van het product
als zodanig. Om die reden kunnen deze maatregelen dan ook niet worden
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beschouwd als een verbod of een beperking van de handel als wordt bedoeld in
artikel XI van de GATT. Ook in de besproken Tonijnzaken'19 heeft het WTO-
panel bepaald dat bijvoorbeeld labellingsbepalingen niet onder de werkingssfeer
van artikel XI GATT vielen, omdat het product met of zonder het label zonder
meer verkocht kan worden. De genoemde verplichtingen kunnen evenmin
beschouwd worden als een technisch voorschrift in de zin van de TBT-
overeenkomst.

Reguleringsvariant I is wel gekoppeld aan een mogelijk verbod om het product
op de markt te brengen. Om die reden zullen dit soort maatregelen vallen onder
het bepaalde in artikel III GAIT. Deze bepaling staat non-discriminatoire
maatregelen toe. Zoals bij de bespreking van het EG-recht echter reeds naar
voren werd gebracht, zal informatie over buitenlandse milieueffecten van
producten in de regel moeilijker te verkrijgen zijn dan die over binnenlandse.
Met dit verschil zou in de nationale maatregelen rekening moeten worden
gehouden, teneinde het verbod van artikel III GATT te omzeilen.

Is deze vorm van informatieverplichtingen te beschouwen als technisch
voorschrift in de zin van de TBT-overeenkomst? Strikt genomen is er geen
sprake van specifieke technische kenmerken waaraan een product moet voldoen
om op de thuismarkt van een lid van de WTO te worden toegelaten. Er is
immers slechts sprake van een beschrijving van bepaalde kenmerken van een
product. Daar staat tegenover dat etiketteringsvoorschriften, die hier aan de orde
zouden kunnen zijn, op grond van de beschreven Asbest-zaak van het WTO-
panel worden beschouwd als technische voorschriften. Voorzichtigheidshalve
dient er dan ook van te worden uitgegaan dat nationale maatregelen zoals deze
reguleringsvariant beschouwd zullen worden als technische voorschriften. Dat
wil uiteraard niet zeggen dat deze voorschriften niet zijn toegestaan. Op grond
van artikel 2.2 zijn deze voorschriften alleen dan niet toegestaan indien zij tot
doel hebben om een belemmering te crearen voor de internationale handel.
Daarvan is geen sprake, omdat de doelstelling van deze reguleringsvariant is om
afnemers van producten te informeren over de milieuprestaties van producten,
zodat deze afnemers een verantwoorde keuze kunnen maken. Doel is dan ook
niet de belemmering van de internationale handel. Daarbij geldt wel de
verplichting dat de maatregelen in kwestie geen onderscheid maken tussen bin-
nenlandse en buitenlandse producten. Indien aan de bovengenoemde vereisten
voldaan wordt, dan zou ook de reguleringsvariant I binnen de kaders van het
recht van de WTO toelaatbaar kunnen zijn.

119 United States-Restrictions on Imports of Tuna (D; United States-Restrictions on Imports of Tuna (II),
16 juni 1994, DS29/R, overweging 5.42.
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HOOFDSTUK 4

Regulering van milieuaspecten van producten

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de bestaande regulerings-
mogelijkheden op nationaal niveau met betrekking tot de milieuaspecten van
producten.' De doelstelling hiervan is om te kunnen beoordelen in hoeverre de
bestaande wet- en regelgeving aanknopingspunten biedt voor de realisatie van
integraal ketenbeheer en een productenbeleid. In dat kader zal ik in dit
hoofdstuk niet alleen de nationale wet- en regelgeving behandelen. Veel van de
regelgeving die betrekking heeft op milieuaspecten van producten vloeit immers
voort uit Europese regelgeving. Daarbij kan het gaan om verordeningen die
rechtstreeks werken in de nationale rechtsorde. Het kan echter ook gaan om
richtlijnen die eerst in de nationale rechtsorde geimplementeerd moeten worden.
In dit hoofdstuk zal dan ook, daar waar dat van toepassing is, relevante Europese
regelgeving worden behandeld.

Zoals uit hoofdstuk 2 bleek wordt er in de verschillende beleidsdocumenten,
zowel op nationaal als op internationaal niveau, aan informatie en informatie-
uitwisseling over de milieuaspecten van producten een belangrijke rol toegekend
in het kader van de totstandkoming van een productenbeleid. Daarom zal er in
dit hoofdstuk eveneens uitgebreid worden stilgestaan bij de mogelijkheden die
de bestaande wet- en regelgeving biedt voor vormen van informatie-uitwisseling
en informatievoorziening die verband houden met de milieuaspecten van
producten.

In dit hoofdstuk maak ik een onderscheid tussen de directe en de indirecte
regulering van producten of aspecten van producten.2 Met directe regulering
bedoel ik algemene ge- of verbodsbepalingen die zijn opgenomen in wettelijke
regelingen of waartoe de mogelijkheid in wet- of regelgeving wordt gegeven  om
bepaalde fysieke regels bij algemene maatregel van bestuur op te leggen. De
navolgende wet- en regelgeving zal door mij in paragraaf twee van dit hoofdstuk
als directe regulering van (aspecten van) producten worden besproken:

•     Wet milieubeheer (paragraaf 4.2.2)
• Hoofdstuk Afvalstoffen Wet milieubeheer (paragraaf 4.2.3)
•    Wet milieugevaarlijke stoffen (paragraaf4.2.4)
• Warenwet (paragraaf4.2.5)
•    Wet inzake luchtverontreiniging, Wet geluidhinder, Wet

energiebesparing toestellen (paragraaf4.2.6)
• Woningwet (paragraaf4.2.7)

1 Zie eveneens Verschuuren, J.M., Produktgericht milieurecht, Publicatie van de vereniging voor

milieurecht, W.E.J Tjeenk Willink Zwolle, 1995.

2 Verschuuren, J.M., a.w. 1995, p. 3.
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• Bestrijdingsmiddelenwet (paragraaf4.2.8)
• Verpakkingswetgeving (paragraaf4.2.9)
•     Regulering van genetisch gemodificeerde organismen (paragraaf

4.2.10)

Onder indirecte regulering vallen maatregelen die tot doel hebben om actoren,
waaronder met name de producent en de consument, te bewegen tot een ander
gedrag bij het nemen van beslissingen ten aanzien van producten die
milieubelasting veroorzaken. Het betreft hier dus maatregelen die niet direct van
invloed zijn op producten, maar die wel indirect van invloed kunnen zijn op de
producten die op de markt worden gebracht. In het kader van de indirecte
regulering zullen de volgende instrumenten worden besproken in de derde
paragraaf van dit hoofdstuk:

• Financiele instrumenten (paragraaf 4.3.2)
• Aansprakelijkheidsrecht (paragraaf 4.3.3)
• Vrijwillige regulering (paragraaf4.3.4)
•    Milieu-informatie en producten (paragraaf4.3.5)

4.2 Directe regulering van producten

4.2.1 Inleiding

Aan mogelijkheden tot het stellen van fysieke regulering van producten bestaat
geen gebrek.' In veel gevallen gaat het daarbij om bij algemene maatregel van
bestuur te stellen regels. Slechts in een beperkt aantal gevallen zijn de regels met
betrekking tot producten ook daadwerkelijk in de wetgeving in formele zin zelf
opgenomen. In deze paragraaf zal worden ingegaan op de belangrijkste
wetgeving in formele zin en de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur
op het gebied van producten en de mogelijkheden die deze wetgeving biedt om
maatregelen te nemen die rekening houden met de milieuaspecten van deze
producten en de daarmee samenhangende informatievoorziening. De bespreking
van de betreffende wet- en regelgeving zal aldus plaatsvinden. In de eerste
plaats geef ik aan wat de wetgeving in kwestie beoogt te reguleren. Daarbij is
natuurlijk met name van belang de beantwoording van de vraag in hoeverre de
wetgeving in kwestie de regulering van milieuaspecten van producten omvat. In
de tweede plaats behandel ik de vraag op welke wijze de wetgeving in kwestie
informatievoorziening ten aanzien van milieuaspecten van producten reguleert.

3 Berg, van den, A.V., Milieurecht voor st€#en en produkten, In: Milieu en Recht, 1992, No. 4. p. 194-
206.
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4.2.2 Wet milieubeheer

4.2.2.1 Regulering

De belangrijkste wet voor regulering op milieuterrein is de Wet milieubeheer:
Het belangrijkste aangrijpingspunt voor de regulering van activiteiten met
mogelijke nadelige consequenties voor het milieu is de oprichting en het in
werking stellen van een inrichting. 5 Daarnaast reguleert de Wet milieubeheer
ook andere milieuterreinen, zoals bijvoorbeeld afvalstoffen. Deze andere
terreinen zullen in dit hoofdstuk apart worden behandeld.

In Hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer staat de regulering van nadelige
milieueffecten van inrichtingen door middel van het stellen van algemene regels
en vergunningen centraal.6 Het kernartikel in deze regeling is artikel 8.1 Wm.
Dit artikel verbiedt zonder vergunning een inrichting op te richten, te veranderen
of in werking te hebben. Dat verbod geldt niet voor inrichtingen waarvoor
algemene regels zijn gesteld waarbij de vergunningsplicht op grond van artikel
8.40 Wm is opgeheven.

De hoofdregel voor de verstrekking dan wel de weigering van de vergunning
is    terug te vinden in artikel    8.10    Wm.    Dat    artikel    bepaalt    dat    een
milieuvergunning slechts kan worden geweigerd in het belang van het milieu.
Als aanvulling op die bepaling staat in artikel 8.11 lid 2 Wm dat de vergunning
onder bepaalde beperkingen kan worden verleend. Artikel 8.11 lid 3 Wm voegt
daar aan toe dat er eveneens voorschriften kunnen worden gesteld aan de
verlening van een vergunning. In dat kader lijkt het niet ondenkbeeldig dat er in
een vergunning op basis van de Wet milieubeheer voorschriften zouden kunnen
worden gesteld met betrekking tot milieunadelige effecten van producten die in
de betreffende inrichting worden gemaakt.' De Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State heeft inmiddels in haar uitspraken diverse malen bepaald dat
er aan een vergunning alleen voorschriften mogen worden verbonden die
betrekking hebben op productieprocessen en werkzaamheden die in een
inrichting plaatsvinden.8 De consequentie daarvan is dus dat er op dit moment
geen mogelijkheden zijn om op basis van een Wm-vergunning eisen te stellen
aan de samenstelling of aan de eigenschappen van een product.

4  Wet van  13 juni  1979,  Stb. 442, houdende regelen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen
op het gebied van de milieuhygiene, zoals deze wet opnieuw is vastgesteld bij de Wet van 2 juli 1992,
Stb. 414, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 13 december 2000, Stb. 2001, 30.

5 Verschuuren, J.M., a.w. 1995, p. 1.

6 Gilhuis, P.C., Fergunningen en a/gemene regels, In: Backes Ch., Th.G.Drupsteen, P.C.Gilhuis en N.S.J
Koeman, Mi/ieurecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 2001, p. 149-181.

7 Gestel, van, R.A.J., Milieurecht en recht van de ruimte/(ike ordening, in Ars Aequi Katern no. 3,1999,
p. 3686-3688.

8  Zic bijvoorbeeld Afdeling bestuursrechtspraak  Raad van State 12 september 2001, Milieu en Recht

2001, No  2 en Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 29 januari 1999, JM 1999, 41.

91



4.2.2.2 Informatie voorziening

De informatievoorziening die in het kader van Hoofdstuk 8 Wm wordt geregeld
houdt noodzakelijkerwijze verband met de vergunningverlening. Het
Inrichtingen- en Vergunningenbesluit Milieubeheer (verder ook aan te duiden
als Ivb) geeft de regels die betrekking hebben op de informatievoorziening.' Het
gaat dan met name om de gegevensverstrekking aan het bevoegde gezag bij een
aanvraag om een vergunning voor het oprichten, het in werking hebben van een
inrichting, dan wel de gegevensverstrekking bij een aanvraag om een
vergunning voor het veranderen van een inrichting of het veranderen van de
werking daarvan. De belangrijkste informatieverplichtingen die rusten op de
aanvrager van de vergunning zijn te vinden in artikel 5.1 Ivb. Uit dit artikel
komt naar voren dat de informatievoorziening met name betrekking heeft op de
aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens haar
normale bedrijf kan veroorzaken. De informatievoorziening heeft inderdaad
geen betrekking op de nadelige effecten van producten die buiten de inrichting,
en dus in de productieketen, zouden kunnen ontstaan.

Artikel 8.13 lid 1 Wm biedt onder andere de mogelijkheid om in het belang
van de bescherming van het milieu andere voorschriften aan een vergunning te
verbinden. Een van die voorschriften zou kunnen inhouden dat bij de
vergunning metingen, berekeningen of tellingen moeten worden verricht ter
bepaling van de mate waarin de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu
veroorzaakt. Daarnaast zouden op basis van voornoemd artikel voorschriften
kunnen worden opgenomen op basis waarvan onderzoek dient te worden
verricht naar de mogelijkheden tot verdergaande bescherming van het milieu
dan waarin de andere aan de vergunning verbonden voorschriften voorzien.
Deze bepalingen bieden aanknopingspunten om onderzoeksverplichtingen op te
leggen over de nadelige effecten van producten in de productketen. In een
uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is bepaald
dat dit soort voorschriften niet in overeenstemming zijn met de reikwijdte van de
Wet milieubeheer, zodat het ook op het terrein van de informatievoorziening
niet de bedoeling is dat de Wm-vergunning of de daaraan te verbinden
voorschriften verplichtingen opleggen die betrekking zouden kunnen hebben op

10de effecten van een product in de productketen.

9 Besluit van 5 januari 1993, Stb 50, houdende uitvoering van de Hoofdstukken 1 en 8 van de Wet
milieubeheer en Hoofdstuk V van de Wet geluidhinder, laatstelijk gewijzigd bij wet van 5 juli 2001, Stb.
336.

10 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 29 januari  1999, JM  1999, 41.
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4.2.3 Hoofdstuk AfbalstofIen in de Wet milieubeheer

4.2.3.1 Regulering

Europese dimensie
Regulering die betrekking heeft op afvalstoffen is feitelijk geheel gebaseerd op
Europese en internationale regelgeving."
Dat hangt samen met de internationalisering van dit beleidsterrein mede als
gevolg van de frequente grensoverschrijdende transporten van afvalstoffen. Ik
beperk me hier tot een bespreking van de relevante Europese richtlijnen die
betrekking hebben op afvalstoffen.

Op het terrein van het storten van afvalstoffen is er een Europese richtlijn.,2
Deze richtlijn heeft tot doel om te voorzien in maatregelen die de negatieve
gevolgen van het storten van afvalstoffen voor de volksgezondheid en het milieu
te voorkomen of te verminderen. De bepalingen van deze Europese richtlijn zijn
inmiddels geimplementeerd in de Wet milieubeheer.

Ook op het gebied van de verwijdering van afvalstoffen bestaan er diverse
richtlijnen." De richtlijnen zijn van toepassing op elke stof, met uitzondering
van een aantal met name genoemde categorie8n. Een eerste belangrijke
doelstelling van de richtlijnen is het voorkomen van afvalvorming. Een tweede
belangrijke doelstelling betreft de bevordering van de recycling en de
verwerking van afvalstoffen met het oog op hergebruik. In dat kader moeten
lidstaten de Europese Commissie op de hoogte brengen van ontwerpregelingen
die betrekking hebben op:

•     het gebruik van producten die moeilijkheden met zich mee kunnen
brengen bij de verwijdering;

•     de vermindering van de hoeveelheden van bepaalde afvalstoffen;
•     de behandeling van afvalstoffen met het oog op recycling en het

hergebruik van afvalstoffen;
•     het gebruik van natuurlijke hulpbronnen die kunnen worden vervangen

door teruggewonnen materialen.
Het voorgaande ziet op afvalstoffen in het algemeen. Daarnaast heeft de

Europese wetgever ook diverse maatregelen genomen die betrekking hebben op
specifieke afvalstoffen. Het gaat dan onder andere om de navolgende
maatregelen:

•     Verpakking en verpakkingsafval (deze regelgeving zal afzonderlijk

11  Addink, G.H., Ahaistotten, In: Backes, Ch., a.w. 2001, p. 185.
12 Richtlijn 99/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen PbEG

1999, L182.

13 Richtlijn 75/442/EEG   van   de   Raad   van   15  juli 1975 betreffende afvalstoffen,   deze  richtlijn   is
gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 maaIl 1991, Richtlijn 91/692/EEG van de Raad

van 23 december 1991, Beschikking 96/350/EG van de Commissie van 24 mei 1996, Richtlijn 96/350/EG

van de Raad van 16 september 1996, PbEG 1996, I.377.
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worden behandeld in paragraaf 4.2.9) 14;
•     Verwijdering van gebruikte batterijen en accu'stS;
•     Beheer van afgedankte voertuigen'6;
• Afgedankte elektrische en elektronische apparatuurn.

Ook deze maatregelen hebben tot doel de preventie van de genoemde specifieke
producten en de ermee samenhangende afvalstoffen en de bevordering van het
hergebruik en andere nuttige toepassingen. Deze regelingen hebben tot doel om
de producentenverantwoordelijkheid te verbeteren, doordat producenten
verantwoordelijk zijn voor de voorkoming van het ontstaan van (gevaarlijke)
afvalstoffen door de verbetering van het ontwerp van de producten en de
bevordering van de recycling en het hergebruik van deze producten. De
genoemde maatregelen zijn inmiddels voor een groot gedeelte geYmplementeerd
in de nationale wetgeving.

Een aparte categorie afvalstoffen zijn de gevaarlijke afvalstoffen. Ook hier
geldt dat regulering gebaseerd is op Europese regelgeving:s Bij gevaarlijke
afvalstoffen staat een correcte wijze van beheer centraal, alsmede de nuttige
toepassing en de verwijdering.

Deze regelingen hebben tot doel om de producentenverantwoordelijkheid te
verbeteren, doordat producenten verantwoordelijk zijn voor de voorkoming van
het ontstaan van (gevaarlijke) afvalstoffen door de verbetering van het ontwerp
van de producten en de bevordering van de recycling en het hergebruik van deze
producten.

Afvalstoffen en productenbeleid
Alhoewel we bij afvalstoffen met name denken aan de laatste fase van de
productketen, heeft de manier waarop er omgegaan wordt met afvalstoffen
belangrijke consequenties die verder reiken dan alleen de afvalstoffenfase. Het

14 Richtlijn 94/62/EG van 20 december 1994 van het Europese Parlement en van de Raad betreffende

verpakking en verpakkingsafval,  PbEG 1994, L365.
15 Richtlijn 91/157/EEG van de Raad van 18 maart 1991 inzake batterijen en accu's die gevaarlijke
stoffen bevatten, gewijzigd bij Richtlijn 93/86/EEG  van de Commisssie van 4 oktober  1993 en Richtlijn
98/101/EG van de Commissie van 22 december 1998, PbEG 1999, L001.
16 Richtlijn 2000/53/EG  van het Europese Parlement  en  de  Raad  van 18 september 2000 betreffende
afgedankte voertuigen, PbEG 2000, I.269.
17 Richtlijn 2002/96/EG   van het Europese parlement   en   de   Raad   van 27 januari 2003 betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, PbEG 2003, I.037
18   Richtlijn 91 /689/EEG   van   de   Raad   van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen,
gewijzigd bij Richtlijn 94/31/EG van de Commissie van 27 juni 1994 PbEG 1994, L168 en het
zogenaamde verdrag van Basel inzake de grensoverschijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen
en de verwijdering ervan, Besluit 93/98/EEG van de Raad van 1  februari 1993 betreffende de sluiting
namens de Gemeenschap van het Verdrag inzake de beheersing van de grensoverschrijdende
overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan.
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belang van het afvalstoffenbeleid en de afvalstoffenregulering voor integraal
ketenbeheer is groot, aangezien voor het sluiten van kringlopen preventie en
hergebruik van afvalstoffen noodzakelijke voorwaarden zijn. Er kan zelfs
gesteld worden dat vele integraal ketenbeheer-initiatieven gericht zijn op
preventie en hergebruik van afvalstoffen."

Op beleidsniveau zien we vanaf begin jaren tachtig een groeiende aandacht
voor de afvalstoffenproblematiek. Door de enorm toegenomen consumptie- en
productiepatronen zijn de afvalstromen evenredig gestegen. Het zal duidelijk
zijn dat in een land met een hoge bevolkingsdichtheid als Nederland de toename
van de hoeveelheid afval een probleem is.20 Het storten van afval, dat tot die tijd
de meest dominante vorm van verwijdering van afvalstoffen was, levert
namelijk een groot ruimtebeslag en een belasting voor het milieu op. Daarom
werd   er   in   1979 bij motie   door het kamerlid Lansink aangedrongen   op   een
afvalstoffenbeleid dat gebaseerd is op de preventie en het hergebruik van afval,
zodat op die wijze de hoeveelheid te storten afval teruggedrongen zou kunnen
worden:' Deze motie resulteerde in de ladder van Lansink, die lange tijd terug
gevonden kon worden in artikel 10.1 Wm.u Deze bepaling richtte zich
overigens op het bevoegde gezag en niet op de producent van afvalstoffen.

Vervolgens duurde het tot 1988 alvorens er van de kant van de overheid een
beleidsdocument verscheen dat inging op de problematiek van de afvalstoffen.
In de notitie Preventie en hergebruik van afvalstoffen werden de doelstellingen
van het afvalstoffenbeleid voor de lange termijn gegeven:11

•     het zoveel mogelijk beperken van verlies aan grondstoffen uit de
productketen;

•     het beperken van de nadelige gevolgen van de in productie- en
consumptieketens optredende verliezen.

In diezelfde notitie wordt opgemerkt dat er voor het realiseren van deze
doelstellingen niet 66n instrument bestaat, maar dat er gekozen moet worden
voor een aanpak waarbij per afvalstroom op grond van specifieke omstandig-
heden moet worden bepaald welke instrumenten dienen te worden aangewend
om aan preventie en hergebruik vorm te geven. Voor een dertigtal prioritaire
afvalstromen worden er doelstellingen vastgesteld, die in overleg met de
doelgroepen gerealiseerd dienen te worden.

19   Vermeulen, W.J.V, M.T.J.Kok en J.M.Kramer, Perspectieven op integraa/ ketenbeheer,

aangr#pingspunten voor be/eid, Den Haag, 1995, p. 108-112

20  Boons, F.,  Producten  in  ketens,  een   institutionele  analyse  van de  substitutie  van  PVC-leidingsystemen

en melkve,pakkingen, Tilburg University Press, Tilburg, 1995, p. 118-112.

21 Kamerstukken II, 1979-1980,15 800, nr. 21.

22 De metafoor van de ladder maakt duidelijk wat de doelstellingen van het afvalstoffenbeleid zijn. De

hoogste doelstelling, de preventie van afval, is als eerste sport op de ladder opgenomen. Vervolgens

komen de overige doelstellingen steeds een sport lager, met als laatste sport het storten van afval.

23 Nota preventie en hergebruik van afvalstoffen, Kamerstukken II, vergaderjaar 1988-1989, 20 887,

nrs. 1-2.
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In het NMP plus wordt er een verband gelegd tussen integraal ketenbeheer
en het afvalstoffenbeleid.2' Het overheidsbeleid moet niet alleen worden ingezet
op afvalstoffen, maar ook op producten en grondstoffen, waarbij de overheid
een actieve rol kan vervullen door:

•     de ontwikkeling van regelgeving op het gebied van producteisen ten
behoeve van hergebruik of levensduurverlenging;

•    de toepassing van regulerende heffingen;
•    het stellen van kwaliteitsnormen ten behoeve van het stimuleren van het

gebruik van secundaire grondstoffen;
•     het stimuleren van het terugbrengen van producten naar degene die deze

als secundaire grondstof kan gebruiken.
Hier  wordt  in  1990  bij de bespreking  in de vaste kamercommissie, het beginsel
van de producentenverantwoordelijkheid aan toegevoegd.2S Dit beginsel houdt in
dat de verantwoordelijkheid voor goederen in het afvalstadium bij de producent
zal worden gelegd door middel van het opleggen van een terugnameplicht door
de producent en een herverwerkingsregeling voor goederen in het afvalstadium.

Nationale regulering
In de huidige regelgeving met betrekking tot afvalstoffen staan de begrippen
preventie en nuttige toepassing centraal. Deze begrippen kwamen we tegen in de
eerder beschreven Europese richtlijnen. De uitwerking van deze begrippen en
het bijbehorende instrumentarium kan thans terug worden gevonden in
Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer, welk hoofdstuk recentelijk ingrijpend is
gewijzigd.26 Het zal duidelijk zijn dat de preventie en de nuttige toepassing van
afvalstoffen invloed heeft op het productenbeleid.

Voor het productenbeleid van belang is de mogelijkheid die artikel 10.15
Wm biedt om bij algemene maatregel van bestuur productvoorschriften te
stellen aan producten die leiden tot problemen in de afvalfase. Artikel 10.15 lid
1 en 2 Wm luiden als volgt:

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in het belang van het voorkomen of
beperken van het ontstaan van afvalstoffen, regels worden gesteld ten aanzien van het
vervaardigen, invoeren, toepassen, voorhanden hebben, aan een ander ter beschikking
stellen of in ontvangst nemen van bij die maatregel aangewezen categorieEn van
stoffen, preparaten of andere producten.
2. Hiertoe kunnen in ieder geval behoren regels, inhoudende een verbod met
betrekking tot zodanige stoffen, preparaten ofandere producten:

a.       een of meer van de in het eerste lid genoemde handelingen te verrichten;
b. zodanige handelingen te verrichten:

1.   op een bij de maatregel aangegeven wijze;
2. onder daarbij aangegeven omstandigheden, of
3. voor daarbij aangewezen doeleinden

24 Nationaal Milieubeleidsplan plus, Kameritukken II, 1989-1990,21  137, nr. 20-21.
25 Brief van de minister van VROM aan de Vaste Commissie Milieubeheer van de Tweale Kamer,
Kamerstukken II, 1989-1990,21 304, nts. 1 -2.

26 Stb. 2002,239.
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c. zodanige handelingen te verrichten, indien met betrekking tot de stoffen,
preparaten of andere producten niet aan de bij de maatregel gestelde eisen
wordt voldaan;

d.         deze te vervaardigen of aan een ander ter beschikking te stellen, indien bij
de vervaardiging niet aan bij de maatregel gestelde eisen wordt of is
voldaan.

Deze bepaling maakt het dus mogelijk om bij algemene maatregel van bestuur
concrete eisen te stellen aan producten. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat
deze eisen alleen mogen worden gesteld ten behoeve van het voorkomen of
beperken van het ontstaan van afvalstoffen. Tot op heden is er van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt en zijn er reeds maatregelen genomen die onder
andere betrekking hebben op:

• personenwagenbanden;27
• batterijen;18
•    wit- en bruingoed.29

Artikel 10.17 Wm kan voor het productenbeleid eveneens van belang zijn. Dit
artikel luidt als volgt:

1.   Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in het belang van het bevorderen
van de nuttige toepassing of anderszins in het belang van de bescherming van
het milieu regels worden gesteld met betrekking tot het innemen, nuttig
toepassen of verwijderen van daarbij aangewezen categoriean van stoffen,
preparaten of andere producten.

2. Hiertoe kunnen in ieder geval behoren regels, inhoudende de verplichting voor
degene die stoffen, preparaten of andere producten op de markt brengt:

a.     die producten, na gebruik, in te nemen;
b.   zorg te dragen voor het treffen van voorzieningen die erop gericht zijn

om die producten na inname op een bij die maatregel aangegeven wijze
nuttig toe te passen of te verwijderen;

c.    zorg te dragen voor het, na inname, afgeven van die producten aan een
persoon, behorende tot een bij die maatregel aangewezen categorie.

Het voorgaande kan met zich meebrengen dat producenten danwel importeurs al
bij het ontwerp van een product rekening zullen houden met de afvalfase en de
mogelijkheden om een product aan het einde van de levenscyclus nuttig toe te
kunnen passen. Ook kan deze bepaling en eventuele daarop gebaseerde
algemene maatregelen van bestuur de inzameling en het verdere beheer van het
product in de afvalfase bevorderen. Tot op heden zijn er nog geen algemene
maatregelen van bestuur die op deze bepaling zijn gebaseerd.

27 Besluit van 26 april 1995 tot vaststelling van regels voor het na gebruik innemen en verder

verwijderen van personenwagenbanden, Stb.  1996,213.

28 Besluit van 31 januari 1995 tot vaststelling van regels voor het na gebruik innemen en verwerken van

batterijen, Stb. 1995, 124.

29 Besluit van 21 april 1998 houdende vaststelling van regels voor het na gebruik innemen en verwerken

van wit- en bruingoed, Stb. 1998,173.
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4.2.3.2 Informatievoorziening

In de afvalfase van de productketen komen we een uitgebreide infrastructuur
voor informatie-uitwisseling tegen. In het hiernavolgende behandel ik een aantal
informatieverplichtingen die gelden in de afvalfase van de productketen.

Aanduiding ten behoeve van nuttige toepassing
Artikel  10.16 Wm bepaalt  dat  er bij algemene maatregel van bestuur regels
kunnen worden gesteld ten aanzien van degenen die stoffen, preparaten of
producten op de markt brengt om deze te voorzien van een aanduiding waarop
een aanbeveling wordt gegeven die betrekking heeft op het beheer van de
desbetreffende stoffen, preparaten of producten, de verpakking of de bij het
gebruik vrijkomende afvalstoffen.

Het voorgaande betekent dat de producent in de richting van de consument
en andere schakels in een productketen informatie zal moeten verschaffen over
de eigenschappen van zijn product die van belang kunnen zijn voor de afvalfase.
De producent zal deze informatie nia in alle gevallen zelf voorhanden hebben.
Dat kan met zich meebrengen dat de producent feitelijk gedwongen wordt om
van eerdere schakels in de productketen informatie te verkrijgen die betrekking
heeft op afvalaspecten van zijn product. Een dergelijke ontwikkeling kan
mogelijkerwijze bijdragen aan het ontstaan van informatiestromen in de
productketen althans voor wat betreft de informatie die noodzakelijk is voor de
afvalfase van een product.

Informatievoorziening ten behoeve van ajvalverwijdering in de eigen inrichting
Indien er sprake is van afvalverwijdering in de eigen inrichting, dan dient een
inrichting te beschikken over een milieuvergunning conform het in de vorige
paragraaf reeds besproken Hoofdstuk  8  van  de Wet milieubeheer.  Het  vij fde
hoofdstuk van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Ivb), als uitwerking van
Hoofdstuk 8 Wet milieubeheer, geeft aan welke gegevens door de aanvrager van
een vergunning moeten worden verstrekt. Art.  5.1 Ivb bevat gegevens die door
alle categorieen van vergunningplichtige inrichtingen aan het bevoegde gezag
overlegd dienen te worden. Het gaat daarbij om algemene gegevens zoals aard,
indeling en uitvoering van de inrichting en de activiteiten en processen in de
inrichting. Art. 5.1 onder i Ivb geeft daarnaast echter aan dat er ook gegevens
met betrekking tot afvalstoffen verstrekt dienen te worden. In ieder geval moet
een inrichting de maatregelen aangeven ten behoeve van het voorkomen of
beperken van het ontstaan van afvalstoffen in de inrichting, het hergebruiken of
nuttig toepassen dan wel het geschikt maken voor hergebruik of nuttige
toepassing van afvalstoffen die in de inrichting ontstaan, het opslaan van
afvalstoffen in de inrichting en het zich ontdoen van afvalstoffen die in de
inrichting ontstaan. Dit heeft als consequentie dat een inrichting verplicht is om
gegevens met betrekking tot ontstaan, opslag en verwerking van afvalstoffen in
de eigen inrichting te verzamelen en te registreren om zodoende aan de
informatieverplichtingen aan het openbaar gezag te kunnen voldoen.
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Afgifte van bedrijfsafval aan een afvalstoffeninrichting
Een bedrijf kan zijn afval echter ook afgeven aan een afvalstoffeninrichting.
Deze afvalstoffeninrichting is verplicht om dat afval dan ook te verwerken. In
het Ivb staat aangegeven welke inrichtingen aangemerkt worden als afval-
stoffeninrichtingen. Voor de afgifte aan afvalstoffeninrichtingen geldt op grond
van    hoofdstuk    10    van    de Wet milieubeheer   een gedetailleerd stelsel    van

informatie-uitwisselingsverplichtingen.
Artikel 10.38 Wm verplicht degene die zich van de afvalstoffen ontdoet om

van die afgifte melding te doen aan de persoon als bedoeld in artikel 10.37 Wm
ten aanzien van:
a. de datum van afgifte;
b. de naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen worden afgegeven;
c. de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van die afvalstoffen;
d. de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven;
e. de voorgenomen wijze van verwijderen van de afvalstoffen;
f. ingeval de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht
heeft de afvalstoffen te vervoeren naar degene voor wie deze zijn bestemd: diens
naam en het adres van degene in wiens opdracht het vervoer geschiedt.

Artikel 10.39 Wm verplicht degene die zich van bedrijfsafvalstoffen ontdoet
door afgifte aan een persoon, die genoemd wordt in artikel 10.37 Wm om:
a. aan deze persoon een omschrijving te verstrekken van aard, eigenschappen en
samenstelling van die afvalstoffen;
b. aan degene die opdracht heeft de afvalstoffen naar die persoon te vervoeren,
een begeleidingsbrief te verstrekken.

Ook voor degene die de bedrijfsafvalstoffen ontvangt geldt een uitgebreide
meldingsplicht aan een door de Minister aan te wijzen instantie op grond van
artikel 10.40 Wm. De inhoud van de gegevens die overlegd moeten worden
komen letterlijk overeen met de gegevens zoals ze genoemd staan in artikel
10.38 Wm.

Tot slot bepaalt artikel 10.44 Wm dat degene die de afvalstoffen vervoert een
begeleidingsbrief bij zich moet hebben. Deze plicht geldt zo lang als de
vervoerder de afvalstoffen onder zich heeft. De vervoerder geeft, indien een
ander de afvalstoffen in ontvangst neemt, de begeleidingbrief aan die ander af,
bij dat in ontvangst nemen. Deze begeleidingsbrief bevat ten minste de in de
artikelen 10.38 Wm en 10.39 Wm bedoelde gegevens.

4.2.3.3 Ajvalstolfenwet en de proeve

Ook in de proeve voor een mogelijke regulering van hoofdstuk 9 van de Wet
milieubeheer is aandacht voor afvalstoffen. Zoals uit de proeve blijkt, worden
die onderdelen die betrekking hebben op producten en die thans  in Hoo fdstuk  10
van de Wet milieubeheer geregeld zijn, overgeheveld naar Hoofdstuk 9 van de
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Wet milieubeheer.1° Het betreft hier de artikelen die betrekking hebben op de
eerder beschreven producentenverantwoordelijkheid. De huidige artikelen  10.15
tot  en met  10.20 van Hoofdstuk  10  van  de Wet milieubeheer zullen worden
ondergebracht in de afdelingen 9.4.2 en 9.4.3 van de proeve.

4.2.4 De Wet milieugevaarlijke stoffen

4.2.4.1 Regulering

Europese dimensie
Evenals dat het geval is bij afvalstoffen, geldt dat ook de nationale regulering
van milieugevaarlijke stoffen voor een belangrijk (teel uitvloeisel is van
Europese regelgeving. De nationale regelgeving op het gebied van
milieugevaarlijke stoffen, te weten de Wet milieugevaarlijke stoffen (de Wms),
strekt ter uitvoering  van  een de Europese Stoffenrichtlijn van 1967*   en   de
Europese Verbodsrichtlijn van 1976.32 Deze richtlijnen   zijn   in de afgelopen
dertig jaar een aantal malen ingrijpend gewijzigd.13

Naast de genoemde richtlijnen die toezien op de algemene regulering van
milieugevaarlijke stoffen, bestaan er ook hier richtlijnen en verordeningen die
betrekkingen hebben op de regulering van individuele milieugevaarlijke stoffen.
Daarbij is er onder andere sprake geweest van de regulering van PCB's. 34

Reach
In dit kader mag niet onvermeld blijven het voorstel voor een verordening van
de Europese Commissie voor regels met betrekking tot chemicali8n die worden

30 Memorie van Toelichting bij de proeve van het nieuwe hoofdstuk Stoffen en Producten van de Wet

milieubeheer, p. 19-20
31 Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967 betreffende de

aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en de
kenmerken van milieugevaarlijke stoffen, PbEG 1967, L196.
32 Richtlijn 76/69/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juli 1976 inzake de
beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde milieugevaarlijke stoffen en
preparaten, PbEG 1976, L24.

33 Richtlijn 67/548/EEG is laatstelijk belangrijk inhoudelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/32/EEG. Voor een
uitgebreid overzicht van alle richtlijnen die wijzigingen bevatten ten opzichte van de oorspronkelij ke
richtlijnen verwijs ik naar de officiele website van de Europese Unie: http://euivpa.eu.int/scadplus/
leg/nl/Ivb/12 1276.htm.

34 Richtlijn 85/467/EEG van de Raad van  1  oktober 1985 houdende regels met betrekking tot het in de
handel brengen en gebruiken van PCB's en PCT's, PbEG 1985, L269.
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aangeduid als Reach." Reach staat voor "Registration, evaluation and
autorisation of chemicals". Op grond van deze verordening zal de nationale
regulering met betrekking tot milieugevaarlijke stoffen moeten worden
gewijzigd. De voorgestelde verordening vervangt meer dan veertig richtlijnen en
verordeningen. De spil van het geheel is Reach, een compleet geintegreerd
systeem voor de registratie, evaluatie en autorisatie van chemicali . In dit
systeem moeten bedrijven die chemicalien vervaardigen of invoeren de
gebruiksrisico's ervan beoordelen en maatregelen nemen om alle vastgestelde
risico's te beheren. Het is dan niet meer aan de overheid, maar aan het
bedrijfsleven om de veiligheid van de verhandelde chemicalien te waarborgen.

De achtergrond voor het opstellen van deze verordening is dat met de
huidige wetgeving op het gebied van milieugevaarlijke stoffen de risico's van
veel chemicali8Il niet goed kan worden bepaald en het te lang duurt voor
maatregelen worden genomen voor bekende risico's.16 De huidige regels maken
een onderscheid tussen "bestaande" en "nieuwe" chemicalien: stoffen die voor
1981 in de handel zijn gebracht, worden beschouwd als "bestaande", later in de
handel gekomen stoffen als "nieuwe" chemicalien. "Nieuwe" stoffen moeten in
de huidige systematiek worden gemeld en getest als er per jaar 10 kg of meer
van wordt vervaardigd, "bestaande" chemicalien niet. Het voorgaande moedigt
in de ogen van de Europese Commissie het gebruik van "bestaan(ie", ongeteste
stoffen aan en is een rem op onderzoek en ontwikkeling, en dus op innovatie.
Het Reach-voorstel beoogt een einde te maken aan dit kunstmatige onderscheid
tussen "nieuwe" en "bestaande" stoffen.

Het voorstel voorziet in een drietal fasen waarvoor regels met betrekking tot
stoffen gelden:

• Registratie;
• Beoordeling;
• Vergunningverlening.

Registratie is het onderdeel van het voorstel voor de Reach-verordening dat
wordt gereguleerd in titel 2. Artikel 5 stelt de basisverplichting vast om een
registratie in te dienen bij het op te richten Europese chemicalienagentschap, de
centrale gegevensontvangende instantie in de Europese Gemeenschap. De
verplichting geldt voor in de Europese Gemeenschap gevestigde fabrikanten en
importeurs die per jaar 1 ton of meer van een stof vervaardigen of invoeren.
Voor kleinere hoeveelheden is er geen informatieplicht, omdat volgens de
Europese Commissie de kans op blootstelling lager is en het systeem werkbaar
moet blijven. Chemische stoffen die in hoeveelheden van meer dan een ton per
jaar worden geproduceerd of ingevoerd moeten worden geregistreerd in een

35 Voorstel van de Europese Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad

inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperking ten aanzien van

chemische stoffen (REACH), COM(2003) 644.
36 Witboek "Strategie voor een toekomstig beleid van chemische stoffen, Europese Commissie, COM

(2001) 88.
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centrale gegevensbank. Zonder registratie mag de stof in kwestie niet worden
geproduceerd of geYmporteerd. Het voorstel voor de verordening gaat ervan uit
dat bedrijven op die manier gehouden zijn de pertinente informatie over de
stoffen die zij produceren te verzamelen en die informatie te benutten voor een
veilig gebruik en beheer van deze stoffen. De registratie omvat voor elk
chemisch product de gegevens over de eigenschappen, toepassingen en
voorzorgsmaatregelen bij het gebruik. Welke gegevens vereist zijn, hangt af van
de productievolumes en de met de stof samenhangende risico's.

Artikel 5 bepaalt eveneens dat voor (in het voorstel voor een verordening
genoemde) groepen van stoffen de registratieplicht niet geldt. Het gaat onder
meer om bepaalde tussenproducten en polymeren. Daarnaast geldt op grond van
artikel 6 voor de registratie van stoffen in voorwerpen een afzonderlijke
regeling. Aangezien er in de Europese Unie veel voorwerpen in de handel zijn
en sommige daarvan de gezondheid van de mens en het milieu kunnen schaden,
zijn bepaalde stoffen in voorwerpen registratieplichtig. Dit is het geval voor
stoffen met gevaarlijke eigenschappen vanwaar het oogmerk is dat de stof uit het
voorwerp vrijkomt. Voor stoffen die ongewild bij gebruik van het voorwerp
kunnen vrijkomen, volstaat een kennisgeving, maar op basis daarvan kan het
Europees chemicalienagentschap alsnog een registratie verlangen.
Het genoemde Europees chemicalienagentschap wordt belast met het beheer van
de gegevensbank, moet de registratiedossiers ontvangen en moet richtsnoeren
uitwerken om de fabrikanten en importeurs, alsook de bevoegde instanties, bij te
staan bij de toepassing van deze voorschriften.

Voor het onderwerp van dit onderzoek is met name interessant dat dit voorstel
voor een verordening bepalingen bevat die zien op de uitwisseling vaninformatie in de zogenaamde toeleveringsketen van chemische stoffen.

Artikel 29 bepaalt dat informatie van fabrikanten,  importeurs of downstream-
gebruikers ((lit is de term die de verordening gebruikt en waarmee wordt
bedoeld partijen in de keten aan wie de chemische stof wordt verhandeld voor
gebruik) in de keten wordt doorgegeven via een in de chemische industrie
veelgebruikt en verplicht veiligheidsinformatieblad. Artikel 31 bepaalt welke
informatie upstream (dat zijn die partijen in de keten van wie de chemische stof
of de samenstellende onderdelen afkomstig is) moet worden verstrekt. Upstream
informatieverstrekking dient om de geidentificeerde risicobeperkende maat-regelen zo nodig te kunnen verfijnen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om
informatie over de blootstelling, de gevolgen van een stof of de praktischewerking van de risicobeperkende maatregelen. Alle actoren in de toeleverings-
keten moeten op grond van artikel 33 alle uit hoofde van deze verordeningverzamelde informatie bewaren en op verzoek beschikbaar stellen. De
informatie wordt bewaard zodat de instanties er meteen toegang toe hebben en
eventueel snel maatregelen kunnen nemen om de gezondheid van de mens enhet milieu te beschermen, en om te zorgen dat alle nodige informatie
beschikbaar is voor beslissingen in het kader van andere delen van het systeem
(bijvoorbeeld voor beoordelingen, beperkingen of vergunningen).
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De tweede fase betreft de beoordeling van stoffen, welke geregeld is in artikel
37 tot en met 51 van het voorstel voor de verordening. De beoordeling maakt het
mogelijk na te gaan of het bedrijfsleven haar verplichtingen nakomt. Er zijn
twee soorten beoordeling: de dossierbeoordeling en de stoffenbeoordeling.
De dossierbeoordeling is verplicht bij alle voorstellen voor dierproeven. Het
voornaamste doel hierbij is de noodzaak van dergelijke proeven zoveel mogelijk
te beperken. Op grond van het voorstel voor de Reach-verordening moeten
experimentele gegevens worden uitgewisseld en wordt de gebruikmaking van
andere informatiebronnen aangemoedigd. Een dossierbeoordeling kan ook nodig
zijn om de conformiteit van de registratie te verifi8ren.

De bevoegde instanties kunnen daarnaast ook besluiten tot een
stoffenbeoordeling wanneer zij van oordeel zijn dat er geldige redenen zijn om
een risico voor de gezondheid van mens of milieu te vermoeden. Deze
beoordeling omvat een controle van de kwaliteit en conformiteit van de stof.

De artikelen 52 tot en met 70 van het voorstel voor de verordening bevatten
regels die betrekking hebben op de vergunningverlening. Dit is de derde fase.
Voor zeer zorgwekkende stoffen, waarbij gedacht kan worden aan
kankerverwekkende en toxische stoffen, moet de Europese Commissie
vergunning verlenen met het oog op specifieke toepassingen.

Wanneer de risico's van het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen afdoende
kunnen worden beheerst, wordt een vergunning toegekend. In het andere geval
buigt de Europese Commissie zich over het risiconiveau, het sociaal-economisch
belang van het gebruik van de stof en het bestaan van eventuele alternatieven.
Op basis van deze factoren besluit de Europese Commissie om al dan niet een
vergunning te verlenen.
De bewijslast berust bij de aanvrager. Downstreamgebruikers mogen een stof op
een toegestane manier gebruiken mits ze de stof betrekken bij een bedrijf
waaraan een vergunning is verleend en ze de vergunningsvoorwaarden
respecteren. Ze moeten dit echter aan het Europees chemicaliEnagentschap
melden, zodat de instanties op de hoogte zijn van hoe en waar zeer
zorgwekkende stoffen worden gebruikt.

Het moge duidelijk zijn dat de uitgebreide Europese regulering voor de
nationale wetgever weinig bewegingsruimte biedt om een eigen beleid te voeren
op het terrein van de regulering van milieugevaarlijke stoffen.

Nationale regulering
De Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna ook aan te duiden als de Wms) is,
zoals de naam doet vermoeden, in principe gericht op de regulering van
commerciele handelingen met stoffen en preparaten en is dus ook primair
bedoeld om de gevaren die stoffen voor mens en milieu kunnen opleveren te
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beheersen." De regulering heeft betrekking op een integrale aanpak van
handelingen met stoffen, ook hier wil dat zeggen dat rekening wordt gehouden
met alle fasen van een stof, van productie via handel en gebruik tot en met de
afvalfase en dat alle milieucompartimenten in de beschouwing worden
betrokken:8 De Wms wordt via diverse uitvoeringsbesluiten tot gelding
gebracht.

In de Wms kunnen verschillende soorten maatregelen worden onderscheiden
met betrekking tot handelingen met stoffen en preparaten. De wet kent als een
belangrijke inhoudelijke norm in artikel 2 Wms een algemene
zorgvuldigheidsnorm die inhoudt dat iedereen die beroepshalve een stof of
preparaat vervaardigt, aan een ander ter beschikking stelt, in Nederland invoert
of toepast, en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor
gevaren voor mens en milieu kunnen optre(len, alle maatregelen dient te treffen
om die gevaren te beperken.

Wat is nu het belang van de Wms voor producten? Hier speelt met name het
vierde hoofdstuk van de Wms een rot. Op basis van de via de, nog te bespreken,
kennisgevings- en de onderzoeksplichten, verkregen gegevens kunnen namelijk
door middel van de bepalingen in hoofdstuk 4 voorschriften worden gegeven die
betrekking hebben op stoffen.39 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen
regels worden uitgevaardigd ten aanzien van het maken, invoeren of gebruiken
van een stof. Artikel 24 lid 2 Wms geeft de mogelijkheid om diverse soorten
verboden, al dan niet gekoppeld aan een vergunningplicht, te stellen of
voorschriften te geven met betrekking tot bepaalde handelingen met
milieugevaarlijke stoffen. Het criterium om maatregelen te nemen is dat er een
redelijk vermoeden bestaat dat door handelingen met stoffen of preparaten
ongewenste effecten zullen ontstaan voor mens of milieu. Wat hier echter met
name van belang is, is dat de regels niet alleen betrekking hoeven te hebben op
stoffen en preparaten als zodanig. De maatregelen kunnen eveneens betrekking
hebben op producten waarin de milieugevaarlijke stoffen of preparaten
voorkomen. De bevoegdheden van artikel 24 Wms zijn in dat kader bijzonder
ruim omschreven. Hierdoor is het mogelijk om maatregelen te nemen die
betrekking hebben op alle ongewenste effecten, waar en in welke mate ze zich
ook voordoen in een stofketen. Op grond van dit artikel zijn reeds verschillende
maatregelen met betrekking tot producten genomen. Ik noem hier de volgende
maatregelen, zonder daarbij uitputtend te zijn:

37   Wet  van 5 december   1985,  Stb. 639 houdende regels tel bescherming  van  mens en milieu tegen
gevaarlijke stoffen en preparaten, laatstelijk gewijzigd Stb  1994, 766.

38 Michiels, F.C.M.A. en J.M. Verschuuren, geactualiseerd door N. Teesing, Andere milieuhygi#nische
wetgeving, In: Backes, Ch. e.a., a.w. 2001, p. 445452.
39 Michiels, F.M.C.A. en J.M. Verschuuren,geactualiseerd door N. Teesing, In: Backes, Ch. e a., a.w.
2001,p. 450
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•     Het P.C.B.-, P.C.T- en chlooretheenbesluit.*° Dit besluit houdt een
verbod in tot het vervaardigen van producten die deze stoffen bevatten,
alsmede van het vervaardigen van spuitbussen met chlooretheen.

•     Het Besluit kwikhoudende producten:' Dit besluit houdt een verbod in
tot de vervaardiging van producten waarin deze stof is verwerkt.

•     Het Besluit asbestvrije frictiematerialen Wms.42 Dit besluit houdt een
verbod in tot het vervaardigen van deze frictiematerialen.

•        Het Cadmiumbesluit 1999:41 Dit besluit houdt een verbod in tot de
vervaardiging van producten waarin deze stof is verwerkt.

4.2.4.2 Informatievoorziening

Teneinde het bevoegde gezag in de gelegenheid te stellen om de milieurisico's
van diverse stoffen te beoordelen en om aan de hand daarvan maatregelen op
grond van artikel 24 Wms te kunnen nemen, is degene die een nieuwe stof
produceert, verhandelt dan wel invoert verplicht om aan kennisgevings- en
onderzoeksverplichtingen te voldoen. De informatievoorziening in de Wms
heeft dan ook met name betrekking op de informatieverstrekking aan het
bevoegde gezag.

Kennisgevingsverplichtingen
Hoofdstuk 2 van de Wms bevat in artikel 3 Wms de verplichting om van het
produceren, verhandelen en invoeren van een nieuwe stof tevoren, voordat de
stof voor het eerst op de markt gebracht wordt, bij de minister van VROM een
kennisgeving te doen.44 In dat kader is degene die de kennisgeving doet op grond
van artikel 4 Wms verplicht om bij de kennisgeving alle gegeven met betrekking
tot de mogelijke effecten van de stof op mens en milieu schriftelijk over te
leggen. Nieuwe stoffen die verhandeld of geimporteerd worden als onderded
van een product zijn niet kennisgevingsplichtig.

40 Besluit van 28 april 1991, houdende tog,assing van artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen

met betrekking tot polychloorbifenylen, polychloorterfenylen en chlooretheen, Stb. 1991, 232.
41 Besluit van 9 september 1998, houdende regels betreffende producten die kwik bevatten, Stb. 1998,

211.

42 Besluit van 19 september 1991 houdende regelen met betrekking tot het voorkomen van asbest in

frictiematerialen van motorrijtuigen, Stb. 1991,507.
43  Besluit van 22 maart  1999 tot vaststelling van het Cadmiumbesluit Wms  1999, Stb.  1999,149.

44 Michiets, F.M.C.A. en J.M. Verschuuren, geactualiseerd door N. Teesing, In: Backes, Ch. e.a, a.w.

2001,p. 447.
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Onderzoeksverplichtingen
Hoofdstuk 3 van de Wms bevat regels inzake het doen van onderzoek naar
milieueffecten van milieugevaarlijke stoffen die reeds zijn toegelaten.8 Daarbij
kent de wet drie vormen van onderzoek. Het gaat in de eerste plaats om het op
eigen initiatief verschaffen van gegevens over stoffen en preparaten aan de
overheid. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 20 Wms. In de tweede plaats
kan er sprake zijn van het meewerken aan door de overheid te verrichten
onderzoek Deze verplichting is vastgelegd in artikel 21 Wms. Tot slot kan de
minister aan bedrijven de opdracht geven tot het zelf verrichten van onderzoek.
Deze verplichting vinden we terug in artikel 23 Wms.

Registratie
Fabrikanten en importeurs van stoffen en preparaten zijn verplicht om op grond
van artikel 32 Wms de geproduceerde, geYmporteerde en verhandelde
hoeveelheden stoffen en preparaten te registreren. 46 Daarmee wordt in de eerste
plaats beoogd om betrokkenen zich ervan bewust te laten zijn welke (mogelijk
milieugevaarlijke) stoffen in hun bedrijven aanwezig zijn en door hen in het
verkeer worden gebracht. Daarnaast biedt de bepaling de overheid de
mogelijkheid om indien gewenst de aanwezigheid en de bewegingen van stoffen
in Nederland te traceren. Een laatste doelstelling van deze bepaling is om als
hulpmiddel te kunnen dienen bij het toezicht op de naleving van bijvoorbeeld de
eerder vermelde kennisgevingsverplichting.

Aanduidingen op de verpakking/Feiligheidsinformatiebladen
Een uitzondering op het uitgangspunt dat de informatievoorziening in de Wms
voornamelijk informatieverstrekking aan de overheid inhoudt, wordt gemaakt in
de artikel 34 e.v. Wms. In deze artikelen is namelijk bepaald dat degene die een
stof aan een ander ter beschikking stelt of in Nederland invoert, verplicht is om
er zorg voor te dragen dat die stof bij de aftevering is verpakt.  Op de verpakkingmoet onder andere staan aangegeven om wat voor een soort stof het gaat, naam
en adres van degene die de betreffende stof heeft vervaardigd, de aan hetgebruik van de stof verbonden (milieu)gevaren en tot slot de veiligheids-
aanbevelingen ter vermijding van de belangrijkste aan de stof verbonden
gevaren.

Naast de genoemde verplichtingen om informatie te verschaffen door middel
van de verpakking zijn er nadere informatieverplichtingen uitgewerkt in het opartikel 34 Wms gebaseerde Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieu-

45 Michiels, F.M.C.A. en J.M.Verschuuren,geactualiseerd door N.Teesing, In: Backes, Ch. e.a , a.w
2001,p. 449.

46 Michiels, F M.C.A. en J.M.Verschuuren,geactualiseerd door N.Teesing, In: Backes, Ch.  e a  , a.w.
2001, p. 452.
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gevaarlijke stoffen.47 Het besluit is ook weer een uitvloeisel van een Europese
richtlijn:s Het besluit ziet op de verstrekking van veiligheidsinformatiebladen
aan beroepsmatige gebruikers van (milieu)gevaarlijke stoffen. Artikel 4 van dit
besluit bepaalt dat een veiligheidsinformatieblad aan de beroepsmatige
gebruiker wordt verstrekt op of voorafgaand aan het moment waarop de stof of
het preparaat voor de eerste maal aan hem ter beschikking wordt gesteld. Op
grond van artikel 2 van het genoemde besluit moet het veiligheidsinformatieblad
adequate gegevens bevatten over:

•     de identiteit van de stof ofhet preparaat (a);
•     de aan de stofofhet preparaat verbonden gevaren voor de veiligheid en

de gezondheid van de betrokken werknemers (b);
•     de aan de stof ofhet preparaat verbonden gevaren voor het milieu (c);
•     de wijze waarop de in de onderdelen b en c genoemde gevaren zoveel

mogelijk kunnen worden voorkomen ofbeperkt.
Op de voornoemde wijze vindt er dus informatie-uitwisseling plaats tussen

alle partijen in een stofketen. Deze informatie-uitwisseling vindt plaats hetzij
door middel van de verpakking waarin de betreffende stof is verpakt hetzij door
middel van de veiligheidsinformatiebladen die aan de beroepsmatige gebruiker
wordt verstrekt. Aangezien deze vormen van informatievoorziening verplicht
zijn kan de afnemer te allen tijde aan de hand daarvan achterhalen wat de
milieu- en gezondheidsgevaren van een bepaalde stof zijn. Daarnaast wordt de
afnemer door middel van deze vormen van informatievoorziening ook
geinformeerd over de herkomst, in de zin van degene die verantwoordelijk is
voor de productie, van de stof.

4.2.4.3 De proeve en de Wet milieugevaarlijke sto#en

Het belangrijkste onderdeel van de proeve betreft de inbouw van de Wet
milieugevaarlijke stoffen in Hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer.49 In feite
wordt de Wet milieugevaarlijke stoffen gewoon overgeheveld naar Hoofdstuk 9.
Inhoudelijk zijn de artikelen die betrekking hebben op het eerder beschreven
kennisgevingsstelsel met betrekking tot nieuwe stoffen niet gewijzigd. Ook de
mogelijkheid om op grond van kennisgeving maatregelen te nemen ten aanzien
van stoffen die gevaren opleveren voor mens en milieu komt onverkort terug in

47 Besluit van 29 april 1993 tot vaststelling van nieuwe regels inzake het verstrekken van

veiligheidsinformatiebladen aan beroepsmatige gebruikers van gevaarlijke stoffen en preparaten, Stb
1993, 252.

48 Richtlijn 91/155/EEG  van de Commissie  van de Europese Gemeenschappen  van 5 maait   1991

houdende beschrijving en vaststelling van de wijze van uitvoering voor het systeem voor specifieke
informatie inzake gevaarlijke preparaten krachtens artikel 10 van richtlijn 88/379/EEG van de Raad,
PbEG 1991, L76.

49 Memorie van Toelichting bij de proeve van het nieuwe hoofdstuk Stoffen en Producten van de Wet

milieubeheer, 2001, p. 13.
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de proeve. De eerder beschreven verplichtingen die betrekking hebben op
verpakkingen en de op die verpakkingen te vermelden gegevens zijn onverkort
gehandhaafd in de proeve.

Er vindt wel een ingrijpende wijziging plaats van de regels die betrekking
hebben op bestaande stoffen.S° In de proeve wordt aangegeven dat de
wijzigingen met name zien op de verschuiving van taken van overheid naar
bedrijfsleven waardoor de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en de
daaraan verbonden bewijslast bij het op markt brengen van stoffen worden
verankerd. Titel 9.3 bevat het onderdeel "Nieuwe en bestaande stoffen". Artikel
9.21 bepaalt dat degene die een stof vervaardigt over gegevens dient te
beschikken die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de gevolgen die die
stof of dat preparaat voor het milieu kan veroorzaken. Tevens bepaalt artikel
9.23 dat deze gegevens regelmatig gecontroleerd moeten worden op juistheid en
volledigheid. Vervolgens dient degene die de stof vervaardigt zelf de stof in te
delen in 66n van de in artikel 9.22 genoemde categorieen van zorg. Indien deze
indeling heeft plaats gevonden, dan dienen de gegevens daaromtrent te worden
verstrekt aan een nog aan te wijzen instantie. Deze instantie registreert en
beheert vervolgens de verstrekte gegevens en draagt zorg voor de openbaar-
making ervan. Het voorgaande is vastgelegd in artikel 9.24.

Helemaal verdwenen zijn de onderzoeksverplichtingen niet. Het nieuwe
artikel 9.29 bepaalt dat de Minister voor de beoordeling van een bepaalde stof
opdracht kan geven om gegevens te verstrekken. In dat kader kan de Minister
opdracht geven tot de uitvoering van een onderzoek.

In aanvulling op de Proeve en naar aanleiding van het eerder besproken
voorstel voor een Reach-verordening heeft de staatssecretaris van VROM de
Kamer geinformeerd over zijn voornemen om een wetsvoorstel voor Hoofdstuk
9 van de Wet milieubeheer tot stand te brengen. 11 Dit wetsvoorstel heeft tot doel
de implementatie van het besproken voorstel voor Reach-verordening en de
overheveling van de onderdelen van de Wet milieugevaarlijke stoffen die al dan
niet gewijzigd in stand kunnen blijven naar hoofdstuk 9 van de Wet
milieubeheer.

4.2.5 De Warenwet

4.2.5.1 Regulering

De Warenwet heeft betrekking op waren, in het bijzonder gaat het om waren die
bestemd zijn voor de consument.52 Volgens art. 1 lid 1 van de Warenwet moet er

50 Memorie van Toelichting bij de proeve van het nieuwe hoofdstuk Stoffen en Producten van de Wet

milieubeheer, 2001, p. 14.
51 Brief van de Staatssecretaris van VROM aan de vaste kamercommissie VROM, Tweede Kamer,
vergadetjaar 2004-2005,32 567.
52 Wet houdende voorschriften betreffende de hoedanigheid en aanduiding van waren, Stb. 1935,793 en
Wijzigingswet Warenwet, Stb. 1988,358.
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het volgende worden begrepen onder waren: "eetwaren, waaronder tevens wordt
begrepen kauwpreparaten, andere dan van tabak, en drinkwaren, alsmede andere
roerende zaken". Die laatste toevoeging betekent in feite dat allerlei soorten
producten onder de reikwijdte van de Warenwet vallen. De Warenwet stelt eisen
aan producten in het belang van:

•     de bescherming van de volksgezondheid;
•     de eerlijkheid van de handel;
•     de bescherming van de veiligheden van goede voorlichting omtrent

waren.
Het voorgaande blijkt uit artikel 3 van de Warenwet. Maatregelen die op grond
van de Warenwet genomen kunnen worden hebben met name betrekking op de
fase van het gebruik van een product.

Voorafgaande aan de wijziging van de Warenwet in  1982 is er overigens wel
door de Sociaal Economische Raad" en de Centrale Raad voor de
MilieuhygiEnev geadviseerd over de rol die de Warenwet in het milieubeleid zou
kunnen spelen. Een belangrijk argument om het milieubelang naast de andere te
beschermen belangen in de Warenwet op te nemen was gelegen in de
samenhang tussen de doelstelling bescherming van de volksgezondheid en de
veiligheid en de bescherming van het milieu. 55 Uiteindelijk is de toevoeging van
een milieubelang niet doorgegaan, omdat dit volgens de regering een
co8rdinatieprobleem zou opleveren tussen de ministeries van volksgezondheid
en milieubeheer bij de uitvoering van de Warenwet. Een tweede reden was dat
er, naar de mening van de regering, op grond van de Wet geluidhinder, de Wet
inzake de luchtverontreiniging, de wetgeving met betrekking tot afvalstoffen, de
Wet bodembescherming en de Wet milieugevaarlijke stoffen een nagenoeg
volledig stelsel van bevoegdheden ten aanzien van milieuonvriendelijke
producten in de wetgeving aanwezig was en dat dus de toevoeging van het
milieubelang aan de Warenwet niet noodzakelijk werd geacht.16 De huidige
Warenwet biedt dus geen directe mogelijkheden tot regulering, in de zin van het
geven van geboden of verboden, van producten vanuit een oogpunt van
milieuaspecten.

Overigens bevat de Warenwet uberhaupt weinig inhoudelijke bepalingen,
aangezien de Warenwet een raamwet is. In de Warenwet wordt de bevoegdheid
om inhoudelijke bepalingen vast te stellen gedelegeerd aan de lagere wetgever,
zodat de doelstellingen van de Warenwet zijn uitgewerkt in Warenwetbesluiten
en ministeri8le regelingen."

53 Advies inzake wijziging van de Warenwet, Sociaal Economische Raad, 21 December 1979, No. 20.
54 Commentaar op het ontwerp van wet tot wijziging van de Warenwet, Centrale Raad voor de

Milieuhygitne, 17 september 1982.

55 Kamerstukken IL vergaderjaar 1981-1982,17 495, nr. 3, p. 4.
56 Kamerstukken II, vergadetjaar 1983-1984,17 495, nr. 6, p.  13-14.

51 Vroom-Cmmer, B.M., Productinformatie over levensmiddelen, Etiketteringsvraagstukken naar
Europees en Nedertands reeht, Vermande, Deventer, 1998, p. 14-15.
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4.2.5.2 Informatievoorziening

Artikel 8 van de Warenwet bepaalt dat er ten behoeve van de duidelijkheid voor
de afnemers van waren bij algemene maatregel van bestuur kunnen worden
verboden (..):

66

a. waren behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie te verhandelen
anders dan met inachtneming van de voorschriften bij de maatregel gesteld met
betrekking tot hun aanduiding
b. met gebruikmaking van de bij de maatregel aangegeven - of daarop gelijkende -
aanduidingen andere waren te verhandelen dan die waaraan die aanduidingen bij de
maatregel zijn voorbehouden
c. waren, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie, te verhandelen
anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij de maatregel gesteld met
betrekking tot het bezigen van vermeldingen of voorstellingen, betreffende: de aard,
samenstelling, uitvoering, hoedanigheid, eigenschappen, bestemming, houdbaarheid,
hoeveelheid of afmetingen van de waar, de wijze en het tijdstip waarop de waar is
bereid, vervaardigd, behandeld, bewerkt of verpakt, de herkomst van de waar, de
personen die bij de maatregel aangegeven handelingen ten aanzien van de waar
hebben verricht, alsmede de wijze waarop met betrekking tot de waar ware te
handelen, en de uitwerking die de waar bij gebruik kan hebben op de gezondheid van
de mens(..)"

Deze bepaling biedt de mogelijkheid om etiketteringsvoorschriften te geven die
betrekking hebben op producten. Een voorbeeld daarvan is het Warenwetbesluit
algemene productveiligheid, dat echter geen bepalingen bevat die betrekking
hebben op de milieuaspecten van producten: Op grond van artikel 2 van dit
besluit is de producent, en in diens kielzog de distributeur van het product in
Nederland, verplicht om aan de consument de relevante informatie te
verstrekken die hem in staat stelt een oordeel te vormen over de aan een product
verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico's gedurende de normale
gebruiksduur van het product, indien deze risico's zonder passende
waarschuwing niet onmiddellijk herkenbaar zijn voor de consument. De
bedoeling van deze bepaling is dat de consument zich tegen deze risico's kan
beschermen. Tevens rust er op de producent en de importeur een verplichting
om op de kenmerken van de door hem geleverde producten afgestemde
maatregelen te nemen, ten einde op de hoogte te blijven van de veiligheids- en
gezondheidsrisico's die mogelijkerwijze aan deze producten zijn verbonden, en
de nodige maatregelen te kunnen treffen om deze risico's te voorkomen,
waaronder indien nodig het uit de markt nemen van het betrokken product.

58 Besluit van 28 september 1993 houdende regelen betreffende de algemene produktveiligheid, Stb.
1993,499.
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4.2.6 De Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet geluidhinder en de

Wet energiebesparing toestellen

4.2.6.1 Inleiding

De genoemde wetgeving wordt hier gezamenlijk besproken, omdat in deze drie
wetten milieueisen kunnen worden gesteld aan toestellen. Deze eisen hebben
echter alleen betrekking op een specifiek milieubelang, te weten
luchtverontreiniging, geluidhinder en energiebesparing.
Wat er precies onder toestellen moet worden begrepen komt niet· helemaal
helder naar voren in de verschillende wetten. De Wet energiebesparing
toestellen noemt in art. 1 lid 1 een toestel: "een technisch hulpmiddel, met
inbegrip van een vervoersmiddel, bij het gebruik waarvan energie wordt
gebezigd of dat naar zijn aard geschikt is om energie op te slaan, over te
brengen, dan wel om te vormen". De Wet geluidhinder verstaat onder toestellen
"geluidsapparatuur of andere toestellen die geluidhinder kunnen veroorzaken".
Deze definities lijken echter met name te zijn toegespitst op de doelstellingen
van deze wetten.

4.2.6.2 De Wet inzake de luchtverontreiniging

4.2.6.2.1 Regulering

Europese dimensie
De nationale regelgeving met betrekking tot luchtverontreiniging is een
uitvloeisel van Europese regelgeving. De belangrijkste Europese richtlijn op dit
gebied is de kaderrichtlijn 96/62/EG." Deze richtlijn heeft tot doel de
vaststelling van grondbeginselen van een gemeenschappelijke strategie die erop
is gericht doelstellingen voor de luchtkwaliteit in de Gemeenschap te
omschrijven en vast te stellen, teneinde schadelijke gevolgen voor de
gezondheid van de mens en het milieu te voorkomen, te verhinderen of te
verminderen. Op de voornoemde richtlijn zijn diverse uitvoeringsmaatregelen
gebaseerd die betrekking hebben op:

•     grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden,
zwevende deeltjes en lood in de lucht,60

•      grenswaarden voor benzeen en koolmonoxide in de lucht;61
•     grenswaarden voor ozon in de lucht;62

Naast deze algemene regelgeving op het terrein van de luchtverontreiniging,
bestaat er op het gebied van producten meer specifieke Europese regelgeving die

59 Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de

luchtkwaliteit, PbEG 1996, L 296.
60 Richtlijn 1999/30/EC, PbEG  1999,  L163.

61 Richtlijn 2000/69/EG, PbEG 2000, L313.
62 Richtlijn 2002/3/EG, PbEG 2002, L67.

111



regels stelt ten aanzien van de luchtverontreiniging van motorvoertuigen.61
Doelstellingen van deze richtlijnen is de vaststelling van normen voor de
maximaal toelaatbare emissie door benzinemotoren en dieselmotoren van
personenauto's en bedrijfsvoertuigen.

Nationale regulering
De Wet inzake de luchtverontreiniging (Wlv) heeft tot doel de lucht-
verontreiniging in Nederland te voorkomen en te beperken.64 Het voorkomen
staat daarbij voorop.65 De Wlv richt zich op de veroorzakers en daarmee op de
bronnen van luchtverontreiniging.66 Door de invoering van de Wet milieubeheer
heeft de Wlv nog slechts betrekking op toestellen.

In hoofdstuk III van de Wet inzake de luchtverontreiniging wordt in artikel
13 lid 1 bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden
gesteld met betrekking tot toestellen, brandstoffen en verontreinigende
handelingen in het belang van het voorkomen of beperken van
luchtverontreiniging. Bij deze bevoegdheid tot het stellen van regels kan het
gaan om een absoluut verbod van bepaalde toestellen, om een verbod van
bepaalde toestellen tenzij een vergunning is verleend, aan bepaalde eisen is
voldaan of het een goedgekeurd toestel betreft of om een verplichting om van
een bepaald gebruik van een toestel aangifte te doen. Er is tot op heden vrij veel
gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Wet inzake de
luchtverontreiniging biedt. Voorbeelden zijn de regels ten aanzien van het
gebruik van chloorfluormethanen in spuitbussen,61 de permanente eisen ten
aanzien van motorrijtuigen (bij de APK-keuring),a de typekeuring van
bromfietsen69 en de milieukeuring van motorvoertuigen.70

63 Richtlijn 70/220/EEG  van  de   Raad   van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing  van  de
wetgeving der lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van

motorvoettuigen,  Pb EG  1970, £76, laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 2001/1OOFG van het Europees
Parlement en de Raad van 7 december 2001, PbEG 2001, L16.
64 Wet van 26 november 1970, Stb. 1970, 580, houdende regelen in het belang van het voorkomen of
beperken van luchtvetontreiniging, laatstelijk gewijzigd 26 maart 1998, Stb. 1998,221.

65 Michiels, F.M.C A. en J.M.Verschuuren,geactualiseerd door N.Teesing, In: Backes, Ch  e.a , a.w.
2001, p 422-428.

66 Aanvankelijk was de wetgeving gericht op mobiele bronnen en stationaire bronnen. Deze
laatstgenoemde categorie werd gereguleerd in hoofdstuk IV, waar regels wer(len gesteld ten aanzien van

luchtverontreiniging veroorzaakt door inrichtingen. Dit hoofdstuk is echter vervallen met de
inwerkingtreding  van  de Wet milieubeheer  in   1993,  die de milieubelasting  van inrichtingen reguleert
Hetzelfde kan overigens gezegd worden van de regulering van inrichtingen in de Wet geluidhinder.
67 Besluit van 26 oktober 1987, Stb. 1987,547.

68 Besluit van 1 febmari 1982, Stb.  1982,36.
69 Besluit van 29 oktober  1984, Stb.  1985,525.

70 Besluit van 9 juli  1991,  Stb.  1991,  398.
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4.2.6.2.2 De Wet geluidhinder

Europese dimensie
Op het terrein van de geluidhinder geldt dat de nationale regelgeving nog geen
uitvloeisel is van Europese regelgeving. Dat zal echter veranderen indien
Richtlijn 2002/49/EC inzake de evaluatie en de beheersing van
omgevingslawaai zal zijn geimplementeerd in nationale regelgeving.71 Doel van
deze richtlijn is de vaststelling van een gemeenschappelijke aanpak met het oog
op het vermijden, voorkomen of verminderen van de schadelijke effecten van de
blootstelling aan omgevingslawaai.
Evenals dit het geval is bij de Europese regelgeving op het gebied van de
luchtverontreiniging, is er op dit terrein wel sprake van specifieke Europese
regelgeving die ziet op bepaalde producten die als bronnen van geluidhinder
kunnen worden aangemerkt. Daarbij kan gedacht worden aan regulering op het
gebied van:

•    motorvoertuigen en motorrijwielen;72
• huishoudelijke apparaten;71
• buitenshuis gebruikt materieel.'4

Nationale regulering
Het doel van de Wet geluidhinder ( Wgh) is de bescherming van het milieu en
van de volksgezondheid tegen geluidhinder. z Door de invoering van de Wet
milieubeheer heeft deze wet nog slechts betrekking op de geluidhinder van
bepaalde toestellen en op de problematiek van de geluidhinder in zones.

Hoofdstuk II, dat in grote lijnen overeenkomt met hoofdstuk III van de Wet
inzake de luchtverontreiniging, maakt het mogelijk om bij algemene maatregel
van bestuur regels te stellen ten aanzien van toestellen. Deze regels kunnen
betrekking hebben op het vervaardigen, invoeren, in voorraad hebben, te koop
aanbieden, afleveren of vervoeren van toestellen en het gel)ruiken van toestellen,
anders dan in particuliere huishoudens in het belang van het voorkomen of
beperken van geluidhinder. Tevens kan worden bepaald dat handelingen met

71 Richtlijn 2002/49/EG van het Europese Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en

de beheersing van omgevingslawaai, PbEG 2002, L189.
72 Richtlijn 70/157/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende het toegestane geluidniveau en de uittaatinrichting van

motorvoertuigen, PbEG 1970, LA2.
73 Richtlijn 86/594/EEG van de Raad van 1 december 1986 betreffende het door huishoudelijke
apparaten voortgebrachte luchtgeluid, PbEG 1986, I.344.

74 Richtlijn 2000/14/EG van het Europese Parlement en de Raad van 8 mei 2000 inzake de harmonisatie

van de wetgevingen der lidstaten betreffende de geluidsemissie in het milieu van materieel voor gebruik
buitenshuis,  PbEG 2000, L162.

75 Wet van 16 februari 1979, Stb. 99, houdende regels inzake het voorkomen of beperken van

geluidshinder, laatstelijk gewijzigd 21 december 2000, Stb. 2001,29.
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toestellen die geluidhinder veroorzaken alleen mogen geschieden, indien
daarvoor een vergunning is verleend.

De maatregelen die genomen kunnen worden zijn vrijwel identiek aan de
maatregelen uit de Wet inzake de luchtverontreiniging. Er zijn op basis van de
Wet geluidhinder onder andere regelingen vastgesteld voor de geluidsproductie
van motorvoertuigen en bromfietsen76 en voor grasmaaiers: Het mag echter
duidelijk zijn dat deze specifieke regelgeving gebaseerd is op de hierboven
vermelde Europese regelgeving die betrekking heeft op deze specifieke
onderwerpen en daarmee ook in overeenstemming dient te zijn.

4.2.6.2.3 Informatievoorziening

Informatievoorziening op basis van zowel de Wet inzake de
luchtverontreiniging als de Wet geluidhinder heeft slechts betrekking op het
verstrekken van gegevens aan het bevoegde gezag in het kader van de
vergunningenverlening. De gegevensverstrekking aan het bevoegde gezag heeft
uitsluitend tot doel om aan het bevoegde gezag de mogelijkheid te bieden om te
kunnen beoordelen of toestellen leiden tot een bepaalde mate van de
luchtverontreiniging dan wel leiden tot een bepaalde mate van geluidhinder.

4.2.6.2.4 De proeve, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet
geluidhinder

Uit de proeve blijkt dat de bepalingen uit zowel de Wet inzake de
luchtverontreiniging als de bepalingen uit de Wet geluidhinder die betrekking
hebben op toestellen, en dus zijn aan te merken als producten in de zin van
Hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer, zullen worden ingebouwd in Hoofdstuk 9
van de Wet milieubeheer." De betreffende voorschriften uit beide wetten die
betrekking hebben op toestellen zullen tengevolge van deze overheveling naar
het nieuwe Hoofdstuk 9 geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. Besluiten die
op basis van de beide wetten zijn genomen, zullen worden aangemerkt als
besluiten in de zin van de Wet milieubeheer.4.2.6.3    De Wet energiebesparing
toestellen

76 Besluiten van 30 november 1981, Stb. 1981,741 en 15 augustus 1985, Stb. 1985,473.
77 Regeling geluidsemissie buitenmaterieel, Stcrt  2001,166.
78 Memorie van Toelichting bij de proeve van het nieuwe hoofdstuk Stoffen en Producten van de Wet

milieubeheer, 2001, p. 16-19
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4.2.6.3.1 Regulering

Europese dimensie
Energiebesparing en de daarmee samenhangende maatregelen staan hoog op de
Europese agenda.,9 De Europese Commissie en de Europese Raad zijn bijzonder
actief op deelterreinen om het gebruik van energie terug te dringen. Er is een
richtlijn die tot doel heeft om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren.80
Er is een richtlijn die tot doel heeft om door middel van certificatie aan
toekomstige gebruikers van gebouwen duidelijk te maken wat de
energieprestaties zijn van deze gebouwen."

Daarnaast zijn er richtlijnen die betrekking hebben op energiebesparing van
concrete producten. Deze richtlijnen beogen met name de informatievoorziening
aan de consument daar waar het betreft de energieprestaties van concrete
producten te bevorderen. Richtlijn 96/57/EG stelt bijvoorbeeld normen voor de
minimale energie-efficiantie van huishoudelijke elektrische koelkasten,
diepvriezers en combinaties daarvan.u Daarnaast bestaat er een richtlijn die tot
doel heeft de harmonisatie van nationale voorschriften met betrekking tot de
bekendmaking van informatie over het energieverbruik en het verbruik van
andere belangrijke hulpbronnen voor huishoudelijke apparaten, zodat de
consument kan kiezen voor energiezuinige apparaten. 83 Ter uitvoering van deze
richtlijn zijn verschillende maatregelen gevolgd die betrekking hebben op de
etikettering van het energieverbruik voor onder andere wasmachines,
droogtrommels en huishoudelijke lampen.

Een belangrijke recente ontwikkeling is het zogenaamde Energy Star-
programma.84 Dit programma heeft tot doel om, in samenwerking met de
Verenigde Staten, voor kantoor- en communicatieapparatuur (zoals personal
computers, beeldschermen, faxmachines et cetera) te komen tot een
gecodrdineerd etiketteringsprogramma. In dit etiketteringsprogramma wordt 66n

79 Zie in dat kader de Mededeling van de Europese Commissie van 29 april 1998 betreffende energie-
efficientie in de Europese Gemeenschap, COM (98), 277.
80 Richtlijn 2002/91/EG van het Europese Parlement en de Raad van 16 december 2001 betreffende de

energieprestaties van gebouwen, PbEG 2003, Ll.
81 Richtlijn 93/76/EEG van de Raad van 13 september  1993 tot beperking van kooldioxide-emissies door

verbetering van de energie-efficientie, PbEG 1993, I.237
82 Richtlun 96/57/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 3 september 1996 betreffende
nonnen voor de energie-efficientie van huishoudelijke koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan,
PbEG  1996,  L236.

83 Richtlijn 92/75/EEG van de Raad van 22 september 1992 betreffende de vermelding van het
energieveibruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in standaard-

productinformatie van huishoudelijke apparaten, PbEG 1992, L297.
84 Besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van een overeenkomst
tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap over de coordinatie van

programma's voor energie-efficientie-etikettering. COM (1999) 328, PbEG  1999, C274.

115



enkele norm gebruikt, namelijk de "Energy Star" norm. Dit is een in de
Verenigde Staten geregistreerd beeldmerk waarvan de rechten toebehoren aan
de United States Environmental Protection Agency. Krachtens een uit het
programma voortvloeiende overeenkomst krijgen fabrikanten, leveranciers en
verkopers de mogelijkheid om zich te laten rei#streren als deelnemer aan het
programma. Zij krijgen vervolgens de toestemming om het Energy Star
beeldmerk te gebruiken voor hun producten indien de producten voldoen aan de
voor het programma geldende specificaties. Inmiddels is er een Europese
verordening die bepalingen bevat die betrekking hebben op het Energy Star
programma.u Belangrijke doelstellingen van de verordening zijn de
tenuitvoerlegging van het Energy Star-programma als vrijwillig
etiketteringsprogramma, het verzekeren van complementariteit tussen het
communautaire programma en andere nationale energie-etiketteringssystemen
en de naleving en het correcte gebruik van het Energy Star-beeldmerk en de
voorkoming van misbruik.

Nationale regulering
Doel van de Wet energiebesparing toestellen (Wet) is om te komen tot een
zuinig en doelmatig gebruik van energie en schaarse energiedragers in en door
toestellen en installaties.:6 Op grond van de wet kunnen bij of krachtens
algemene maatregelen van bestuur verboden worden gesteld ten aanzien van
handel in en gebruik van toestellen die niet voldoen aan bepaalde eisen, of ten
aanzien van bepaalde typen, niet goedgekeurde toestellen." Dit alles wordt
beoordeeld aan de hand van het belang van een doelmatig gebruik van energie.
Aan de wet is inmiddels onder andere uitvoering gegeven door een besluit met
betrekking tot de veiligheid en het energieverbruik van gastoestellen en hun
toebehoren" en een besluit over het energieverbruik van CV-ketels.w Ook deze
besluiten zijn een uitvloeisel van Europese richtlijnen.'°

Er dient aan het voorgaande te worden toegevoegd dat de Wet
energiebesparing toestellen niet voorziet in een bevoegdheid tot het treffen van
maatregelen ten aanzien van toestellen en installaties ter beperking van het
absolute gebruik van energie of direct ter bescherming van het milieu.

85 Verordening 2422/2001 van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende een
communautair energie-efficientie-programma voor kantoorapparatuur, PbEG 2001, L332.

86 Wet van 5 februari 1986, houdende regels ten aanzien van toestellen en installaties in het belang van

de energiebesparing, Stb. 1986,59.

87 Uylenburg, R, Milieugencht produkienbeleid, In: Milieu en recht, 1994, p. 300-308.
88 Besluit gastoestellen van 8 januati  1992, Stb.  1992,124.

89 Besluit rendementseisen CV-ketels van 5 januari 1993, Stb. 1993,24.
90 zie met name richtlijn 92/42/EEG van de Raad van 21 mei 1992 betreffende de rendementseisen voor
nieuwe olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels, PbEG 1992, L167.
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4.2.6.3.2 Informatievoorziening

Anders dan bij de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder,
ziet de informatievoorziening in het kader van de Wet energiebesparing niet
uitsluitend op informatievoorziening aan het bevoegde gezag in het kader van de
vergunningverlening.

Zo kunnen in de eerste plaats op grond van artikel 6 Wet maatregelen
worden genomen die betrekking hebben op gegevens en aanwijzingen met
betrekking tot het energieverbruik van bepaalde toestellen en installaties,
alsmede daarmee samenhangende gegevens over andere eigenschappen daarvan
en bepaalde identificatiegegevens. Het voorgaande kan inhouden dat de
producent, of de importeur, verplicht wordt gesteld om bepaalde gegevens
beschikbaar te hebben of te verstrekken. Tevens kan de producent worden
verplicht onderzoek te verrichten ter vaststelling of ter toetsing van de eerder
bedoelde gegevens. Ook kan de producent worden verplicht om een
administratie te voeren van het eerder genoemde onderzoek en van de daarbij
verkregen resultaten, alsmede de verplichting om de bescheiden, behorende tot
die administratie, gedurende een bepaalde termij n te bewaren. Tot slot kan het
aan de producent worden verboden om gegevens beschikbaar te hebben of te
verstrekken, welke niet overeenstemmen met de resultaten van een onderzoek
dan wel niet overeenstemmen met de resultaten van een keuring.

Daarnaast biedt de Wet energiebesparing toestellen mogelijkheden om de
consument te informeren. Deze mogelijkheid wordt geboden door artikel 21 Wet
toestellen die aangeeft dat er bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
regels kunnen worden gesteld ter uitvoering van een krachtens het Verdrag tot
oprichting van de EEG met betrekking tot toestellen of installaties tot stand
gekomen bindende regeling welke het belang van een doelmatig gebruik van
energie heeft. De wetgever heeft door middel van deze bepaling de meeste
Europese richtlijnen die betrekking hebben op etikettering geimplementeerd.
Voorbeelden daarvan zijn te vinden op het gebied van personenauto's,9'
afwasmachines,B lampenB en diverse andere apparaten. Deze informatie-
voorziening heeft tot doel om de consument te beschermen tegen onjuiste
informatie met betrekking tot het energieverbruik van bepaalde toestellen.

De eerder vermelde verordening die betrekking heeft op het Energy Star
programma kent inmiddels ook een nationale uitvoeringsregeling.94 Dit besluit
verbiedt om het Energy Star beeldmerk op een andere wijze te gebruiken dan in
de verordening is bedoeld.

91 Besluit van 3 november 2002, houdende regels inzake de etikettering van het energiegebruik van
personenauto's, Stb. 2002,475.

92  Besluit  van  13 juni 1997 houdende regeling etikettering energiegebruik afwasmachines, Stcrt.   1997,

264.

93 Besluit van 7 juni 1999 houdende regeling etikettering energiegebruik lampen, Stcrt. 1999,174.
94  Besluit  van  11  maart 2002 houdende regels betreffende een communautair energie-effici8ntie-
etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur, Stb. 2002,170.
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4.2.7 De Woningwet

4.2.7.1 Regulering

Bouwen levert een aanzienlijke milieubelasting op:' In de bouw worden er
verschillende eindige stoffen gebruikt, zoals koper, tropisch hardhout en
aluminium, waardoor er wordt bijgedragen aan de uitputting van de betreffende
stoffen. Verscheidene bouwstoffen dragen bij aan de verstoring van het
landschap. Hierbij kan gedacht worden aan de winning van zand of grind.
Andere stoffen leveren vanuit hun aard problemen op voor mens en milieu,
omdat zij beschouwd moeten worden als milieugevaarlijk. Dit geldt met name
voor stoffen als asbest of oplosmiddelen. Tenslotte komen er bij het bouwen
veel afvalstoffen vrij.

De wet die regels stelt met betrekking tot bouwen in het algemeen en met
betrekking tot bouwproducten in het bijzonder is de Woningwet (Ww). Op
grond van artikel 2 Ww is het mogelijk om door middel van een algemene
maatregel van bestuur kwaliteitseisen aan het bouwen te stellen. Inmiddels is
hieraan uitvoering gegeven door de inwerkinglreding van het

Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming.96 De belangrijkste
doelstelling van het Bouwstoffenbesluit (Bsb) is het geven van
milieuhygi8nische randvoorwaarden vanuit bodem- en oppervlakte-
waterenbescherming voor het gebruik van secundaire en primaire bouwstoffen
op of in de landbodem of in oppervlaktewateren of op of in de bodem onder
oppervlaktewater.97 Daarnaast kan een aantal andere doelstellingen worden
onderscheiden die in het kader van dit onderzoek van belang zijn: 98

•     Door een beperking van de belasting van bodem en oppervlaktewater
wordt gelijktijdig de verspreiding van milieugevaarlijke stoffen beperkt;

•     Door duidelijkheid te geven over de milieuhygi8nische
randvoorwaarden waaronder secundaire bouwstoffen kunnen worden

95 Berg, van den, M.A.M.C., De ro/ van het recht bjduunaam boziwen, In: De rol van het recht bij een
duurzame ontwikkeling, W.E.J Tjeenk Willink, Zwolle, 1993, p  29-39.
96 Bestuit van 23 november 1995 houdende regels met betrekking tot het op of in de bodem of in het
oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen, Stb. 1995,567, nadien regelmatig gewijzigd.
97 Zie in dat kader, Luigies, H.H., Het Bouwst(v»lbes/uit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming,

In: Vereniging voor milieurecht, Verslag van de 63e ledenvergadering van de Vereniging voor
Milieurecht op 15 april  1999, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2000, p. 12. Primaire bouwstoffen
zijn bouwstoffen die direct uit het milieu worden gewonnen met als doel om ze in te zetten als bouwstof.
Secundaire bouwstoffen zijn materialen die niet als zodanig in de natuur worden gewonnen, maar die
ontstaan als een bijproduct bij productieprocessen.
98 Zie het verslag van een algemeen overleg van 10 december  1998 vande Vaste commissie voor VROM
en LNV van de Tweede Kamer, o.a over de voortgangsrapportage implementatie Bouwstoffenbesluit,
Kamerstukken Il, 1998/1999, 26200 XI, nr. 49.
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toegepast, wordt een deel van de belemmeringen voor hergebruik, als
een onderdeel van integraal ketenbeheer, weggenomen, waardoor
tevens de hoeveelheid te storten afvalstoffen wordt verminderd;

•     De toepassing van secundaire bouwstoffen draagt bij aan de
vermindering van het gebruik van (eindige) primaire bouwstoffen
(waarmee ontgrondingen en grindwinning, die tot ernstige aantasting
van het landschap leiden, kunnen worden teruggedrongen).

Het Bouwstoffenbesluit geeft inhoudelijke regels (of delegeert de uitwerking
daarvan door middel van ministeriele regelingen) voor het gebruiken van
bouwstoffen op of in de bodem en het gebruik van bouwstoffen in
oppervlaktewateren. Deze regels zijn voor wat betreft het gebruik van
bouwstoffen op of in de bodem neergelegd in de artikelen 4 tot en met  16 Bsb.
Voor wat betreft het gebruik van bouwstoffen in oppervlaktewateren zijn deze
regels neergelegd in de artikelen 17 tot en met 27 Bsb. Daarbij geldt dat er dient
te worden vastgesteld tot welke categorie een bepaalde bouwstof behoort. Aan
de hand daarvan kan worden bepaald of het gebruik van de betreffende bouwstof
schadelijk is voor de bodem dan wel het oppervlaktewater.

4.2.7.2 Informatievoorziening

De informatievoorziening in het kader van het Bouwstoffenbesluit heeft tot doel
om het bevoegde gezag in staat te stellen zich een oordeel te vormen over de
schadelijkheid van het gebruik van een bepaalde categorie bouwstof voor de
bodem dan wel oppervlaktewater. Dat gebeurt op twee manieren:e

Melding
Het bevoegde gezag moet weten dat er bouwstoffen van een bepaalde categorie
in een werk worden gebruikt. Daarom geldt er op grond van artikel 11 Bsb een
meldingsplicht voor degene die voornemens is een bepaalde bouwstof op of in
de bodem te gaan gebruiken. Ter controle van het gebruik van de betreffende
bouwstof, heeft het bevoegde gezag de bevoegdheid om tot vijf jaar na het
tijdstip waarop de bouwstof in het werk is aangebracht gegevens inzake de
samenstelling van de gebruikte bouwstof op te vragen. Dit heeft als
consequentie dat de betreffende gegevens gedurende langere tijd bewaard
dienen te blijven.

Kwaliteitsverklaringen
De in het voorgaande beschreven melding geldt slechts voor bouwstoffen die op
of in de bodem worden gebruikt.  De hier te bespreken kwaliteitsverklaringen
gelden zowel voor bouwstoffen die op of in de bodem worden gebruikt als voor
bouwstoffen die in oppervlaktewater wordt gebruikt. Dat vloeit voort uit artikel
9 juncto artikel 22 Bsb.

99 Luigies, H.H., a.w. 2000, p. 20-21.
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De gebruiker van een bouwstof moet over gegevens beschikken met
betrekking tot de samenstelling en de te verwachten immissie'°° als gevolg van
het gebruik van de bouwstof. Feitelijk rust er op de gebruiker een bewijslast dat
hij een bepaalde categorie bouwstof toepast. De gebruiker kan op twee manieren
aan deze bewijslast voldoen. In de eerste plaats kan hij een kwaliteitsverklaring
overleggen die gebaseerd is op de certificering van het product, welk certificaat
door de Minister van VROM en Verkeer en Waterstaat is erkend. Op grond van
artikel 9 lid 8 Bsb moet het bevoegde gezag een dergelijke kwaliteitsverklaring
als voldoende bewijs accepteren. Daarnaast kan de gebruiker ook op andere
wijzen aantonen dat de bouwstof voldoet aan de gestelde eisen. Dat kan
bijvoorbeeld door middel van een keuringsrapport. Daarnaast bestaan er ook de
zogenaamde fabrikanteneigenverklaringen.'°' Dat is een verklaring van de
fabrikant dat de geleverde partijen van dat product een bepaalde kwaliteit
hebben, waarbij dan in ieder geval gegevens worden bijgeleverd van een
uitgevoerd typeonderzoek van het product en daamaast de gegevens met
betrekking tot het in de fabriek gehanteerde productiecontrolesysteem.
Overigens is het bevoegde gezag niet gehouden om een dergelijke verklaring als
bewijs te accepteren.

Melding en kwaliteitsverklaringen leiden wel tot een noodzaak dat er
informatiestromen in de bouwproductenketen ontstaan. Om aan zijn
verplichtingen richting bevoegd gezag te kunnen voldoen zal de gebruiker van
bouwstoffen immers moeten beschikken over gegevens die betrekking hebben
op de samenstelling van de bouwproducten. Daarbij is de gebruiker afhankelijk
van de gegevens die de eerdere schakels uit de keten aan hem verstrekken.

4.2.8 De Bestrijdingsmiddelenwet 1962

4.2.8.1 Regulering

Europese dimensie
De belangrijkste Europese richtlijn op het terrein van de bestrijdingsmiddelen is
zonder   meer de Biociden-richtlijn:02   Doel   van deze richtlijn   is   om   een
regelgevend kader tot stand te brengen met betrekking tot het op de markt
brengen van biociden teneinde te zorgen voor een hoog niveau van bescherming
van de mens en het milieu en een goede werking van de interne markt. Het
werkingsgebied van deze richtlijn betreft in de eerste plaats de toelating en het
op de markt brengen van biociden in de lidstaten. In de tweede plaats strekt de
richtlijn zich uit tot de wederzijdse erkenning van toelatingen binnen de
Gemeenschap. In de derde plaats draagt de richtlijn bij aan de vaststelling op

100 Een immissiewaarde geeft de mate aan waarin een bouwstof de bodem of het oppervlaktewaterkan
verontreinigen door uitloging.

101 Luigies, H.H., a.w. 2000, p. 21.
102 Richtlijn 98/8/EG van het Europese Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de
markt brengen van biociden, PbEG 1998, L123.
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Gemeenschapsniveau van een positieve lijst van werkzame stoffen die in
biociden mogen worden gebruikt. De lidstaten moeten op grond van deze
richtlijn waarborgen dat biociden volgens de voorschriften van deze richtlijn
worden ingedeeld, verpakt en ge8tiketteerd en dat biociden slechts worden
toegelaten als er aan de voorwaarden van de richtlijn is voldaan. De verpakking
en  de  etikettering van biociden is nader gereguleerd in richtlijn 1999/45/EG:01
Deze bepalingen in deze richtlijn zijn met name bedoeld om elke misleiding van
dit soort producten met levensmiddelen of dranken te voorkomen. Daartoe
worden er in de richtlijn aanvullende eisen gesteld met betrekking tot de
verpakking en de etikettering van biociden.

Inmiddels is er een Europese verordening van kracht die ziet op de
uitvoering van de richtlijn.'°' Bij deze verordening worden de procedures
vastgesteld voor de beoordeling van alle werkzame stoffen van biociden die op
14 mei 2000 op de markt waren.

Nationale regulering
De kern van het nationale recht met betrekking tot bestrijdingsmiddelen is te
vinden in Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Bmw).1OS

De kernbepaling van voornoemde wet is te vinden in artikel 2 Bmw:06 Dit
artikel bepaalt dat het verboden is om een bestrijdingsmiddel af te leveren,
voorhanden of in voorraad te hebben, binnen Nederland te brengen of te
gebruiken, waarvan niet blijkt dat het volgens de Bestrijdingsmiddelenwet is
toegelaten. De Bestrijdingsmiddelenwet maakt thans een onderscheid tussen
gewas-beschermingsmiddelen'°' en biocident°s. Het gebruik van bestrijdingsmid-

103 Richtlijn 1999/45/EG  van het Europese Parlement  en  de  Raad  van  31   mei 1999 betreffende  de

onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de
indeling, verpaklang en het kenmerken van gevaarlijke pmparaten, PbEG  1999, I.200.

104 Verordening 1896/2000 van de Europese Commissie van 7 september 2000, PbEG 2000, I.228.
105 Wet van 12 juli 1962 houdende vaststelling van nieuwe regelen met betrekking tot de handel in en
het gebruik van bestrijdingsmiddelen, Stb. 1962,288, laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 juni 2002 tot
wijziging  van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie  van de Biociden-richtlijn),  Stb.  2002,
462.

106 Simons-Vinckx, M.W.L., Toelating van bestrijdingsmiddelen, In: Vereniging voor milieurecht,
Bestredingsmiddelen, Verslag van de 68e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 27
juni 2000, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2001, p. 23.
107 Een gewasbeschermingsmiddel is volgens de wet een werkzame stof of preparaat dat Wn of meer
werkzame stoffen bevat, bestemd om gebruikt te worden om:

1. planten ofplantaardige producten te beschermen tegen organismen of de werking
daarvan te voorkomen,

2              levensprocessen van planten te beinvloeden, voorzover niet zijnde meststoffen in de
zin van de Meststoffenwet 1947 of van de Meststoffenwet;

3. plantaardige producten te bewaren;
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delen kan leiden tot ernstige milieuschade. Met name grond- en oppervlakte-
water kunnen door het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden aangetast.

Toelating geschiedt zowel uit een oogpunt van de deugdelijkheid van de
middelen voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, als ter bescherming tegen de

mogelijke schadelijke nevenwerkingen ervan.'°'
De deugdelijkheid heeft met name betrekking op kwaliteitseisen waaraan een

bestrijdingsmiddel moet voldoen. Bij schadelijke nevenwerkingen moet er met
name worden gedacht aan het schaden van de volksgezondheid, de gezondheid
van de toepasser, de hoedanigheid van voedingsmiddelen en het productie-
vermogen van de grond of planten, dan wel van dieren waarvan de
instandhouding gewenst is. Eveneens worden, sinds de wijziging van de
Bestrijdingsmiddelenwet    in     1975, de schadelijke nevenwerkingen anders
geformuleerd om op die manier de wet geschikt te maken voor de bescherming
van het milieu. Daartoe wordt in art. 3 lid 1 a onder 9 en 10 Bmw als criterium
voor de toelating van een bestrijdingsmiddel geaist dat een zodanig middel geen
schadelijke uitwerking heeft op het grondwater (onder 9) en dat een zodanig
middel geen voor het milieu onaanvaardbaar effect heeft (onder 10), waarbij in
het bijzonder rekening wordt gehouden met a) de plaats waar het
bestrijdingsmiddel in het milieu terecht komt en wordt verspreid, met name voor
wat betreft besmetting van het water, met inbegrip van drink- en grondwater en
belasting van de bodem en b) de gevolgen voor niet doelsoorten. De uitwerking
van nadere regels voor de effecten van bestrijdingsmiddelen op het milieu is te
vinden in het Besluit milieutoelatingseisen biociden. 110

De Bestrijdingsmiddelenwet kent uiteraard eveneens regels ten aanzien van
bestrijdingsmiddelen die reeds zijn toegelaten. Deze regels zijn te vinden in
artikel 10 tot en met 16d Bmw.

4.2.8.2 Informatievoorziening

De informatievoorziening in de Bestrijdingsmiddelenwet hangt voor een deel
samen met de gegevens die door degene die wettelijk relevante handelingen met

4 ongewenste planten te doden;

5.                delen van planten te vernietigen of een ongewenste groei van planten te remmen of te

voorkomen.

108 Biociden worden door de wet gedefinieerd als "een werkzame stof of preparaat, welke in de vorm

waarin die stof of dat preparaat aan de gebruiker wordt geleverd, een of meer werkzame stoffen bevat, en

bestemd is om een schadelijk organisme te vernietigen af te weren, onschadelijk te maken, de effecten

daarvan te voorkomen of dat organisme op andere wijze langs chemische of biologische weg te

bestrijden, niet zijnde een gewasbeschermingsmiddel"

109 Michiels, F.M.C.A. en J.M.Verschuuren, geactualiseerd door N. Teesing, In: Backes, Ch  e a, a.w.

2001, p. 454-458.

110 Besluit van 27 juli 1998 tot vaststelling van het Besluit milieutoelatingseisen niet-

landbouwbestrijdingsmiddelen, Stb. 1998,137.
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bestrijdingsmiddelen gaat verrichten aan het bevoegde gezag moeten worden
verstrekt in het kader van de toelatingsprocedure.

Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) neemt de
beslissingen ten aanzien van toelatingen. Dit gebeurt pas nadat het CTB heeft
vastgesteld dat het middel voldoet aan de eisen van artikel 3 Bmw.It' De
toelating van een bestrijdingsmiddel geschiedt in beginsel op een aanvraag. Op
welke wijze de aanvraag moet worden ingediend en welke gegevens er in dat
kader aan het CTB moeten worden verstrekt is geregeld in de Regeling toelating
bestrijdingsmiddelen.In Het zal duidelijk zijn dat de betreffende gegevens het
CTB in staat moeten stellen om tot een afgewogen beslissing te komen omtrent
de vraag of een bepaald bestrijdingsmiddel geen nadelige gevolgen voor het
milieu zal hebben.

De Bestrijdingsmiddelenwet kent eveneens bepalingen die zien op de
regulering van verpakkingen en etiketteringen. Zo bepaalt artikel 5 lid 3 Bmw
dat er bij de toelating of de registratie nadere voorschriften kunnen worden
gegeven omtrent de samenstelling, kleur, afwerking, verpakking en
vermeldingen op of aan de verpakking van het bestrijdingsmiddel. Deze nadere
voorschriften zijn te vinden in de Ministeriele regeling samenstelling, indeling,
verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen:n Daarin wordt onder andere
aangegeven dat een verpakking de naam van het bestrijdingsmiddel moet
bevatten, het naam en adres van de houder van de toelating en de naam van de in
het bestrijdingsmiddel werkzame stoffen. Daarnaast moet er op de verpakking
een gevaarsymbool worden vermeld dat hoort bij het bestrijdingsmiddel in
kwestie. Indien het gaat om bestrijdingsmiddelen die zijn bedoeld voor
huishoudelijk gebruik dan dient er op de verpakking een Klein Chemisch Afval
logo te worden aangebracht ten behoeve van het gescheiden houden en
gescheiden afgeven van producten die in het afvalstadium klein chemisch afval
zijn. Deze en overige verplichte aanduidingen dienen door middel van een niet-
verwijderbaar etiket op de verpakking te worden aangebracht.

4.2.9 De regeling verpakking en verpakkingsahal

4.2.9.1 Regulering

Europese dimensie
Op 31 december 1994 is de Richtlijn betreffende verpakkingen en verpak-
kingsafval in werking getreden."* Aan de hand van deze richtlijn moesten  de

111 Simons-Vinckx, M.W.L, a.w. 2001, p. 23.
112 Regeling van 23 febnlari 1995, Stcrt. 1995, 41, laatstelijk gewijzigd bij Regeling van 11 december

2000, Stcrt. 2001, 78

113 Regeling van 22 februari 1980 houdende een Regeling inzake de samenstelling, indeling, verpakking

en etikettering van bestrijdingsmiddelen, Stcrt.  1980,100
114 Richtlijn 94/62/EG van 20 december 1994 van het Europese Parlement en van de Raad betreffende

verpakking en verpakkingsafval, PbEG 1994, I.365
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diverse verpakkingsmaatregelen van de lidstaten geharmoniseerd worden. De
richtlijn geldt voor alle in de Gemeenschap in de handel gebrachte verpakkingen
en alle verpakkingsafval. Er wordt bepaald dat de lidstaten preventieve
maatregelen ter voorkoming van het ontstaan van verpakkingsafval moeten
treffen, die kunnen bestaan uit nationale programma's. Lidstaten worden
aangemoedigd systemen voor het hergebruik van verpakkingen te bevorderen.
Er worden in de richtlijn streefwaarden aangegeven die betrekking hebben op
terugwinning en recycling van verpakkingsafval. Inmiddels is er een nieuwe
richtlijn met nieuwe en hogere terugwinnings- en recyclingspercentages die in
2008 moeten zijn gerealiseerd. 115

Nationale reguiering
In Nederland is er met betrekking tot de verpakkingenproblematiek gekozen
voor een aanpak die aanvankelijk gebaseerd was op samenwerking tussen de
verschillende betrokken partijen."6 Deze aanpak heeft in 1991 geresulteerd in
het afsluiten van een convenant tussen de Stichting Verpakking en Milieul" en
de Minister van VROM. In dit convenant is met de verpakkingsketen
afgesproken om het storten van verpakkingsafval in het jaar 2000 te beeindigen
en de hoeveelheid nieuw op de markt te brengen verpakkingen in het jaar 2000
onder het niveau van  1986 te brengen. 118

In de Stichting Verpakking en Milieu participeerden slechts 250 tot 300
bedrijven."9 Op het eerste gezicht lijkt dat vrij weinig. Het ging daarbij echter
wel om de bedrijven die voor 55% van de verpakkingen en het verpakkingsafval
verantwoordelijk waren, mede omdat zij eveneens hun leveranciers dwongen om
het convenant verpakkingen te ondertekenen. In totaal betekende dit dat het
eerste convenant door ongeveer 2100 bedrijven is ondertekend. De doelstel-
lingen die in het eerste convenant werden vastgelegd hadden betrekking op
kwantitatieve preventie, dat wil zeggen het zuiniger omgaan met verpakkings-

115 Richtlijn 2004/12/EG van het Europese Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG

inzake verpakking en verpakkingsafval, PbEG 2004, I.47.
116 Zo valt in de notitie Preventie en hergebruik van ajvalstofen.Kamerstukken H.  1988-1989. 20 877.

nrs. 1-2,  te  lezen dat beoogd wordt  om de doelstellingen te realiseren in overleg  met de industrie,  de

milieubeweging en de consumentenorganisaties via het kweken van bre(le overeenstemming en het halen

van de benodigde kennis uit het beleidsveld.

117 De Stichting Verpakkingen en Milieu is een ketenorganisatie die de belangen van het bedrijfsleven

op het gebied van verpakkingen en milieu behartigt en die de aangesloten bedrijven teIzijde staat bij het
voeren van het milieumanagement voor verpakkingen.
118 Aan het stortverbod voor verpakkingen is inmiddels uitvoering gegeven door middel van het Besluit
van  27 juni  1995,  Stb. 345, houdende stortverbod binnen inrichtingen voor aangewezen categorieen  van

afvalstoffen. In art. 1 onder 7,8,9 en 14 vinden we het veil,od voor verschillen(le verpakkingen
genoemd. Het is verboden om de hier genoemde verpakkingen te storten, behou(lens een ontheffing van
het verbod.

119 Bron: interview respondent Stichting Verpakking en Milieu.
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materialen en energie en kwalitatieve preventie, in de vorm van het vermijden
van milieuschadelijke toevoegingen, de vervanging van milieu-onvriendelijke
door minder milieubelastende materialen en het beter geschikt maken van de
verpakkingen voor recycling en als laatste doelstelling producthergebruik,
waarbij gekeken moet worden naar de mogelijkheden om van bestaande
eenmalige verpakkingssystemen over te stappen op meermalige verpakkings-
systemen.

Op het terrein van een aantal materiaalsoorten zijn de doelstellingen voor een
groot gedeelte gerealiseerd.120 Op enkele terreinen echter ook duidelijk niet. Dit
geldt bijvoorbeeld voor kunststofverpakkingen. Dit hangt met name samen met
het feit dat een aantal partijen uit de kunststoffenketen dit convenant niet hebben
ondertekend.12' Het ging hierbij om een aantal grote chloorproducenten, zoals
AKZO, General Electric en Solvay Chemie, en om de PVC-producenten
ROVIN en LVM. Reden hiervoor was de commotie die was ontstaan rondom de
vermeende bijdrage van PVC-verpakkingsmateriaal aan de vorming van
dioxines bij afvalverbranding. Mede daarom lag PVC in de publieke opinie
gevoelig. De genoemde partijen vonden dat er in het convenant discriminerende
en suggestieve opmerkingen over PVC vermeld werden en weigerden daarom te
tekenen. Een waarschijnlijk gevolg hiervan is geweest dat de
beleidsdoelstellingen met betrekking tot kunststofverpakkingen achter zijn
gebleven bij de andere verpakkingsmaterialen.

Met het van kracht worden van de eerder vermelde richtlijn verpakking en
verpakkingsafval was het voor Nederland noodzaak om het eerste convenant
verpakkingen te vervangen. Nederland heeft gevolg gegeven aan de
implementatie van de richtlijn door middel van een regeling verpakking en
verpakkingsafval. 122 Niet alleen vanuit milieuoogpunt is de regeling interessant,
ook vanuit een juridisch perspectief is ze dat. Nederland heeft namelijk gekozen
voor de implementatie van een richtlijn door middel van een combinatie van
regelgeving en een convenant.123 Dit is te verklaren uit het feit dat er aan de ene
kant de verplichting van de Europese Unie is om een wettelijke regeling te
treffen, maar aan de andere kant er de wens en de bereidheid is van alle partijen
om verder te gaan door middel van een convenant. In het hiernavolgende zal
door mij de Regeling verpakking en verpakkingsafval worden besproken. De
verpakkingsconvenanten zal ik bespreken bij de indirecte instrumenten.

120 Didde, R., Ferpakking mag het milieu nog zwaar be/asten, De Volkskr:tnt Wetenschapsbijlage, 15
November  1997.

111    Boons,   F.,    Produkten    in    ketens,    een    institutionele    analyse    van    de    substitutie    van    PVC-

leidingsystemen en melkve,pakkingen, Tilburg University Press, Tilburg, 1995, p. 150-151.

122 Regeling houdende implementatie van Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval, Stert. 1997,125.
123   Gronden.  1.W.  van  den  en  M.  Haveriand,  Het   Nederlandse   convenant   als   verpakking  van   het

Europees be/eid, Regelmaat, 1997, no. 3, p 98-107.
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De Regeling verpakking en verpakkingsafval is gebaseerd op onder andere
artikel 21.6 lid 6 Wm. De doelstelling van de regeling is een poging tot een
streven naar integraal ketenbeheer voor wat betreft verpakkingen. De te bereiken
milieueffecten die de regeling nastreeft zijn vermindering van het
grondstoffenverbruik, vermindering van de hoeveelheid afvalstoffen en een zo
milieuvriendelijke verwijdering van afvalstoffen door middel van product-
hergebruik, materiaalhergebruik, nuttige toepassing en verbranding met
energieterugwinning. Artikel 4 van de regeling drukt de ketenverantwoordelijk-
heid uit door middel van een zorgplicht:

"1. Een ieder die deel uitmaakt van de verpakkingsketen, neemt alle maatregelen die
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergi opdat de producent of importeur
de verplichtingen bedoeld in artikel 3 kan nakomen.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid neemt degene die grondstoffen levert
voor de vervaardiging van verpakkingen, in ieder geval maatregelen om de
gescheiden aangeboden verpakkingsmaterialen als materiaal te hergebruiken"

Weliswaar wordt er in de regeling gesproken over ketenverantwoordelijkheid,
juridisch afdwingbare verplichtingen bestaan slechts ten aanzien van de
producent en de importeur, die voor de uitvoering van de regeling als
belangrijkste normadressaten gelden. 124 Voor deze partijen is gekozen, omdat zij
veelal uiteindelijk beslissen welke verpakkingsvorm wordt gel,ruikt en zij, in
sommige gevallen, ook invloed kunnen uitoefenen op andere partijen in de
keten. De verplichtingen, opgesomd in artikel 3 van de regeling, die gelden voor
de producent en importeur, zijn de volgende:

"
1.  De producent of importeur draagt er zorg voor dat van de jaarlijks door hem aan

een ander ter beschikking gestelde hoeveelheid verpakkingen, voor zover deze
niet als product worden hergebruikt, een zodanige hoeveelheid wordt
teruggenomen dat:
a) 65 gewichtprocent wordt teruggewonnen,
b) 35 gewichtprocent als materiaal wordt hergebruikt en
c) per verpakkingsmateriaal een zo hoog mogelijk gewichtspercentage

materiaalhergebruik wordt bereikt, in ieder geval 15 gewichtsprocent van elk
verpakkingsmateriaal.

124  Volgens art.  1  is de producent of importeur degene, die  1) in het kader van de uitoefening van zijn
bemep of bedrijf in Nederland als eerste stoffen, preparaten of andere prociucten in een verpakking aan
een ander ter beschikking stelt, 2) in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf in Nederland
als eerste stoffen, preparaten of andere producten in een verpakking invoert en zich in Nederland van deze

verpakking ontdoet, 3) in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf in Nederland een ander

opdracht geeft de verpakking van stoffen, preparaten of andere producten te voorzien van zijn naam en
deze aan een ander in Nederland ter beschikking stelt, 4) in het kader van zijn beroep of bedrijf in
Nederland als eerste aan een ander een verpakking ter beschikking stelt die is bestemd om bij het aan de
gebruiker ter beschikking stellen van stoffen, preparaten of andere producten daaraan te worden

toegevoegd.
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2. De producent of importeur neemt maatregelen met betrekking tot kwantitatieve en
kwalitatieve preventie.

"

4.2.9.2 Informatievoorziening

In deze Regeling verpakking en verpakkingsafval is in ieder geval geen sprake
van het reguleren van informatieverstrekking tussen de verschillende partijen in
de verpakkingsketen. Een mogelijk aanknopingspunt voor informatie-
verstrekking zou gelezen kunnen worden in de eerder genoemde zorgplicht zoals
die is geformuleerd in artikel 4 van de Regeling. Daar is immers bepaald dat de
andere partijen uit de verpakkingsketen alle maatregelen nemen die vereist zijn,
zodat de producent zijn verplichtingen uit artikel 3 kan nakomen. Men kan zich
voorstellen dat deze plicht het verstrekken van de benodigde informatie aan de
producent kan inhouden. Noodzakelijk is dit echter niet.
De informatievoorziening aan de overheid is wel gereguleerd in de Regeling.
Artikel  6 van de Regeling bepaalt hieromtrent het volgende:

"1.  De producent of importeur doet binnen dertien weken nadat de regeling op hem
van toepassing is geworden en vervolgens telkens voordat een periode van vijf
jaar te rekenen vanaf dat tijdstip is verstreken,  aan de minister mededeling over de
wijze waarop hij uitvocring zal geven aan de verplichtingen bedoeld in art. 3

2. De mededeling houdt in ieder geval in:
a. De wijze waarop het terugwinnen, het terugnemen en het als materiaal

hergebruiken zuilen plaatsvinden;
b. Een overzicht van de maatregelen met betrekking tot kwantitatieve en

kwalitatieve preventie, alsmede een schatting van de daarmee te bereiken
resultaten."

Artikel 7 van de Regeling bepaalt vervolgens dat de mededeling zoals hierboven
genoemd de goedkeuring behoeft van de Minister. Uit lid 3 van datzelfde artikel
volgt dat de Minister aan de goedkeuring voorschriften of beperkingen kan
verbinden. Hij kan eveneens bepalen dat de goedkeuring slechts geldt voor een
beperkte termijn. De producent is verplicht om de in artikel 3 genoemde
verplichtingen uit te voeren overeenkomstig de goedgekeurde mededeling.
Met betrekking tot de informatievoorziening aan de consument is in deze
Regeling niets bepaald. Dat is merkwaardig, aangezien daarover in de Europese
richtlijn voor de lidstaten dwingende bepalingen zijn opgenomen. Artikel 13 van
de Europese richtlijn bepaalt namelijk dat de lidstaten verplicht zijn om
maatregelen te nemen die tot doel hebben een goede voorlichting aan de
gebruikers van verpakkingen. Daartoe dienen de gebruikers de benodigde
gegevens te ontvangen over:

•     De beschikbare retour-, inzamel- en terugwinningssystemen;
•     De bijdrage die gebruikers kunnen leveren aan hergebruik,

terugwinning en recycling van verpakkingen en verpakkingsafval;
•     De betekenis van merktekens op de verpakking zoals die op de markt

kunnen worden aangetroffen.
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4.2.10 Regulering van genetisch gemodificeerde organismen

De laatst te bespreken vorm van regulering die betrekking heeft op
milieuaspecten van producten is de regulering van genetisch gemodificeerde
organismen. In dat kader behandel ik Verordening inzake de traceerbaarheid en
etikettering van genetisch gemodificeerde organismen.tls Deze geharmoniseerde
kaderregeling voor de traceerbaarheid en etikettering van genetisch
gemodificeerde organismen (hierna ook: ggo's) dient bij te dragen tot de
doeltreffende werking van de interne markt. De in de verordening opgenomen
traceerbaarheidsvoorschriften voor ggo's moeten het zowel gemakkelijker
maken om producten uit de handel te nemen wanneer onverwachte schadelijke
gevolgen voor de menselijke gezondheid, de gezondheid van dieren of het
milieu, met inbegrip van ecosystemen, worden vastgesteld, als om aan gerichte
bewaking te doen, om de potentiBle gevolgen voor met name het milieu na te
gaan. Deze verordening bevat regels die met name betrekking hebben op de
informatievoorziening aan professionele afnemers en consumenten.

Artikel 4 van de verordening geeft regels voor de traceerbaarheidsvoorschriften
voor uit ggo's bestaande of ggo's bevattende producten.  In de eerste fase van het
in de handel brengen van een product dat geheel of gedeeltelijk uit ggo's bestaat,
zorgt de exploitant ervoor dat de volgende gegevens schriftelijk worden
medegedeeld aan de exploitant die het product afneemt:

•     dat het product geheel of gedeeltelijk uit ggo's bestaat;
•     de eenduidige identificatienummers die conform een door de Europese

Commissie vast te stellen systeem aan de betrokken ggo's worden
toegekend.

In alle volgende fasen van het in de handel brengen van het voornoemde product
zorgt de exploitant ervoor dat de gegevens welke hij van de afnemer heeft
ontvangen, schriftelijk worden medegedeeld aan de exploitanten die het product
afnemen. Deze exploitanten dienen systemen en gestandaardiseerde procedures
toe te passen die het mogelijk maken om de genoemde gegevens te bewaren en
gedurende een periode van vijf jaar na elke transactie na te gaan van welke
exploitant bedoelde producten zijn verkregen en aan welke exploitant de
producten ter beschikking zijn gesteld.

Teneinde de consument op de hoogte te stellen van het feit dat producten ggo's
bevatten, dient de exploitant te voldoen aan etiketteringsvoorschriften. Voor
producten die geheel of gedeeltelijk uit ggo's bestaan zorgt de exploitant ervoor
dat a) voor voorverpakte producten die geheel of gedeeltelijk uit ggo's bestaan
het etiket de vermelding "Dit product bevat genetisch gemodificeerde
organismen" of: "Dit product bevat genetisch gemodificeerd (naam van het

125 Verordening (EG) 1830/2003 van het Europese Parlement en de Raad van 22 september 2003
betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde

levensmiddelen en diervoeders tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG, PbEG 2001, I.268
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organisme)" draagt, b) voor producten zonder voorverpakking die aan de
eindverbruiker worden aangeboden, op of bij de verkoopstandaard van het
product de mededeling "Dit product bevat genetisch gemodificeerde
organismen" of: "Dit product bevat genetisch gemodificeerd (naam van het
organisme)" vermeld wordt.

4.2.11 Conclusie

4.2.11.1 Inleiding

In het voorgaande zijn diverse vormen van directe regulering met betrekking tot
producten beschreven. Aan de hand van die beschrijving kan de vraag worden
beantwoord welke bijdrage deze wetgeving levert aan de regulering van de
milieuaspecten van producten en de daarmee samenhangende informatie-
voorziening. Vanuit een oogpunt van integraal ketenbeheer is het met name van
belang dat er op de een of andere manier regels kunnen worden gesteld die
betrekking hebben op alle fasen van concrete producten die rekening houden
met de belangrijkste nadelige milieueffecten die zich voor kunnen doen in de
levenscyclus van een product.

4.2.11.2 Regulering

Een eerste belangrijke conclusie die getrokken kan worden daar waar het betreft
de regulering van milieuaspecten van producten is dat op nagenoeg alle hier
beschreven terreinen de invloed van het Europese recht groot is. De nationale
regulering op het gebied van afvalstoffen, milieugevaarlijke stoffen,
energiebesparing, geluidhinder, luchtverontreiniging, bestrijdingsmiddelen,
meststoffen en verpakkingen is een uitvloeisel van Europees recht. De vele
richtlijnen en verordeningen bieden aan de nationale wetgever weinig
bewegingsruimte. Het voeren van een eigen productgerichte milieubeleid, laat
staan nationale regelgeving die alle milieuaspecten van het product reguleert
vanuit een oogpunt van integraal ketenbeheer lijkt op grond van de marges die
het Europese recht biedt vrijwel uitgesloten.

De beschreven wetgeving maakt verder duidelijk dat er in beginsel voldoende
regelgeving is op basis waarvan vanuit verschillende invalshoeken rekening kan
worden gehouden met de milieuaspecten van producten. Op deze conclusie
moeten twee uitzonderingen worden gemaakt. Een eerste uitzondering is de
Warenwet, die regels geeft die betrekking hebben op het gebruik van producten.
Onder de reikwijdte van deze wet valt echter niet de regulering van de
milieubelasting van producten. Een tweede uitzondering vormt de (dominante)
regeling in de Wet milieubeheer van de vergunningplicht voor inrichtingen. Het
is niet mogelijk om op basis van een vergunning op basis van de Wet
milieubeheer eisen te stellen aan de samenstelling of aan de eigenschappen van
een product.
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Diverse wetten geven echter wel regels die betrekking hebben op een, en in
een enkel geval meerdere, specifiek(e) milieuaspect(en) verbonden aan een
product. Zo zijn maatregelen mogelijk met betrekking tot producten die
milieugevaarlijke stoffen bevatten op grond van de Wet milieugevaarlijke
stoffen. Specifieke problemen die producten veroorzaken op het terrein van de
luchtverontreiniging en geluidhinder worden gereguleerd op grond van de Wet
inzake de luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder. Ook de Wet
energiebesparing toestellen reguleert slechts 66n specifiek aspect met betrekking
tot producten, te weten de energiebelasting. Datzelfde geldt voor Hoofdstuk  10
van de Wet milieubeheer, waar regels worden gesteld aan producten voor zover
het de afvalfase betreft.

Daarnaast is er wetgeving die weliswaar meerdere milieuaspecten van een
product reguleert, maar alleen betrekking heeft op zeer specifieke producten. De
Bestrijdingsmiddelenwet geeft slechts regels voor bestrijdingsmiddelen. Het op
de Woningwet gebaseerde Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewater-
bescherming regelt de milieubelasting van bouwproducten. De Regeling
verpakking en verpakkingsafval ziet slechts op verpakkingsproducten. Daarnaast
stelt deze Regeling slechts regels met betrekking tot het grondstoffenverbruik en
de afvalfase.

Wetgeving op het gebied van specifieke producten en specifieke
milieuaspecten van producten is ruimschoots voorhanden. Zij is echter zeer
verbrokkeld en biedt slechts aanknopingspunten vanuit een specifiek
gezichtspunt. Wetgeving die een generieke productenbenadering, waarbij
aandacht is voor alle fasen en alle milieuaspecten van een product, mogelijk
maakt ontbreekt echter.

4.2.11.3 Informatievoorziening

De informatievoorziening die in de beschreven wetgeving is gereguleerd heeft
voor een belangrijk deel betrekking op gegevensverstrekking aan het bevoegde
gezag, teneinde het mogelijk te maken om de uitvoering en de naleving van
wettelijke voorschriften te controleren. De Wet milieugevaarlijke stoffen
bijvoorbeeld verplicht degene die handelingen wil verrichten met
milieugevaarlijke stoffen tot gegevensverstrekking aan het bevoegde gezag door
middel van kennisgevings- en onderzoeksverplichtingen. De
Bestrijdingsmiddelenwet vereist gegevensverstrekking aan het Openbaar gezag
in het kader van de verplichte toelating van bestrijdingsmiddelen. Ook de andere
beschreven wetten kennen ieder op hun eigen wijze vormen van
gegevensverstrekking aan het bevoegde gezag, welke informatievoorziening
echter met name betrekking heeft op 66n specifiek milieuaspect van een product
dan wel 66n specifieke categorie van producten.

In sommige gevallen is er sprake van de regulering van informatie-
verstrekking tussen partijen in een (product)keten. Zo vindt er in de stofketen,
door de verplichte aanduiding van milieugevaarlijke stoffen op de verpakking,
informatieverstrekking plaats door middel van de verpakking van de stof door
de gehele keten. Op grond  van de bepalingen uit hoofdstuk   10  van  de  Wet
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milieubeheer dient er verplichte informatie-uitwisseling plaats te vinden tussen
het bedrijf dat zich ontdoet van afvalstoffen en een afvalstoffeninrichting. Ook
hier geldt echter dat de informatieverstrekking uitsluitend betrekking heeft op
66n specifiek milieuaspect van een product dan wel 66n specifieke categorie van
producten.

In incidentele gevallen kent een aantal van de beschreven wetten maatregelen
die (bedoeld of onbedoeld) van invloed kunnen zijn op informatieverstrekking in
de keten. Als voorbeeld noem ik het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterbescherming. Dat besluit verplicht de gebruiker van
bouwstoffen om te bewijzen dat hij een bepaalde categorie bouwstof hanteert,
hetzij door middel van een melding hetzij door middel van een
kwaliteitsverklaring. Om aan zijn verplichtingen richting bevoegd gezag te
kunnen voldoen zal de gebruiker van bouwstoffen daarom moeten beschikken
over gegevens die betrekking hebben op de samenstelling van de
bouwproducten. Daarbij is de gebruiker afhankelijk van de gegevens die de
eerdere schakels uit de keten aan hem verstrekken.

Daarnaast bevat veel wetgeving regels die betrekking hebben op de
verpakking en de etikettering van de producten in kwestie. Het oogmerk is om
informatie te verschaffen aan de consument of andere gebruikers van de
producten. Voorbeelden daarvan konden worden aangetroffen in de Wet
energiebesparing toestellen en de Wet milieugevaarlijke stoffen.

Ook ten aanzien van de regulering van de informatievoorziening die
betrekking heeft op de milieuaspecten van producten kan naar mijn mening de
conclusie geen andere zijn dan dat generieke wetgeving met betrekking tot
informatievoorziening die betrekking heeft op alle milieuaspecten van een
product en alle fasen van dat product omvat, ontbreekt.

4.3 Indirecte regulering met betrekking tot producten

4.3.1 Inleiding

In de vorige paragraaf is sterk de nadruk gelegd op vormen van directe
regulering door middel van wettelijke maatregelen met betrekking tot
milieuaspecten van producten. Naast deze maatregelen zijn er echter ook andere
mogelijke juridische maatregelen die indirect van invloed zouden kunnen zijn op
de verschillende schakels van een productketen en daarmee op het tot stand
brengen van integraal ketenbeheer. Het gaat dan met name om maatregelen die
indirect van invloed kunnen zijn op het gedrag van actoren in een productketen.

In deze paragraaf zal met name aandacht worden besteed aan de invloed van
financiale instrumenten, aan de rol van het aansprakelijkheidsrecht met
betrekking tot producten, aan de rol van de zogenaamde vrijwillige regulering,
zoals productgerichte milieuzorg en convenanten en ten slotte aan de invloed
van milieu-informatie over producten. Daarbij zal ik zowel aandacht besteden
aan de invloed die de betreffende instrumenten zouden kunnen hebben op de
milieubelasting van producten als op de invloed die de betreffende instrumenten
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zouden kunnen hebben voor de informatievoorziening met betrekking tot de
milieuaspecten van producten. Anders dan in de vorige paragraaf zal de
onderverdeling in regulering en informatievoorziening door mij niet worden
gemaakt op paragraafiliveau, met uitzondering van paragraaf 4.3.4, waar ik het
Convenant Verpakkingen bespreek.

4.3.2 Financiile instrumenten

In het vijfde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap werd de
verbreding van het scala aan milieubeleidsinstrumenten als een van de
strategische prioriteiten genoemd:26 Een van die mogelijke instrumenten is de
inzet van het financidle instrumentarium ten behoeve van het milieu. Een
belangrijk aandachtspunt onder de eerste twee paarse kabinetten was de
ecologisering van het belastingstelsel met inachtneming van de navolgende
uitgangspunten: 127

•     de belastingdruk dient te verschuiven van factoren als arbeid en kapitaal
naar milieufactoren zoals grondstoffenverbruik, waarbij de totale
belastingdruk gelijk zou moeten blijven;

• bestaande belastingen dienen te worden ingezet om milieuvriendelijk
gedrag te stimuleren. Regelingen die milieuschadelijk gedrag
aanmoedigen dienen te worden aangepast.

De centrale gedachte bij de eventuele inzet van financi8le instrumenten is dat
het gebruik van de factor milieu te laag gewaardeerd is, omdat milieubederf dat
te wijten is aan economische processen niet wordt verdisconteerd in de
marktprijzen van onder andere producten. Een manier om de prijzen aan te
passen zou erin kunnen bestaan om financiele instrumenten, zoals regulerende
heffingen, verhandelbare emissierechten of de subsidiering van milieu-
vriendelijke activiteiten, in te zetten.12' De meeste financiele instrumenten die er
op dit moment bestaan in het milieurecht zijn de milieuheffingen die als doel
hebben om een bepaald beleid te financieren. Met betrekking tot producten zijn
de zogenaamde regulerende heffingen echter veel interessanter. Deze
regulerende heffingen zijn gericht op het terugdringen van een uit milieu-
oogpunt ongewenst gedrag. 129 Voorbeelden van dergelijke heffingen zijn onder
andere:

•    de afvalstoffenheffing: gemeenten kunnen op grond van artikel 15.33
Wm een heffing instellen ter bestrijding van de kosten die voor hen
verbonden zijn aan de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen;

126 Mededeling van de Europese Commissie inzake milieubelastingen en heffingen in de
gemeenschappelijke maIkt, PbEG 1997, C224.
127 Uylenburg, R. en W. de Wit, Financii/e instrumenten in het milieurecht, in: Backes, Ch., e.a,aw
2001, p. 243.

128 Uylenburg, R  en W. de Wit, In: Backes, Ch., a.w 2001, p. 227-228.

129 Schuurman. ]., Ecotax en ecologische belastinghel}ing in Nederland. in: Schuurman, 1. (red.), Ecotax

en anderefinancia'le instrumenten in het milieurecht, W.E.J.Tjeenk Willink„ Zwolle, 1995, p. 9-13.
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• heffing geluidhinder burgerluchtvaart: deze heffing kan worden
opgelegd aan gebruikers van luchtvaartuigen naar rato van het
geproduceerde geluid. "°

De genoemde heffingen hebben betrekking op specifieke stoffen ofproducten en
zien op de regulering van 6611 milieuaspect. Het is denkbaar dat dit soort
regulerende heffingen worden ingezet in een productketen met als
aangrijpingspunt bepaalde eindproducten. Tevens zouden ze ingezet kunnen
worden om het gedrag van producenten of consumenten in een productketen te
beinvloeden ten gunste van integraal ketenbeheer.

Een andere mogelijkheid om de verkoop van milieuvriendelijke producten te
bevorderen, is de invoering van een gedifferentieerd stelsel van BTW-heffingen
Dit houdt in dat milieuvriendelijke producten in een laag BTW-tarief worden
ingeschaald, terwijl producten die schadelijk zijn voor het milieu in een normaal
BTW-tarief terechtkomen. Een dergelijk verlaagd BTW-tarief is inmiddels
toegepast voor fietsenmakers en schoenmakers. m

De belangrijkste bestaande wetgeving op grond waarvan op dit moment
regulerende heffingen met betrekking tot producten genomen zouden kunnen
worden  is  de Wet belastingen op milieugrondslag."2  In  deze wet is  een  aantal
heffingen opgenomen die voorheen in de Wet milieubeheer waren te vinden. Het
gaat daarbij om belastingen die betrekking hebben op grondwater, op
leidingwater, op afvalstoffen, op brandstoffen en op energiebelasting. Bij de
totstandkoming van deze wet is er de nadruk op gelegd dat belastingheffing in
beginsel een instrument is waarbij het hoofddoel het verwerven van algemene
middelen is."3 Daarnaast wordt echter aangegeven  dat er tevens naar wordt
gestreefd om milieukosten, meer dan het geval is, in de prijs van producten en
diensten tot uitdrukking te laten komen. Op die wijze spelen milieu-
overwegingen dus wel degelijk een rol. Dat er voor het belastingrecht een rol
kan zijn weggelegd bij het voeren van een productenbeleid blijkt uit het heffen
van een bijzondere verbruiksbelasting op auto's zonder een katalysator.'34 Door
auto's zonder een katalysator zodanig zwaar te belasten dat ze in aanschaf net zo
duur worden als een auto met een katalysator wordt er op een indirecte wijze het
koopgedrag van consumenten beinvloed. Het is op grond van de Wet
milieubelasting op milieugrondslag dus ook mogelijk om belastingen te heffen
op producten.

130 Heffingsbesluit geluidhinder burgertuchtvaaituigen, Stb.  1982,584.
131 Richtlijn 1999/85/EG van 22 oktober 1999 tot wijziging van richtlijn 77/388/EG die de mogelijkheid

biedt om op een experimentele basis een gereduceerd BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten toe te

passen, PbEG 2000, 1.277. Deze richtlijn is geimplementeerd door middel van het Besluit verlaagd BTW-
tarief op arbeidsintensieve diensten van 1 februari 2000, I/B 1999/194M.

132 Wet van 23 december 1994, houdende vaststelling van de Wet belastingen op milieugrondslag, Stb.

1995,925.

133 Kamerstukken IL 1993/1994,22 849 en 22 851, nr. 9lb, p. 2.

134 Verschuuren, J.M.. a.w. 1995, p. 44.
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4.3.3 Het aansprakelijkheidsrecht

4.3.3.1 Productenaansprakelijkheid

Afdeling 3 van de derde titel van het zesde boek van het Burgerlijk Wetboek
(BW) bevat de regels voor de productenaansprakelijkheid in de artikelen 185
BW e.v."' Bij deze productenaansprakelijkheid gaat het om de aansprakelijkheid
van de producent (en de met hem gelijk te stellen personen) voor schade die een
gevolg is van een gebrekkig product. Een product is gebrekkig, als het niet de
veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, alle omstandigheden in
aanmerking genomen. Bij die omstandigheden kan gedacht worden aan de
presentatie van het product, het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het
product en het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht.

De hier geregelde aansprakelijkheid is een risicoaansprakelijkheid. Dit
betekent dat de producent voor de hier bedoelde schade aansprakelijk wordt
gesteld, ook al valt hem in beginsel geen enkele schuld te verwijten. Een
benadeelde zal in principe alleen hoeven aan te tonen dat hij schade heeft
geleden ten gevolge van een gebrekkig product.
De vraag die in het kader van dit onderzoek van belang is, is in hoeverre een
producent op grond van de productenaansprakelijkheid aansprakelijk zou
kunnen worden gesteld voor schade aan het milieu die een gevolg is van zijn
product. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de wetgever bij de
aansprakelijkheid voor producten als belangrijkste oogmerk heeft gehad de
bescherming  van het belang  van de consument.'16 Schade  aan het milieu wordt
niet expliciet genoemd als een belang dat met deze wetgeving wordt beoogd.

Op grond van de wetsartikelen lijkt het eveneens lastig om schade aan het
milieu die een gevolg is van een product onder deze aansprakelijkheid te
brengen. In de eerste plaats bestaat er volgens art. 6:190 BW voor producenten
alleen dan aansprakelijkheid voor schade door dood of letsel aan een persoon of
schade aan een andere priv6-zaak die het bedrag van € 600 te boven gaat. Bij
schade aan het milieu zal het echter steeds gaan om schade aan collectieve
goederen, zoals bodem, water of lucht."7 Een tweede obstakel vormt de korte
vetjaringstermijn van de productenaansprakelijkheid, namelijk drie jaar na de
aanvang van de bekendheid met de schade die het gevolg is van een product.
Milieuschade als gevolg van producten kan zich echter pas vele jaren later
openbaren. Tenslotte bestaat er nog een derde probleem ten aanzien van de
productaansprakelijkheid voor milieuschade.li Het is immers vaak zo dat het
niet 66n enkel product is dat schade aan het milieu veroorzaakt, maar dat het

135 Wet van 13 september 1990 tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de Europese richtlijn
betreffende de produktenaansprakelijkheid, Stb , 1990,487.
136 Memorie van toelichting bij het Wetsvoorstel Produktenaansprakelijkheid, Kamerstukken II, 18 636,
nr. 3, p. 10-12.

137 Braams, W.Th., Produktenaansprakelijkheid en het milieu, In: Milieu en Recht, no. 7/8,1991, p. 387.
138 Verschuuren, J.M., a.w. 1994, p. 33.
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moet gaan om een groot aantal producten wil er sprake zijn van evidente schade
aan het milieu. De bepalingen van de productenaansprakelijkheid zijn echter in
beginsel geschreven voor de schade die wordt veroorzaakt door een enkel
gebrekkig product. Een derde obstakel betreft het feit dat het moet gaan om een
gebrek aan het product. Een milieugevaarlijk product is vaak niet gebrekkig
maar is met opzet gevaarlijk of schadelijk voor het milieu.

Aan de hand van de voorgaande overwegingen kan dan ook worden
geconcludeerd dat de huidige productenaansprakelijkheid niet van toepassing is
daar waar het milieuschade veroorzaakt door producten betreft. Er is inmiddels
wel een richtlijn milieuaansprakelijkheid vastgesteld."9 Deze richtlijn  is  van
toepassing op schade aan het aquatische milieu dat onder de communautaire
waterregelgeving valt, op de soorten en habitats welke worden beschermd
krachtens de communautaire wetgeving inzake de bescherming van de natuur,
op de zones die worden beschermd overeenkomstig de nationale of regionale
wetgevingen op het gebied van het natuurbehoud en op bodemverontreiniging
die risico's kan opleveren voor de volksgezondheid. Uit deze opsomming blijkt
dat deze richtlijn niet ziet op de milieuschade die een gevolg kan zijn van
producten.

4.3.3.2 Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stojfen

In 1994 is de Wet tot aanvulling van de Boeken 3,6 en 8 van het Burgerlijk
Wetboek in werking getreden met regels betreffende de aansprakelijkheid voor
gevaarlijke stoffen     en de verontreiniging van lucht, water en bodem.'4°
Uitdrukkelijk is in art. 6:175 lid 4 BW de nadruk gelegd op de risico-
aansprakelijkheid voor de milieuschade die het gevolg kan zijn van het gebruik
van gevaarlijke stoffen.14' Dit kan dus ook gelden voor producten die gevaarlijke
stoffen bevatten zoals bijvoorbeeld batterijen. De aansprakelijkheid voor de
milieuschade rust op degene in wiens handen de gevaarlijke stof was op het
moment dat de schade zich realiseerde. De aansprakelijke persoon is degene die
in de uitoefening van zijn beroep ofbedrijf deze gevaarlijke stof gebruikt. Dit is
dus niet per se de producent.

139 Richtlijn 2004/35/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende milieuaansprakelijkheid
met  betrekking  tot het voorkomen  en het herstellen van milicuschade,  PbEG  2004,  L143/56.  Deze

richtlijn bouwt verder op het Witboek van de Europese Commissie inzake milieu-aansprakelijkheid dat
verschenen is in 2000.

140 Wet van 1 februari 1994 houdende regels ter aanvulling van de Boeken 3,6 en 8 van het Burgerlijk

wetboek, Stb. 1994,846.

141  Wat een gevaarlijke stof is wordt aangegeven in art. 6:175 lid 1 BW. Hieronder vallen eveneens de

milieugevaarlijke stoffen zoals die in de Wet milieugevaarlijke stoffen en aanverwante algemene

maatregelen van bestuur te vinden zijn.
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Verschuuren wijst op de gevolgen die deze regeling voor het productenbeleid
zou kunnen hebben: '42

•        Een gebruiker van een gevaarlijke stof waarop risicoaansprakelijkheid
voor milieuschade is gevestigd zal willen voorkomen dat de schade zich
ook daadwerkelijk realiseert, waardoor hij automatisch moet opdraaien
voor kosten die gemoeid zijn met het herstellen van de schade. Daarom
zal een gebruiker informatie willen hebben van degene van wie hij de
stof afneemt.  Hij kan dat zelfs eisen van zijn leverancier op grond van
het in 4.2.4.2 besproken Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet
milieugevaarlijke stoffen, dat regels stelt over de kosteloze verstrekking
van een veiligheidsinformatieblad aan beroepsmatige gebruikers van
gevaarlijke stoffen;

•        De gebruiker van een bepaalde gevaarlijke stof zal nagaan of er
alternatieve stoffen voorhanden zijn die minder gevaren opleveren voor
het milieu. Een dergelijke beslissing werkt uiteraard door in de keten
richting de producent of de eerste leverancier;

•     Ook verzekeraars zouden een rol kunnen spelen door in hun
polisvoorwaarden eisen te stellen aan de professionele bezitters van
gevaarlijke stoffen.

Op deze wijze kan de aansprakelijkheidsregeling voor gevaarlijke stoffen ervoor
zorgen dat er door in het geval er sprake is van een product dat een gevaarlijke
stof bevat dat er met betrekking tot dat product informatiestromen door de
gehele productketen ontstaan.

4.3.4 Vrijwillige regulering

Ook het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zelf ontplooien
activiteiten om de milieubelasting van producten terug te dringen. Deze
activiteiten zijn van invloed op de informatievoorziening. In dat kader zullen in
het onderstaande de rol van convenanten en productgerichte milieuzorg worden
besproken. Tevens zal worden ingegaan op een vorstel van de consumentenbond
uit 2002 om te komen tot een "Wet openbaarheid van productie en ketens".

4.3.4.1 Convenanten

Sinds 1990 voert het ministerie  van  VROM een milieubeleid dat gericht  is  op
bepaalde doelgroepen.141 In dit doelgroepenbeleid ligt sterk de nadruk op de
zelfregulering en de eigen verantwoordelijkheid van de actoren die daarbij
betrokken zijn. Daarbij wordt als belangrijk instrument gebruik gemaakt van
convenanten. Deze convenanten worden beschouwd als een alternatief voor

142 Verschuuren, J.M., a.w. 1994, p. 34.
143 Bruiin, T.  en\1. Nortberg-Bohm,  Voluntary,  Collaborative  and  Information-based  Policies:  Lessons
and   Next   Steps   for   Environmental   and    Energy    Policy   in   the    United   States    and    the    Netherlands,

Cambridge, 2003, p. 63.
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wetgeving. Juridisch kan een convenant worden gekwalificeerd als een
overeenkomst naar burgerlijk recht. Dat is echter niet noodzakelijk. In ieder
geval gaat het om schriftelijke afspraken tussen de rijksoverheid en organisaties

van ondernemingen of 66n of meer individuele ondernemingen, die als doel
hebben om bepaalde milieudoelstellingen te realiseren. Als voordeel wordt in de
literatuur met name gewezen op de instemming van de direct betrokkenen bij de
totstandkoming van een convenant.'44 De overheid legt niet eenzijdig van
bovenaf zijn besluit op, maar treedt rechtstreeks met betrokkenen in
onderhandeling. Dit vergroot, althans zo is de gedachte, de legitimiteit van de
besluiten die door middel van het convenant worden vastgelegd. Overigens
kleven er vanuit een juridisch oogpunt ook evidente nadelen aan convenanten.145
Het belang van convenanten op het terrein van producten is zeer zeker
aanwezig. Met name aan het einde van de jaren tachtig, begin jaren negentig
wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van convenanten die verband houden met
de milieubelasting van producten:46 Ook op dit. moment wordt er met betrekking
tot producten gebruik gemaakt van convenanten. Ik wijs op de navolgende
convenanten die in de afgelopen jaren zijn afgesloten:

• Convenant Duurzame gewasbescherming: in maart 2003 zijn tussen de
minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de staatssecretaris
van VROM, de Stichting Natuur en Milieu, LTO Nederland en de
Vereniging van waterleidingbedrijven afspraken gemaakt over
verduurzaming van de gewasbescherming en de toelating van
bestrijdingsmiddelen. De genoemde partijen verplichten zich om samen
te werken en hun verantwoordelijkheid te nemen om in 2010 de
milieubelasting door landbouwbestrijdingsmiddelen met 95 procent te
verminderen ten opzichte van 1998.147

144 Wit, R.C.N., B.A. Leurs, G. de Wit en M. Aalders, Kosten en baten van miheuconvenanten in

vergelijking met  marktconforme  instrumenten,Den Haag, 1999, p.  13-15.

145 Zonder hier uitvoerig op te willen ingaan, noem ik hier met name de positie van de der(ie-

belanghebbende die door het gebruik van convenanten in het gedrang kan komen en de doorkruising van

een aanwezige publiekrechtelijke regeling. Zie in dit verband ook het Windmill-arrest, HR 26 januari

1990, AB 1990,408.

146 Daarbij ging het in de eerste plaats om het fosfatenconvenenant dat in 1987 is afgesloten tussen de

minister van VROM, de minister van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse Vereniging van

Zeepfabrikanten met als doel de hoeveelheid fosfaat in wasmiddelen te verminderen.  In 1990 waren alle

huishoudelijke wasmiddelen fosfaatvrij. Een ander voorbeeld is het cadmiumconvenant dat in 1988 is

afgestoten tussen de minister van VROM, de minister van Landbouw en Visserij, de staatssecretaris van

Economische Zaken, het Bedrijfschap Frisdranken, het Produktschap voor Bier en de Stichting

Verpakking en Milieu met als doel de hoeveelheid cadmium die in het milieu komt te verminderen.

Inmiddels is op grond van artikel 24 en 31 het cadmiumbesluit Wms in de plaats van dit convenant

gekomen.

147 Persbericht Minsterie van VROM, 11 maait 2003, www.vrom.njjpagina.html/id=10594.
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• Convenant Verpakkingen III: eveneens van recente datum is het
verpakkingenconvenant III. In 2002 zijn er tussen de Minister van
VROM aan de ene kant en de vereniging VNO/NCW, de Stichting
verpakkingen en milieu en MKB Nederland aan de andere kant
afspraken gemaakt met betrekking tot verpakkingen en zwerfafval.
Deze afspraken zijn neergelegd in het Convenant Verpakkingen III. Dit
convenant is de uitwerking van artikel 2 van de eerder besproken
Regeling verpakking en verpakkingsafval die aan ondernemingen de
mogelijkheid biedt om vrijstelling te krijgen van de individuele
verplichtingen, die voortvloeien uit de Regeling, bij de ondertekening
van het convenant. Een ontwerp Convenant Verpakkingen III is door de
Nederlandse regering ter notificatie aangeboden aan de Europese
Commissie.

Het Convenant Verpakkingen III, als opvolger van het Convenant Verpakkingen
II, is een duidelijk voorbeeld van de wijze waarop partijen, waaronder de
overheid en het bedrijfsleven afspraken kunnen maken over de uitvoering van
een deel van het productenbeleid. In het hiernavolgende zal daarom op het
verpakkingenconvenant worden ingegaan.

4.3.4.2 Convenant verpakkingen III

Het Convenant Verpakkingen III bestaat uit een viertal onderdelen te weten het
integratieconvenant verpakkingen, het deelconvenant producenten/importeurs,
een deelconvenant zwerfaval en deelconvenanten die gelden voor glas, metaal,
kunststof, papiervezel en houtw

Het integratieconvenant149
In artikel 2 van het integratieconvenant valt te lezen dat dit convenant
betrekking heeft op alle verpakkingen die in Nederland op de markt worden
gebracht, met uitzondering van die verpakkingen die worden uitgevoerd uit
Nederland.'S° In het integratieconvenant is de algemene doelstelling met
betrekking tot verpakkingen vastgelegd. Deze doelstelling houdt in dat in het
jaar 2005 de totale hoeveelheid te verwijderen verpakkingsafval van glas, papier
of karton, metaal of kunststof, in de vorm van verwijdering, maximaal 850
kiloton dient te bedragen, vermeerderd met de hoeveelheid verpakkingsafval van
metaal, dat na verbranding als materiaal wordt hergebruikt. Deze in artikel 3 van
het convenant vermelde doelstellingen brengen zowel voor het bedrijfsleven als
voor de overheid verplichtingen met zich mee.

Voor het bedrijfsleven noemt artikel 4 de verplichting dat zij de totale
hoeveelheid verpakkingen in het jaar 2005 niet meer zal laten stijgen dan 2/3

148 Convenant Verpakkingen III, Stcrt, 4 december 2002.
149 Convenant Verpakkingen III, Stert, 4 december 2002 p. 3-43
150 Integratieconvenant Verpakkingen, Stcrt., 4 december 2002, p. 6.
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van de procentuele stijging van het Bruto Binnenlands Product gecorrigeerd
voor de toepassing van secundaire grondstoffen. Daarnaast verlangt dit artikel
dat de totale hoeveelheid op de Nederlandse markt gebrachte verpakkingen van
glas, papier en karton, metaal en kunststof in het jaar 2005 tenminste voor 73
gewichtsprocent nuttig wordt toegepast en tenminste 70 gewichtsprocent als
materiaal wordt hergebruikt. Van de Minister wordt vervolgens als belangrijkste
verplichting verwacht dat hij of zij op basis van de huidige en toekomstige
milieuregelgeving regelingen opstelt om het bedrijfsleven in staat te stellen aan
de verplichtingen te voldoen.

Deelconvenant producenten/importeursi'i
Het deelconvenant producenten/importeurs heeft betrekking op de producenten
en de importeurs van verpakkingen. Doel van dit deelconvenant is de
mogelijkheden tot hergebruik en nuttige toepassing van verpakkingen op een
positieve wijze te beinvloeden door bij het ontwerp van verpakkingen en de
keuze van de daarbij te gebruiken materialen rekening te houden met hergebruik
en nuttige toepassing. Van de individuele producenten en importeurs van
verpakte producten wordt verwacht, zo is in de artikelen 4,5 en 6 van dit
deelconvenant vastgelegd, dat ze de volgende maatregelen treffen op het gebied
van verpakkingen:

•     Op het gebied van de preventie bepaalt artikel 4 dat de
producent/importeur zich verplicht met betrekking tot het op de markt
brengen tot het treffen van maatregelen die resulteren in een zo laag
mogelijke milieubelasting als redelijkerwijze haalbaar is.

•     Op het gebied van producthergebruik bepaalt artikel 5 dat indien de
producent of importeur in Nederland aan een ander bier, fris of water in
een verpakking ter beschikking stelt, de bepalingen uit bijlage 2 bij dit
deelconvenant van toepassing zijn. Bijlage 2 bevat een protocol voor
producthergebruik. Dit protocol houdt in dat in de productgroepen bier,
respectievelijk frisdranken en waters de bestaande systematiek van
hervulbare verpakkingen zal worden gehandhaafd tenzij wordt voldaan
aan de voorwaarden genoemd in dit protocol. Het voorgaande betekent
volgens het protocol dat bestaande combinaties van een product en een
verpakking voor bier respectievelijk frisdranken en waters worden
gehandhaafd tenzij wordt aangetoond dat wijziging daarvan voor het
milieu een minder grote ofhoogstens een gelijkblijvende belasting tot
gevolg heeft in vergelijking met bestaande hervulbare systemen.

•     Op het gebied van nuttige toepassing en materiaalhergebruik bepaalt
artikel 6 dat de producent/importeur maatregelen treft met betrekking
tot het ontwerp, de inkoop en de productie van verpakkingen, zodat
afgedankte verpakkingen nuttig kunnen worden toegepast en/of als
materiaal kunnen worden hergebruikt, voorzover dat redelijkerwijs
mogelijk is.

151 Convenant Verpakkingen, Stert, 4 december 2002, p. 44-56.
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•     Artikel 8 bevat een inspanningsverplichting voor de
producent/importeur om te bevorderen dat secundaire grondstoffen op
marktconforme wijze worden toegepast.

Deelconvenant Zwerfafvap'l
Dit deelconvenant heeft als belangrijkste doelstelling de vermindering van
zwerfafval. Deze doelstelling is nader geconcretiseerd in artikel 2 van dit
deelconvenant, waar streefgetallen zijn vermeld. Het bedrijfsleven dient er zorg
voor te dragen dat uiterlijk in het jaar 2005 de hoeveelheid blikjes en flesjes in
het zwerfafval met tenminste 80% zal zijn afgenomen. Taak van de
Rijksoverheid in dat kader is om maatregelen te nemen die betrekking hebben
op het voeren van een voorwaardenscheppend en uitvoerend beleid voor het
bestrijden en verminderen van zwerfafval, aldus artikel 4 van dit deelconvenant.
Van gemeenten wordt op grond van artikel 7 van dit deelconvenant verwacht dat
zij mensen en middelen zullen inzetten die eraan bijdragen om de hoeveelheid
zwerfafval te verminderen.

Deelconvenanten materiaalgebruik 
De verschillende deelconvenanten materiaalgebruik hebben betrekking op de
leveranciers van grondstoffen en materialen voor verpakkingen, op de
producenten en importeurs van verpakkingsmaterialen en op de verwerkers van
afgedankte verpakkingen. Van partijen worden de volgende maatregelen
verwacht:

•     Op het gebied van preventie dienen deze partijen op basis van kennis en
kunde ondersteuning te bieden bij de preventiemaatregelen die de
producenten en de importeurs van verpakte producten moeten nemen.

•     Op het gebied van het materiaalhergebruik dienen deze partijen: 1) een
bijdrage te leveren aan de relevante recyclingsprogramma's, 2) te
stimuleren dat bedrijven uit de kantoren-, winkel-, diensten- en
industriesector hun verpakkingsafval scheiden en gescheiden aanbieden
aan herverwerkers, bijvoorbeeld door het opstellen van
voorlichtingsprogramma's en 3) op basis van kennis en kunde de
gebruikers van verpakkingen te adviseren bij de inzet van secundaire
grondstoffen in verpakkingen.

Informatievoorziening
Evenmin als dat het geval is in de Regeling verpakking en verpakkingsafval, iser in het Convenant Verpakkingen III sprake van het reguleren van
informatieverstrekking tussen de verschillende partijen in de verpakkingsketen.
Toch zou men hier een mogelijk aanknopingspunt voor informatieverstrekking
kunnen zien in de verschillende deelconvenanten materiaalgebruik, waar van
leveranciers van grondstoffen en materialen ten aanzien van de producenten

152 Convenant Vetpakkingen IlI, Stcrt. 4 december 2002, p. 57-73.
153 Convenant verpakkingen III, Stcrt, 4 december 2002, p 74-153.
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ondersteuning wordt gevraagd op basis van kennis en kunde bij de te nemen
preventiemaatregelen. Dit zou kunnen betekenen dat de betreffende leveranciers
door middel van de benodigde informatievoorziening de producenten helpen bij
het nemen van de preventiemaatregelen. Een afdwingbare verplichting voor de
producent vloeit er echter niet uit de genoemde deelconvenanten voort.

De informatievoorziening voor de overheid is wel uitgebreid geregeld in het
Convenant Verpakkingen III, namelijk in het integratieconvenant. Artikel 8 van
het integratieconvenant legt aan de Minister van VROM verplichtingen op om
de diverse betrokken partijen op de hoogte te stellen van de uitvoering van het
Convenant. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen bepaalt artikel 9 van
het integratieconvenant dat de partijen in de verpakkingsketen zich verplichten
om een monitoringssysteem in te stellen door middel waarvan over de voortgang
van de uitvoering van het Convenant Verpakkingen III wordt gerapporteerd.

Met betrekking tot de informatievoorziening aan de consument kan hier
herhaald worden wat reeds bij de Regeling verpakking en verpakkingsafval is
gezegd. Ook in het Convenant Verpakkingen III is daar niets over bepaald,
terwijl dit wel degelijk een verplichting is die voor de lidstaten voortvloeit uit de
Europese richtlijn.

4.3.4.3 Productgerichte milieuzorg

In de afgelopen jaren is ook de aandacht voor producten in de zogenaamde
milieuzorgsystemen gegroeid. Deze milieuzorgsystemen moeten ertoe bijdragen
dat bedrijven uit de industriele sector op een vrijwillige basis streven naar een
continue verbetering van hun milieuprestaties. Aanvankelijk was dit met name
procesgeorianteerd, maar met name de laatste jaren valt een verschuiving te zien
naar een productgeori8nteerde benadering, tot uiting komend in aandacht voor
producten in milieuzorgsystemen. Het ministerie van VROM heeft in de periode
1998 tot en met 2003 productgerichte milieuzorg gestimuleerd via het
subsidieprogramma Productgerichte Milieuzorg. In dit programma worden er
enkele hoofdkenmerken gedefinieerd die samenhangen met de aandacht van
bedrijven voor de milieuaspecten van hun producten. Daarbij gaat het in de
eerste plaats om een systematische werkwijze met vastgelegde taken en
verantwoordelijkheden als het gaat om producten. In de tweede plaats moet er
gestreefd worden naar een continue productverbetering door een periodieke
evaluatie en aanpassing van de milieuaspecten van producten. In de derde plaats
moet er betrokkenheid zijn van de andere schakels in de productketen. Op de
website van Novem, die het voormelde subsidieprogramma van het ministerie
van VROM cot;rdineerde, zijn vijfenzeventig projecten van productgerichte
milieuzorg terug te vinden.'54

154 http://www.senternovem.nl/pmz/index.asp.
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EMAS-verordening
Ook op Europees niveau is reeds vanaf het begin van de jaren negentig aandacht
voor de vrijwillige milieuzorgsystemen. In 2001 is er een verordening tot stand
gekomen, ter vervanging  van een eerdere verordening  uit   1993, die dient  als
ondersteuning van het opzetten van vrijwillige milieuzorgsystemen. Deze
verordening staat ook wel bekend onder de naam EMAS-verordening. 155 De
verordening is slechts bedoeld om een gelijke toepassing van EMAS in de
gehele Europese Gemeenschap te verzekeren en legt daartoe

gemeenschappelijke procedures, regels en essentiale eisen vast, terwijl
maatregelen die adequaat op nationaal niveau kunnen worden genomen aan de
lidstaten zelf worden overgelaten. Als doelstelling van de EMAS-verordening
wordt in artikel 1 genoemd de invoering van een communautair milieubeheer-
en milieuauditsysteem (EMAS) voor de beoordeling en de verbetering van
milieuprestaties van organisaties en voor de verstrekking van relevante
informatie aan het publiek en andere belanghebbenden. Deelname aan het
systeem geschiedt op een vrijwillige basis.

Een organisatie156 die in aanmerking wil komen voor erkenning onder het
EMAS-systeem dient aan de volgende vereisten te voldoen:

•     uitvoering van een milieuanalyse van haar activiteiten, producten en
diensten en in het licht van deze analyse de toepassing van een
milieubeheersysteem dat in overeenstemming is met de relevante
milieuwetgeving;

•     de uitvoering van een milieuaudit die is gericht op de beoordeling van
de milieuprestaties van de organisatie;

•     opstellen van een milieuverklaring, waarin aandacht moet worden
besteed aan de resultaten van de organisatie ten opzichte van haar
milieudoelstellingen en -taakstellingen en aan de noodzaak van een
voortdurende verbetering van de milieuprestatie, terwijl daarnaast moet
worden nagegaan welke informatie relevante belanghebbenden nodig
hebben;

•     de milieuanalyse, het milieubeheersysteem, de auditprocedure en de
milieuverklaring moeten worden onderzocht om na te kunnen gaan of
ze voldoen aan de voorschriften van de verordening en de
milieuverklaring moet worden gevalideerd door een milieuverificateur;

155 Verordening (EG) Nr. 761/2001 van het Europese Parlement en de Raad van 19 maart 2001 inzake

de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem
(EMAS), PbEG 2001, U 14/1.

156 Het begrip organisatie is in artikel 2 van de EMAS-verordening ruim gedefinieerd: "een

maatschappij, vennootschap, firma, onderneming, autoriteit of instelling, dan wet een decl of een
combinatie daarvan, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, privaat- of publiekrechtelijk, met een eigen
structuur en administratie".
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•     de gevalideerde milieuverklaring moet worden ingediend bij de
bevoegde instantie van de lidstaat en moet na registratie openbaar
worden gemaakt.

Iedere lidstaat dient er zorg voor te dragen dat er een systeem wordt ingevoerd
voor de erkenning van onafhankelijke milieuverificateurs die gaan toezien op de
validatie van de milieuverklaringen. Daarnaast moeten de lidstaten bevoegde
instanties aanwijzen die de organisaties registreren die conform de voorschriften
van de verordening deelnemen aan het EMAS-systeem en die een gevalideerde
milieuverklaring hebben overlegd. De bevoegde instantie ziet op de naleving
van de voorwaarden die gelden voor de registratie. De organisaties die aan de
EMAS deelnemen en als zodanig zijn geregistreerd bij de bevoegde instanties,
mogen gebruikmaken van een zogenaamd EMAS-logo. Artikel 8 van de
verordening bepaalt in dat kader dat het EMAS-logo door organisaties mag
worden gebruikt op gevalideerde informatie, op gevalideerde
milieuverklaringen, in het briefhoofd van geregistreerde organisaties, in
publicitaire informatie over de deelname van een organisatie aan EMAS en in
advertenties voor producten, activiteiten en diensten. Dat laatste mag slechts in
die gevallen waarin er geen verwarring valt te duchten met
milieuproductetiketten. Het EMAS-logo mag niet worden gebruikt op producten
of de verpakkingen van die producten en evenmin in het kader van vergelijkende
beweringen over andere producten, activiteiten en diensten.

Organisaties die in aanmerking willen komen voor de registratie als
deelnemer aan het EMAS-systeem zullen ervoor moeten zorgen dat ze
beschikken over voldoende informatie. Die informatie moet uitdrukkelijk ook
betrekking hebben op de milieuaspecten van producten. Dat heeft als
consequentie dat de organisatie voor de uitvoering van een milieuanalyse die
betrekking heeft op haar producten moet beschikken over informatie van andere
schakels in de productketen waarin de organisatie zich bevindt. Daarnaast zal de
organisatie de voor de registratie als deelnemer benodigde informatie moeten
verstrekken aan de bevoegde instantie. Daarbij gaat het met name om de
gevalideerde milieuverklaring en de overige informatie waaruit blijkt dat de
organisatie voldoet aan de bepalingen van de EMAS-verordening. De te
verstrekken informatie zal eveneens informatie over de milieuaspecten van
producten bevatten.

4.3.5 Milieu-informatie en producten

4.3.5.1 Inleiding

De laatste vorm van indirecte regulering met betrekking tot producten die hier
behandeld zal worden heeft betrekking op informatievoorziening. Ik bespreek in
dit hoofdstuk de thans bestaande instrumenten die beogen om met name de
consument te informeren over diverse milieuaspecten van producten. Informatie
moet het de consument, maar ook de producent die producten koopt van een
afnemer, mogelijk maken om hun verantwoordelijkheid met betrekking tot het
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verminderen van de milieubelasting van producten te nemen en hen bewust te
maken van de milieuaspecten van producten. Achtereenvolgens zullen worden
besproken het Hoofdstuk milieuverslag in de Wet milieubeheer, de bepalingen
met betrekking tot de milieukeur, de Reclamecode en het "wetsvoorstel"
openbaarheid van productie en ketens.

4.3.5.2 Hoofdstuk milieuverslag Wet milieubeheer

4.3.5.2.1 Inleiding

Hoofdstuk   12   van   de Wet milieubeheer luidt "Verslag-, registratie-   en
meetverplichtingen':15' Van deze dde verplichtingen zijn slechts regels gesteld
met betrekking tot de verslaglegging. De milieuverslaglegging dient drie doelen:
158

•     Het stimuleren van de invoering van milieuzorgsystemen: de noodzaak
om een extern milieuverslag op te stellen, leidt ertoe dat de benodigde
informatie boven tafel moet komen. In de praktijk houdt dit in dat
milieuzorgvoorzieningen worden ingevoerd, zoals het opzetten van een
meet- en registratiesysteem, het aanwijzen van een milieucoilrdinator en
het uitvoeren van interne controles;

-     Het uitwerken van de verantwoordingsplicht van bedrijven: bedrijven
met een adequaat milieuzorgsysteem krijgen meer
verantwoordelijkheid, hetgeen inhoudt dat een bedrijfbij normstelling,
toezicht en controle het voortouw mag en moet nemen. Daar staat
tegenover dat deze bedrijven aan de overheid en aan het publiek, in de
vorm van een overheids- en een publieksverslag, inzicht dienen te
geven hoe zij inhoud hebben gegeven aan de aan hen toevertrouwde
milieuzorg en tot welke milieuresultaten dit leidt;

•     De stroomlijning en uniformering van rapportages aan de overheid: alle
bestaande rapportages aan overheidsorganen dienen zoveel mogelijk op
te gaan in het overheidsverslag, zodat dit leidt tot een
lastenvermindering bij bedrijven.

Zoals in deze opsoinming is vermeld, maakt Hoofdstuk 12 Wm een onderscheid
tussen een publieks- en een overheidsverslag. Beide soorten verslagen zullen
hieronder worden besproken. Het is overigen niet zo dat alle bedrijven verplicht
zijn om een publieks- dan wel overheidsverslag te maken. Artikel 12.1 Wm
bepaalt namelijk dat alleen die inrichtingen, die bij algemene maatregel van
bestuur worden aangewezen onder de genoemde verplichtingen vallen. Het gaat
daarbij om "categorieen van gevallen waarin inrichtingen ernstige nadelige

157 Wet van 10 april 1997 tot uitbreiding van de Wet milieubeheer (milieuverslaglegging), Stb. 1997,

170.

158 Kamerstukken II, 1995-1996,24 572, nr. 3, p. 4-6.
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gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken". Bij algemene maatregel van
bestuur zijn 250 inrichtingen aangewezen.'59

4.3.5.2.2 Publieksverslag

De aangewezen inrichtingen moeten op grond van artikel 12.2 Wm jaarlijks een
publieksverslag opstellen.* In beginsel is dat publieksverslag met name bedoeld
voor de omwonenden en voor milieu-organisaties.16, De wettelijke regeling
vereist dat het publieksverslag beknopt is en dat het voor een algemeen publiek
begrijpelijk moet zijn geformuleerd.

Artikel 12.2 lid 2 Wm vereist dat het publieksverslag een getrouw beeld
geeft van de milieubelasting die wordt veroorzaakt door de inrichting. Dat
betekent dat het publieksverslag een beschrijving op hoofdlijnen dient te
bevatten van:

a.    De aard van de inrichting en de activiteiten en processen in de
inrichting;

b.    De nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door de inrichting,
met inbegrip van een samenvatting van de relevante kwantitatieve
gegevens;

c.    De technische organisatorische en administratieve maatregelen die met
betrekking tot de inrichting zijn getroffen in het belang van de
bescherming van het milieu.

Artikel 12.2 lid 4 Wm bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur kan
worden bepaald dat het verslag mede bevat een beschrijving op hoofdlijnen van
milieuzorg met betrekking tot producten. Dit artikel geeft aan de Minister de
bevoegdheid om bedrijven te verplichten om informatie te verschaffen aan het
algemene publiek over maatregelen die zijn genomen om de milieubelasting van
producten die door de inrichting worden geproduceerd terug te dringen.
Aangenomen mag worden dat het hier gaat om maatregelen die de
milieubelasting van het product in de gehele productketen betreffen. In dat geval
zullen niet alleen omwonenden en milieuorganisaties belang hebben bij deze
informatie, maar zeer zeker ook consumenten en de diverse schakels in de keten
die met het product in kwestie te maken hebben. Overigens heeft de Minister tot
op heden nog geen gebruik gemaakt van deze bevoegdheid.

Inmiddels is er een wetsvoorstel aanhangig bij de Tweede Kamer op grond
waarvan het voornoemde publieksverslag uit de Wet milieubeheer zal worden

159 Bestuit van 17 november 1998 (Milieuverslaglegging), Stb. 2000,152.
160 Deze regel bevat echter een uitzondering in artikel 12.3, welk artiket bepaalt dat: "De verplichting tot

het opstellen van een milieuverslag ten behoeve van het publiek, als bedoeld in artikel 12.2 geldt nia,
indien degene die de inrichting drijft, met betrekking tot die inrichting als organisatie is geregistreerd op

grond van artikel 6 van de EG-verordening milieubeheer- en milieuauditsystemen en als zodanig is

opgenomen in de lijst van geregistreerde organisaties, bedoeld in artikel 7, tweedie lid, van die
verordening."
161 Karnerstukken II, 1995-1996,24 572, nr. 3, p. 13.
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verwijderd. 162 Het publieksverslag blijkt niet aan de verwachtingen te voldoen.
Uit een onderzoek blijkt dat de belangstelling van het publiek voor het
publieksverslag gering is. Daarnaast leidt het schrappen van deze verplichting
tot een substantiBle reductie van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.
Er is dus onvoldoende grond om de verplichting tot het opstellen van een
publieksverslag in stand te houden, mede gezien de openbaarheid van de
overheidsverslagen die door het publiek dus kunnen worden ingezien.

4.3.5.2.3 Overheidsverslag

Naast het publieksverslag is een inrichting op grond van artikel 12.4 Wm
verplicht om jaarlijks een milieuverslag op te stellen ten behoeve van het
bestuursorgaan dat bevoegd is om aan de inrichting een vergunning te verlenen
op grond van artikel 8.1 Wm. Het overheidsverslag dient de bij algemene
maatregel van bestuur aangewezen gegevens te bevatten omtrent:

a.    De nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting in het
verslagiaar heeft veroorzaakt;

b.   De technische, organisatorische en administratieve maatregelen en
voorzieningen die in het verslagiaar met betrekking tot de inrichting
zijn getroffen in het belang van de bescherming van het milieu;

c.    De redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de
onder a. en b. genoemde onderwerpen in het eerstvolgende verslagiaar.

Een bepaling zoals artikel 12.2 lid 4 Wm overheidsverslag. Dat betekent dat de
Minister niet de bevoegdheid heeft om bij algemene maatregel van bestuur van
de inrichting te eisen dat gegevens worden verstrekt die betrekking hebben op de
milieubelasting van producten. Dat is overigens ook logisch, omdat we eerder in
dit hoofdstuk hebben gezien dat er in de vergunning op grond van artikel 8.1
Wm ook geen bepalingen kunnen worden opgenomen die betrekking hebben op
producten. Het bevoegd gezag heeft wel de mogelijkheid om, nadat gebruik is
gemaakt van de bevoegdheid ex artikel 12.2 lid 4 Wm, inzage te verkrijgen in
het publieksverslag en op die wijze te worden geinformeerd omtrent de
milieubelasting van producten die de inrichting betreffen. Nadeel daarvan is
echter dat de wet in dat kader slechts vereist dat beknopte en voor een ieder
begrijpelijke informatie wordt geopenbaard. Het is de vraag of dat soort
informatie voor de overheid van enige betekenis is.

4.3.5.3 De Milieukeur

4.3.5.3.1 Inleiding

In   1992   is de Stichting Milieukeur opgericht  om een einde te maken   aan  de
veelheid van onduidelijke logo's die verschillende producenten gebruikten om
de milieuvriendelijkheid van hun producten aan te tonen. De bedoeling van de
milieukeur was om door middel van een eenduidig logo, te weten een vuist met

162 Kamerstukken II, 2004-2005,29 972, nr. 3.

146



een stempel, de consument de mogelijkheid te bieden producten uit eenzelfde
productgroep te kunnen beoordelen op milieuvriendelijkheid.'6' De Stichting
Milieukeurmerk is de organisatie die de milieubelasting van de producten
beoordeelt. In deze Stichting hebben onder andere het ministerie van
Economische Zaken, het ministerie van VROM, producenten en milieu- en
consumentenorganisaties zitting.

Leveranciers van producten die de milieukeur willen voeren kunnen dit
aanvragen  bij  het Milieukeurinstituut.164 Nadat  in een uitgebreid onderzoek  is
aangetoond dat aan de vastgestelde eisen is voldaan, kan een contract worden
afgesloten om de milieukeur te voeren. Een product wordt onder andere aan de
hand van de volgende criteria beoordeeld: de toepassing van milieugevaarlijke
stoffen, emissies naar water, bodem en lucht, de productie van afval lawaai en
het verbruik van energie en grondstoffen. De goedgekeurde producten worden
door het Keurmerkinstituut regelmatig gecontroleerd of nog aan alle eisen wordt
voldaan.

Een belangrijk knelpunt bij de toekenning van een milieukeur is de methode
waarop de milieubelasting van een product moet worden gebaseerd: de Life
Cycle Analysis (LCA).165 Het is namelijk moeilijk om aan de hand van deze
methode de milieubelasting van een product te beoordelen. De toenmalige
Centrale Raad voor de Milieuhygiene (CRMH) constateerde namelijk een
gebrek aan betrouwbare gegevens over de milieueffecten van verschillende
methoden van productie, consumptie en afdanking van een product.

4.3.5.3.2 De Europese milieukeur

Op   17  juli  2000  is de nieuwe Europese Verordening Milieukeur in werking
getreden:66 De hoofddoelstelling van deze Verordening is te komen tot een
vrijwillig en selectief communautair systeem voor de toekenning van
milieukeuren. Artikel 1 van de verordening bepaalt in dat kader:

66Het communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren heeft tot doel die
producten te bevorderen die vergeleken met andere producten uit dezelfde
productengroep negatieve milieueffecten kunnen verminderen en die zo kunnen
bijdragen tot een efficient gebruik van hulpbronnen en een hoog niveau van
milieubescherming. Dit doel wordt bereikt door consumenten in die producten
wegwijs te maken en hun nauwkeurige, niet-misleidende en wetenschappelijk
onderbouwde informatie erover te verstrekken."

163  Didde, R., Milieukeur moet tot groene concurrentie leiden, Milieumagazine, no. 6, I992, p. 32-35.

164 Zie: http://www.keurmerk.nl.
165 Aldus ook de Centrale Raad voor de Milieuhygitne in een advies voorafgaand aan het verschijnen
van de nota Produkt en Milieu, Centrale Raad voor de Milieuhygiene, Produklgericht mi/ieube/eid op

weg naar een  duuname wijze van  produceren en consumeren,  Advies  199217. DenHaag

166 Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europese Parlement en de Raad van  17 juli 2000 inzake een

herzien communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren, PbEG 2000, I.237.
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De communautaire milieukeur kan, op grond van artikel 2 van de Verordening,
worden toegekend aan in de Gemeenschap verkrijgbare producten die voldoen
aan de in artikel 3 van de Verordening gestelde essentiBle milieueisen en de in
artikel 4 genoemde criteria voor de milieukeur.

Artikel 3 van de Verordening stelt dat de milieukeur kan worden toegekend
aan een product waarvan de eigenschappen werkelijk kunnen bijdragen tot
verbeteringen van essentiBle milieuaspecten. Bij de toekenning van de
milieukeur geldt op grond van artikel 3 lid 2 van de Verordening het
navolgende:

a.    Bij de beoordeling van de relatieve verbeteringen wordt de netto-
milieubalans in aanmerking genomen; deze balans is het resultaat van
de voor- en nadelen voor het milieu met inbegrip van de gezondheids-
en veiligheidsaspecten, die aan de aanpassingen in alle levensfasen van
de betrokken producten zijn verbonden. Bij de beoordeling wordt ook
rekening gehouden met de voordelen die het gebruik van het betrokken
product voor het milieu heeft;

b.    De belangrijkste milieuaspecten worden bepaald door de categorieen
milieueffecten te identificeren waaraan het onderzochte product
gedurende zijn levenscyclus de meest significante bijdrage levert, en
door daaruit die aspecten te kiezen die voor een grote verbetering
kunnen zorgen;

c.    Het voor-productiestadium van de levenscyclus van producten omvat de
extractie of de productie en de bewerking van grondstoffen en de
energieproductie. Deze aspecten moeten, waar dit technisch mogelijk is,
in aanmerking genomen worden.

Artikel 4 van de Verordening geeft de criteria voor de milieukeur en de eisen
inzake de beoordeling en de verificatie:

1.    Per productengroep worden specifieke criteria voor de
milieukeur vastgesteld. In deze criteria worden voor elk van de
in artikel 3 genoemde essentitle milieuaspecten de eisen
vermeld waaraan een product moet voldoen om voor de
toekenning van de milieukeur in aanmerking te komen, met
inbegrip van de eisen voor de geschiktheid van het product om
aan de behoeften van de consument te voldoen

2.    (..)

Hieruit volgt dus dat de criteria voor de toekenning van een milieukeur per
productgroep nog behoren te worden vastgesteld met inachtneming van de
essentiille milieuaspecten zoals geformuleerd in artikel 3 van de Verordening.
Aangezien de genoemde essentiele milieuaspecten globaal zijn opgesteld, is er
dus veel vrijheid voor de vaststelling van de bedoelde criteria per productgroep.
De vaststelling van de criteria geschiedt op grond van artikel 17 van de
Verordening door de Commissie, die daarin wordt bijgestaan door een comit6.
Alvorens tot vaststelling van de criteria over te gaan geeft de Commissie aan het
Bureau Milieukeur van de Europese Unie opdracht om de criteria voor de
milieukeur alsmede de met de criteria verband houdende eisen inzake de
beoordeling van en het toezicht op de naleving, die van toepassing zijn op de
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prodcuctgroepen die onder deze Verordening vallen, op te stellen en periodiek te
herzien.

Tussen het Bureau Milieukeur van de Europese Unie en de aanvrager van
een milieukeur dient een milieukeurovereenkomst te worden afgesloten over de
voorwaarden voor het gebruik en voor de intrekking van de milieukeur. Het
voorgaande is geregeld in artikel 9 van de Verordening. In datzelfde artikel is
eveneens bepaald dat het gebruik van de milieukeur of de vermelding ervan in
reclame alleen is toegestaan nadat de milieukeur effectief is toegekend en alleen
voor de producten waarvoor zij is toegekend. Bedrieglijke of misleidende
reclame en het gebruik van tekens of logo's die kunnen leiden tot verwarring
met de communautaire milieukeur volgens de Verordening zijn verboden.

Om te voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen nationale
milieukeursystemen en het Communautaire milieukeursysteem, bepaalt artikel
11 van de Verordening uitdrukkelijk dat de Commissie en de lidstaten zorgen
voor de noodzakelijke colirdinatie tussen de verschillende nationale systemen en
het Communautaire systeem, met name inzake de selectie van productgroepen
en de ontwikkeling en de herziening van criteria op communautair en nationaal
niveau. Het is immers van belang dat de nationale systemen en het
Communautaire systeem geen verschillende criteria hanteren voor de toekenning
van een milieukeur.

4.3.5.4 De milieureclamecode

De consument laat zich sterk beYnvloeden door reclame. Dat geldt zeker voor
verschillende vormen van reclame voor "groene" producten, waarmee
producenten proberen sier te maken. Aanduidingen als "ecologische
verantwoord" of "beter voor het milieu" worden regelmatig gegeven om
producten aan te prijzen.  In het begin van de jaren negentig is er zelfs sprake van
een wildgroei aan beweringen van producenten over de milieuvriendelijkheid
van hun producten, die het voor consumenten lastig maakt om tot een juist
oordeel te komen. 167 Vanwege die reden is op 1 januari 1991 de
milieureclamecode (MRC) in werking getreden, die een aanscherping inhoudt
van de gewone reclamecode:63

Artikel 1 MRC bepaalt dat de code alleen van toepassing is als er sprake is
van een milieuclaim of een milieubewering waarin impliciet of expliciet wordt
gerefereerd aan milieuaspecten die verbonden zijn met de productie, distributie,
consumptie of afvalverwerking van goederen en diensten.169 Onder het begrip
milieuclaim vallen eveneens de merknamen en de productaanduidingen.

167 Stichting Natuur en Milieu, Hooldlijnen standpunt overproduktenbeleW, Utrecht, 1994, p. 4.

168 De Stichting Reclame Code is een organisatie die sinds 1964 is belast met het beoordelen van

reclame door middel van zelfregulering. De tekst van de Reclamecode en de Milieureclamecode die erin
is vervat is te vinden op www.reclamecode.nl. Een aantal bepalingen uit de Milieureclamecode is op 1

oktober 2000 gewijzigd.
169 Kabel, J.J.C, Reclame en Milieu, In: Milieu en Recht, no. 12, 1995, p 240-245.
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Milieuclaims mogen verder geen mededelingen, afbeeldingen of suggesties
bevatten waardoor de consument misleid kan worden over milieuaspecten van
de aangeprezen producten. Wat dat betreft is er echter weinig verschil met de
andere artikelen van de Reclamecode die bepalen dat er geen misleidende
beweringen mogen worden gedaan in reclame-uitingen. De aanscherping van de
MRC ten opzichte van de gewone Reclamecode zit met name in de verplichting
om de juistheid van absolute claims, zoals "groen" of "milieuvriendelijkk" te
bewijzen. De bewijslast terzake rust op degene die de beweringen doet.

Artikel 7 MRC bepaalt dat milieuaanduidingen en milieusymbolen niet
mogen worden gebruikt, tenzij de herkomst van de aanduiding of het symbool
duidelijk is en verwarring is uitgesloten over de betekenis van de aanduiding of
het symbool. Deze bepaling sluit aan bij de bepaling terzake in de Verordening.

Tot slot bevat de Milieureclamecode nog een specifieke bepaling die handelt
over afvalverwerking en hergebruik. Artikel 10 MRC bepaalt namelijk dat
milieuclaims die betrekking hebben op (gescheiden) afvalinzameling en/of
afvalverwerking slechts zijn toegestaan, indien de aangeprezen methode van
inzameling of verwerking in voldoende mate beschikbaar is voor de doelgroep
waarop de milieuclaim zich richt. Milieuclaims die betrekking hebben op het
gebruik van producten, of onderdelen daarvan, zijn slechts toegestaan, indien dit
hergebruik in voldoende mate wordt gerealiseerd bij de aangeprezen producten
of onderdelen.

4.3.5.5 "Wetsvoorstel" openbaarheid van productie en ketens

De consumentenbond heeft op eigen initiatief in 2002 een "wetsvoorstel"
aangeboden aan de Staatssecretaris van Economische Zaken getiteld " Wet
openbaarheid van productie en ketens". 170 Het wetsvoorstel is gericht op de
belangen van consumenten daar waar het gaat om informatieverschaffing over
onder andere de milieuaspecten van producten. In een toelichting bij dit
wetsvoorstel geeft de consumentenbond aan dat de op dit moment beschikbare
informatie slechts incidenteel beschikbaar is en geen volledig beeld geeft van de
duurzaamheid van producten. De consument kan zijn eigen verantwoordelijk-
heid slechts vervullen indien hij instrumenten in handen heeft om via de markt
bedrijven ter verantwoording te roepen. Zonder dat de consument een
gegarandeerde toegang heeft tot informatie en productiewijze zal naar de
mening van de consumentenbond maatschappelijk verantwoord ondernemen
consumeren niet worden bereikt.Het recht van de consument op informatie over
producten en productieprocessen zou daarom wettelijk moeten worden
vastgelegd in een wettelijke regeling die vergelijkbaar is met de Wet
openbaarheid van bestuur. Het karakter van dit wetsvoorstel is uiteraard anders,
omdat de Wet openbaarheid van bestuur een verticaal karakter heeft, namelijk

110 Consumentenbond. Weet wat je koopt, wet openbaarheid van productie en ketens,

wetsvoorstel van de consumentenbond aangeboden aan de Staatssecretaris van Economische

Zaken, Den Haag, 2002
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tussen overheid en burger, daar waar dit wetsvoorstel ziet op een horizontale
relatie tussen consument en bedrijfsleven.

Het wetsvoorstel is opgebouwd op een wijze die vergelijkbaar is met de Wet
openbaarheid van bestuur. Het bevat een algemene zorgplicht die bepaalt dat een
bedrijf informatie verstrekt over de maatschappelijke aspecten van producten en
diensten, productieprocessen en de gehele keten. Het wetsvoorstel kent
daarnaast drie categorieBn, te weten informatie op verzoek, informatie uit eigen
beweging en toegankelijkheid van informatie.

Informatie op verzoek houdt in dat de consument of zijn vertegenwoordiger
een informatieverzoek kan richten tot de eindleverancier van het product of de
dienst. Indien het gaat om informatie in de keten, dan richt de eindleverancier
zijn vraag tot de voorliggende schakel in de productieketen. De bedrijven in de
keten hebben de plicht informatie te leveren aan de eindleverancier indien deze
een informatieverzoek tot hen richt.

Onder de kop informatie uit eigen beweging valt het door bedrijven uit eigen
beweging verschaffen van informatie aan consumenten over matschappelijke
aspecten van producten en dienste, productieprocessen en de gehele keten
waarover zij op basis van bestaande wet- en regelgeving behoren te rapporteren
aan de autoriteiten. Daarnaast moeten bedrijven productdossiers aanleggen met
in de vorige zin genoemde informatie, welke dossiers voor een ieder
toegankelijk zijn. Ook toeleveranciers verschaffen uit eigen beweging
informatie en zij leggen productdossiers aan.

Tot slot moeten bedrijven er zorg voor dragen dat de informatie wordt
verschaft in een begrijpelijke vorm en dat deze volledig en actueel is. Daarnaast
dragen bedrijven er zorg voor dat deze informatie op zodanige wijze wordt
verspreid dat consumenten en andere belanghebbenden hun inzichten tijdig ter
kennis van het bedrijfkunnen brengen.

Het wetsvoorstel geeft een aantal beperkingsgronden waaronder bedrijven
niet verplicht zijn om informatie te verstrekken. In de eerste plaats kan het
verstrekken van informatie achterwege blijven indien het bedrijf kan aantonen
dat er geen maatschappelijk belang met de informatieverschaffing is gemoeid.
Verder blijft de verstrekking achterwege voorzover het belang niet opweegt
tegen het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel
derden, de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van derden of
staatsveiligheidsbelangen.

Het wetsvoorstel moet worden beschouwd als een poging van de
consumentenbond om het debat over de informatieverschaffing van onder
andere de milieuaspecten van producten aan de consument te verbeteren. Het
wetsvoorstel legt echter nogal vergaande informatieverplichtingen op aan
bedrijven, waarbij bijvoorbeeld weinig rekening wordt gehouden met de
grensoverschrijdendheid van productketens Evenmin wordt er rekening
gehouden met de moeilijkheden waarmee met name MKB-bedrijven te maken
zullen krijgen als zij aan deze informatieverplichtingen moeten voldoen. Het is
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ook de vraag of de consument niet meer gebaat is bij goede etikettering en
milieukeuren, dan bij een nogal breed geformuleerd informatierecht. Ook de
beperkingsgronden zijn nogal eng geformuleerd en houden geen rekening met
bedrijfsgevoelige informatie of intellectuele eigendomsrechten.

4.3.6 Conclusie

Alhoewel niet direct gericht op de beinvloeding van de gehele productketen, zijn
in het voorgaande toch een aantal juridische maatregelen aan de orde geweest
die indirect van belang kunnen zijn voor integraal ketenbeheer en voor vormen
van informatie-uitwisseling in een productketen.

Financi8le instrumenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan
integmal ketenbeheer door middel van heffingen op schaarse grondstoffen of
niet-duurzame producten. Het gebruik dat er wordt gemaakt van financiale
instrumenten heeft voornamelijk betrekking op deelaspecten die samenhangen
met de milieuaspecten van producten of op specifieke producten. Voorbeelden
die aan de orde zijn geweest, hadden betrekking op de afvalstoffenheffing, de
heffing geluidhinder burgerluchtvaart en de meststoffenheffing.

De risicoaansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen kan er, vanuit een
oogpunt van integraal ketenbeheer, voor zorgen dat er informatiestromen tussen
schakels in een keten ontstaan. De afnemer van de stof zal immers, gezien zijn
risicoaansprakelijkheid, willen weten welke risico's er aan die stof zijn
verbonden. Vanuit de aard der materie, zal het daarbij echter alleen gaan om
producten die gevaarlijke stoffen bevatten.

Vanuit een oogpunt van integraal ketenbeheer is er een aantal belangrijke
voordelen te noemen, die het gebruik van convenanten met zich mee zou kunnen
brengen, hetgeen besproken is als een vorm van vrijwillige regulering. Bij de
onderhandelingen over de totstandkoming van een convenant zijn namelijk in
veel gevallen diverse schakels uit de productketen betrokken. Bij die
onderhandelingen is ook vaak het betrokken bevoegde gezag betrokken. Op
deze wijze kan er zoiets als een formele overlegstructuur in een productketen tot
stand komen. Dit is in zoverre van belang, omdat de meeste productketens niet
georganiseerd zijn, terwijl een productketenbenadering afstemming vereist van
economische activiteiten die zijn georganiseerd in grotendeels autonome
organisaties. Dat wordt als een belangrijk probleem ervaren bij de implementatie
van integraal ketenbeheer. tn De meeste bedrijven zijn immers georganiseerd via
brancheorganisaties en niet via de productketen. Een formele overlegstructuur in
een productketen kan van invloed zijn op zowel de benodigde informatie-
uitwisseling tussen actoren in een productketen als de bewustwording van de
plaats in een productketen waar zich de belangrijkste milieuproblemen

171 Vermeulen, W.J.V., M.T.J. Kok en J.M. Kramer, Perspectieven op integraal ketenbeheer,

aangrupingspunten voor be/eid, Publicatiereeks productenbeleid, VROM, 1995, p.  17.
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voordoen:72 Als voorbeeld van een belangrijke tog,assing is het Convenant
Verpakkingen III uitgebreid besproken.

Een ander instrument van vrijwillige regulering is de invoering van
milieuzorgsystemen. In dat kader is de EMAS-verordening besproken.
Organisaties die in aanmerking willen komen voor de registratie als deelnemer
aan het EMAS-systeem zullen ervoor moeten zorgen dat ze beschikken over
voldoende informatie. Die informatie moet op grond van de EMAS-verordening
uitdrukkelijk ook betrekking hebben op de milieuaspecten van producten. Dat
heeft als consequentie dat de organisatie voor de uitvoering van een
milieuanalyse die betrekking heeft op haar producten moet beschikken over
informatie van andere schakels in de productketen waarin de organisatie zich
bevindt. De organisatie in kwestie zal op basis van vrijwilligheid moeten
bewerkstelligen dat de andere schakels in de productketen haar deze informatie
verschaffen.

Tot slot is de indirecte regulering door middel van informatievoorziening
besproken. Hoofdstuk    12   van   de Wet milieubeheer verplicht bepaalde
inrichtingen om een overheids- en een publieksverslag op te stellen. In deze
wettelijke regeling is de bevoegdheid voor de Minister gecreBerd om ook ten
aanzien van producten in het publieksverslag verslaglegging te eisen. Indien de
Minister gebruik zou maken van deze bevoegdheid, dan zou dat positieve
invloed hebben op de informatievoorziening met betrekking tot producten.
Alhoewel het hier slechts om een beschrijving op hoofdlijnen gaat, is de
inrichting die het betreft toch verplicht om informatie te verzamelen uit de
gehele productketen om zodoende aan de verslagleggingsplicht te kunnen
voldoen. Datzelfde geldt feitelijk ook voor die bedrijven die in aanmerking
wensen te komen voor een milieukeur, hetzij nationaal hetzij communautair, en
de bedrijven die in het kader van reclame bepaalde beweringen wensen te doen
met betrekking tot de milieuvriendelijkheid van hun producten.

Aan de hand van de besproken indirecte instrumenten in deze paragraaf kom
ik tot de conclusie dat de hier genoemde juridische instrumenten net zo min als
de eerder besproken directe instrumenten op een structurele wijze bijdragen aan
de totstandkoming van een productenbeleid dat gebaseerd is op integraal
ketenbeheer. Ook hier geldt dat de aanpak verbrokkeld is. Er is sprake van
maatregelen die zich met name richten op deelaspecten van producten en in veel
gevallen slechts op incidentele producten. Ook deze indirecte instrumenten
kunnen geen basis ofuitgangspunt vormen voor integraal ketenbeheer.

172 Nota Pr™lula en Milieu, Kamerstukken II, 1993-1994,23 562, nr. 2.
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HOOFDSTUK 5

Informatievoorziening met betrekking tot de milieu-
aspecten van producten

5.1 Inleiding

De tot op heden besproken nationale en Europese beleidsdocumenten hebben
aangetoond dat er in het productenbeleid een belangrijke rol wordt toegekend
aan informatievoorziening. Op nationaal niveau heeft het kabinet, met als
startpunt de Nota Produkt en Milieu,' reeds aangegeven dat de informatiestroom
ten behoeve van afnemers en leveranciers in de productketen door middel van
enige vorm van regulering tot stand zou moeten worden gebracht. Ook op
Europees niveau, in het Groenboek geYntegreerd productenbeleid,2 heeft de
Europese Commissie aangegeven, dat zij denkt aan het opleggen van een
wettelijke plicht aan partijen in de productketen om de belangrijkste gegevens
met betrekking tot de milieuaspecten van producten te leveren.

De centrale vraagstelling van dit onderzoek is de wijze waarop de
informatievoorziening met betrekking tot de milieuaspecten van producten in
productketens zou kunnen worden gereguleerd. Alvorens na te denken over
inhoud en niveau van een wettelijke regeling, dient duidelijk te zijn wat de
concrete knelpunten met betrekking tot de informatievoorziening in
productketens zijn die al dan niet om (wettelijke) regulering vragen. In dat
opzicht is er tot op heden weinig onderzoek verricht naar de relevantie van
informatie ten behoeve van het productenbeleid, de behoefte die partijen in een
productketen hebben aan milieurelevante informatie, de soort informatie die
noodzakelijk is om de milieubelasting van een product te verminderen en wat de
knelpunten zijn die zich daarbij voordoen. Mede op grond van de bovenstaande
overwegingen is het dan ook noodzakelijk om voor de partijen in een
productketen in kaart te brengen wat de concrete knelpunten zijn die zich met
betrekking tot de informatievoorziening in de productketen voordoen.

De vraag waar in dit gedeelte van het onderzoek een antwoord op gezocht zal
worden luidt daarom als volgt: "Wat zijn mogelijke behoeften en knelpunten in
de informatievoorziening met betrekking tot de milieuaspecten van producten
voor de partijen in een productketen?" Het antwoord op deze vraag zal in dit
hoofdstuk worden gezocht langs twee lijnen. In de eerste plaats zal in paragraaf
2 worden bekeken of er in de literatuur aanknopingspunten zijn te vinden voor
een beantwoording van de genoemde vraag.

In de tweede plaats zal ik trachten om de hierboven gestelde vraag te
beantwoorden aan de hand van een empirisch onderzoek. Dit empirische

1 Nota Produkt en Milieu, Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, Kamerstukken 23 562, nr. 2.

2 Groenboek geintegreerd productbeleid, COM (2001), 68.
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onderzoek betreft twee case studies. Er is een belangrijke reden om naast het
literatuuronderzoek empirisch onderzoek in de vorm van twee case studies te
verrichten. De literatuur die voorhanden is, is enigszins gedateerd, zodat ook de
daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten gedateerd zijn. Het lijkt daarom
zinvol om eventuele knelpunten en behoeften in de informatievoorziening ook
door middel van eigen onderzoek te achterhalen. De resultaten van het
empirische onderzoek zijn opgenomen in de derde paragraaf van dit hoofdstuk.
Dit hoofdstuk wordt in de vierde paragraaf afgesloten met een aantal algemene
conclusies ten aanzien van de knelpunten in de informatievoorziening in de
productketen met betrekking tot de milieuaspecten van producten.

5.2 Literatuuronderzoek

5.2.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan  op de literatuur die voorhanden is waarin  de in
paragraaf 1 geformuleerde onderzoeksvraag aan de orde is geweest.  Er zijn drie
onderzoeken waarin de genoemde onderzoeksvraag is behandeld. Het betreft in
de eerste plaats een onderzoek van Cramer, Dral en Roes uit 1991, getiteld
"produktinformatie-uitwisseling over milieuaspecten tussen producenten".3
Daarnaast bestaat    er een onderzoek van Weterings    uit 1994, getiteld
"experimenten met produktinformatie-uitwisseling binnen de bedrijfsketen":
Tot  slot  is  er  in   1998 een onderzoek uitgevoerd dat weliswaar  niet als centrale
onderzoeksvraag de informatievoorziening in productketens betrof, maar waar
zijdelings wel aandacht is besteed aan de informatievoorziening in
productketens. Het onderzoek is uitgevoerd door Van Oorschot en Niem611er en
is getiteld "Project verzamelen van milieukengetallen van bitumineuze
dakbedekkingsmaterialen ten behoeve van milieurelevante productinformatie".5

In deze paragraaf zal eerst een korte beschrijving worden gegeven van de
doelstelling en de vraagstelling van bovenvermelde onderzoeken. Vervolgens
worden de resultaten van deze drie onderzoeken weergegeven. Dat gebeurt in de
eerste plaats aan de hand van een beschrijving van de bestaande vormen van
informatie-uitwisseling in de onderzochte productketens. In de tweede plaats
worden de belangrijkste knelpunten in de informatievoorziening in de
onderzochte productketens behandeld.

3 Cramer, J.M., P. Del en B. Roes, Produktinfor,natie-uitwisseling over milieu-aspecten tussen

producenten, VROM Publikatiereeks produktenbeleid, 1991/3, DOP, Den Haag.

4 Weterings, R. Experimenten met produktinformatie-uitwisseling binnen de bednifsketen,
Publikatiereeks produktenbeleid, Studiecentrum voor technologie en beleid en TAUW infra consult bv,

Den Haag, 1994.

5 Van Oorschot, G.F. en L.G. NiemBller, Project vereameten van mitieukengetatien van bitumineuze

dakbedekkingsmateriaten ten behoeve van milieurelevante productinformatie. Suchting Dak & Milieu,

1998
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5.2.2 Doelstelling en vraagstelling onderzoeken

Het doel van het onderzoek van Cramer, Dral en Roes bestond eruit om meer
inzicht te verkrijgen in de wijze waarop productinformatie-uitwisseling over
milieuaspecten tussen producenten gestructureerd zou kunnen worden.6
Overigens dient het begrip producenten in de te bespreken onderzoeken ruim te
worden opgevat. Er wordt daarmee niet alleen gedoeld op degene die het
product daadwerkelijk maakt. Ook de leverancier van grondstoffen en de
afnemer van het product vallen onder het begrip producent. In dit onderzoek is
gebruik gemaakt van een door het ministerie van VROM ontwikkelde
milieumatrix. Het uitgangspunt van deze matrix is het systematisch op schrift
stellen van en doorgeven van de milieueffecten van een bepaald product
gedurende zijn levenscyclus. Op basis hiervan zijn door de onderzoekers case-
studies uitgevoerd in een viertal branches, te weten de houtverduurzamings-, de
drukinkten-, de cosmetica- en de tapijtenbranche. De reden waarom producenten
informatie met betrekking tot de milieuaspecten van producten nodig hebben
betreft verschillende aspecten. In het onderzoek van Cramer, Dral en Roes
worden genoemd het vergroten van de kennis omtrent de milieuaspecten van
producten, het motiveren van bedrijven tot het treffen van maatregelen gericht
op het terugdringen van gevaarlijke stoffen, emissies en afval en een rationeel
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en als laatste het stimuleren van de
ontwikkeling en de toepassing van schonere technologieEn en van innovaties in
het productieproces.

Het onderzoek van Weterings is uitgevoerd in 1994. Evenals in de studie van
Cramer, Dral en Roes staat ook in deze studie de vormgeving van informatie-
uitwisseling tussen producenten centraal. Het primaire doel van deze studie is
het opdoen van ervaring met informatie-uitwisseling binnen de bedrijfsketen. In
het kader van dit onderzoek hebben de onderzoekers een product-
informatiepakket opgesteld, dat vervolgens getoetst is bij een aantal potenti8le
gebruikers. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van casestudies in de
ketens van printerlinten, dakplaten en wederom tapijten.

In   1998  is  er in opdracht  van de Stichting  Dak & Milieu een onderzoek
uitgevoerd dat weliswaar niet als centrale vraagstelling betrekking had op de
informatievoorziening in de productketen, maar in welk onderzoek wel zijdeling
enige opmerkingen worden gemaakt die voor de genoemde vraagstelling
relevant zijn.

Het doel van dit project is om voor de productgroep bitumen dakbanen de
noodzakelijke informatie te verzamelen om op een representatieve eenduidige
wijze de milieubelasting in cijfers te kunnen vaststellen aan de hand van een
opgestelde handleiding.' Daarvoor is het noodzakelijk dat toeleveranciers en

6 Cramer, J.M., P. Dmi en B. Roes, a.w. 1991, p. 2.

7 Van Oorschot, G.F. en L.G. Niem6ller, a.w.  1998, p. 4.
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producenten informatie uitwisselen die het mogelijk maakt om de
milieubelasting van de betreffende producten vast te kunnen stellen.

5.2.3 Bestaande vormen van informatie-uitwisseling

Zowel in het onderzoek van Cramer, Dral en Roes als in het onderzoek van
Weterings wordt een overzicht gegeven van reeds bestaande vormen van
gestructureerde informatie-uitwisseling.'

Een eerste vorm van informatie-uitwisseling die in productketens voorkomt
is certificatie. Certificatie geschiedt in de vorm van kwaliteitswaarborging van
geleverde producten of verleende diensten. Voor leveranciers is certificatie van
belang om aan afnemers duidelijk te maken dat producten of diensten van
voldoende kwaliteit zijn. Voor afnemers is het belangrijk om zekerheid te
hebben over de kwaliteit van het geleverde. Certificatie kan geschieden door een
onafhankelijke en deskundige certificeringsinstelling, door een verklaring van
de leverancier zelf dat zijn producten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen of
door een verklaring van de afnemer dat de leverancier voldoet aan de gestelde
eisen. Milieuaspecten van producten spelen alleen een rol als ze samenhangen
met de kwaliteit van het product. In zoverre zijn milieuaspecten dan ook geen
wezenlijk onderdeel van de bestaande certificatie.

Een tweede vorm van informatie-uitwisseling die in de onderzochte
productketens voorkomt zijn de zogenaamde data sheets. Deze data sheets
bevatten informatie over specifieke kwaliteitsaspecten van (half)producten,
grond- en hulpstoffen en andere relevante stoffen. Deze data sheets zijn met
name bedoeld voor intern gebruik, maar bij de uitvoering van dit onderzoek
werd geconstateerd dat ook afnemers steeds meer om deze data sheets vragen.

Veel bedrijven beschikken over bedrijfsinterne milieuzorgsystemen. Een
onderdeel van zo'n bedrijfsintern milieuzorgsysteem zijn interne en externe
milieurapportages, die meet- en registratiegegevens aan de overheid bevatten.
De betreffende gegevens hebben echter met name betrekking op milieuaspecten
die processen binnen het bedrijf betreffen.

Als laatste vorm van bestaande informatie-uitwisseling worden de wettelijke
kaders besproken waarin informatievoorziening verplicht is gesteld zoals de Wet
milieugevaarlijke stoffen, de Bestrijdingsmiddelenwet, de Wet gevaarlijke
stoffen en de Warenwet Het betreft hier de wettelijke verplichtingen tot
informatie-uitwisseling tussen partijen die eveneens in Hoofdstuk 4 van dit
onderzoek zijn besproken.

5.2.4 Knelpunten met betrekking tot de informatievoorziening

De drie onderzoeken tonen de volgende knelpunten die gestructureerde
informatie-uitwisseling over de milieuaspecten van producten in de weg staan of
waarvan de producenten verwachten dat ze bij de totstandkoming van

8 Cramer, J.M., P.  Dral en B.  Roes, a.w. 1991, p. 8-14 en R Weterings, a w. 1994, p  10-12.
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gestructureerdere vormen van informatie-uitwisseling in de weg zouden kunnen
staan. 9

Kosten van informatieverzameling
Om op een gestructureerde wijze informatie uit te kunnen wisselen dienen de
betrokkene partijen in de eerste plaats de benodigde informatie over de
milieuaspecten van producten te verzamelen. Deze informatieverzameling kan
bijvoorbeeld geschieden door middel van de eerder genoemde data sheets. Deze
data sheets bevatten categorieen voor ecologisch en toxicologische informatie.
Veel bedrijven vullen deze categorie echter niet in. Een reden daarvoor is dat het
testen van producten op milieueffecten, teneinde de benodigde informatie te
verzamelen kostbaar is. Het voorgaande geldt met name voor kleinere en minder
vooruitstrevende bedrijven, die vaak geringe kennis en een klein budget voor
milieumaatregelen hebben.

Aansprakelijkheid
Een aantal producenten is bang dat ze door het verschaffen van informatie over
de milieueffecten van producten gedurende de levenscyclus van het product ook
aansprakelijk gesteld zullen worden voor de nadelige milieueffecten die zich
mogelijk in de gehele productketen zullen voordoen. Het eventuele gebruik dat
bijvoorbeeld de overheid of consumenten van deze informatie zouden kunnen
maken, maakt de verschillende producenten huiverig om mee te werken aan
gestructureerdere vormen van informatie-uitwisseling.

Juistheid en begrijpelijkheid van informatie
De producenten waar leveranciers wel milieurelevante informatie aan
verstrekken vinden het een probleem dat ze deze informatie slecht kunnen
beoordelen. Dit komt omdat de verstrekte informatie door hen als te technisch
wordt beoordeeld. Producenten hebben met name moeite om cijfers van
emissies, grondstoffenbeslag en energieverbruik te interpreteren. Producenten
geven aan dat de milieuhygienische gegevens voor hen weinig betekenis
hebben, omdat ze kwantitatief zijn weergegeven in nauwelijks te begrijpen
grootheden als "humaan toxisch" of"megajoule". Aangezien een beschrijvende
toelichting en een referentiekader ontbreekt, is het voor de producenten moeilijk
conclusies over de milieubelasting van het product te trekken op basis van de
door leveranciers geleverde informatie. Er bestaat bij producenten behoefte aan
beknopte informatie die een oordeel geeft over de milieubelasting van het
product. Dat laatste geldt des te sterker voor producenten die te maken hebben
met een groot aantal toeleveranciers.

9 Cramer, Dral en Roes, a.w.  1991, p. 841, R Weterings, a.w.  1994, p. 25-41 en G.F. van Oirschot en

L.G. Niem6ller, p. 4-17.
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Producenten blijken ook te twijfelen aan de betrouwbaarheid en de
volledigheid van de informatie die aan ze wordt verstrekt door toeleveranciers.
Zo leveren sommige toeleveranciers informatie aan die uitsluitend is gebaseerd
op eigen metingen bij de bepaling van de milieuaspecten van hun product.
Andere toeleveranciers hebben voor de verstrekte informatie slechts gebruik
gemaakt van literatuuronderzoek. Ook wordt door producenten aangegeven, dat
de betrouwbaarheid van de geleverde informatie minder wordt naarmate men
verder teruggaat in de productketen. Het voorgaande hangt ermee samen dat met
name grondstoffenleveranciers zich vaak in het buitenland bevinden.

Het gevolg van het voorgaande is dat producenten moeite hebben om de
informatie te gebruiken of dat ze twijfelen aan de juistheid van de informatie.
Daarnaast speelt in dit kader een rol dat de eerder genoemde data sheets door de
leveranciers op vrijwillige basis worden verstrekt, zodat de uitgebreidheid en
duidelijkheid van milieurelevante informatie van bedrijf tot bedrijf verschilt.
Verschillende respondenten geven aan dat het van groot belang is dat de door
leveranciers verstrekte informatie juist en begrijpelijk is, wil een systeem van
gestructureerde informatie-uitwisseling goed kunnen functioneren en bijdragen
aan het terugdringen van de milieubelasting in productketens.

Bedrijfsgevoelige informatie
Een bezwaar dat met name van de kant van leveranciers wordt ingebracht tegen
gestructureerdere vormen van informatie-uitwisseling is dat zo'n systeem
gepaard zal gaan met het verstrekken van bedrijfsgevoelige informatie.
Toeleveranciers zijn immers verantwoordelijk voor informatie over de geleverde
producten. Dit soort informatie zou producent echter de mogelijkheid bieden om
informatie boven tafel te krijgen die betrekking heeft op het productieproces van
de leverancier, op de grootte en de richting van milieu-investeringen en op
emissiereducties. De bereidheid van leveranciers om informatie te verstrekken
hangt af van de mate waarin deze bedrijfsgevoelige informatie beschermd is.

Informatie van buiteniandse leveranciers
Een ander mogelijke knelpunt dat in dit onderzoek aan de orde komt, speelt met
name een rol in internationale productketens. In deze ketens bevinden de
leveranciers van grond- en hulpstoffen zich in veel gevallen in het buitenland.
Het is al lastig om aan de benodigde informatie over diverse aspecten van een
product binnen nationale productketens te komen. Wat het vormgeven van
informatie-uitwisseling over milieuaspecten van producten betreft  zal dit
probleem des te sterker spelen bij het verkrijgen van betrouwbare
milieugegevens van buitenlandse leveranciers.

Standaardisatie van informatie
Het ontbreken van een standaard om informatie uit te wisselen en te beoordelen
wordt door producenten eveneens als een belangrijk knelpunt voor meer
gestructureerdere vormen van informatie-uitwisseling aangeduid. Veel
toeleveranciers hanteren eigen grootheden en variabelen om over de
milieuaspecten van producten te communiceren. De informatie die door de
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toeleveranciers wordt verstrekt is naar de mening van de producenten geen
betrouwbaar instrument om milieuaspecten toe te rekenen aan producten. Indien
producenten en toeleveranciers op een meer gestructureerde wijze informatie
willen uitwisselen, dan zal er volgens de producenten eerst een standaard voor
de inhoud en de vorm van de informatie-uitwisseling moeten worden
afgesproken.

5.2.5 Algemene conclusie

Uit de drie beschreven onderzoeken kan een aantal algemene conclusies worden
getrokken die betrekking hebben op de knelpunten in de informatie-voorziening.
De meeste respondenten zien, gegeven de hierboven genoemde knelpunten,
nogal wat haken en ogen aan een gestructureerdere en mogelijk zelfs verplichte
vorm van informatie-uitwisseling. Om deze reden zijn de meeste respondenten
er voorstander van om informatie-uitwisseling te laten aansluiten bij initiatieven
die reeds binnen de eigen branche lopen, zoals bijvoorbeeld de data sheets.'°

Een andere conclusie die op grond van de onderzoeken getrokken kan
worden is dat er in de onderzochte productketens weinig ervaring bestaat met
gestructureerde vormen van milieugerichte productinformatie." De meeste
respondenten vinden het nut van een dergelijk systeem niet opwegen tegen de
lasten die ermee gemoeid zouden zijn. Deze conclusie is enigszins merkwaardig,
omdat gestructureerdere vormen van informatie-uitwisseling juist zouden
kunnen bijdragen aan het wegnemen van een aantal geconstateerde knelpunten,
zoals begrijpelijkheid en standaardisatie van milieu-informatie. Daarnaast zetten
veel respondenten, gezien de genoemde knelpunten, vragen bij de praktische
uitvoerbaarheid van een gestructureerder systeem van informatie-uitwisseling.

5.3 Empirische onderzoek

5.3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de twee case studies die zijn
uitgevoerd. Doel van de case studies is het krijgen van een antwoord op de in dit
hoofdstuk gestelde onderzoeksvraag naar de mogelijke knelpunten in de
informatievoorziening met betrekking tot de milieuaspecten van producten in de
productketen.

De eerste case studie heeft betrekking op een groot aantal producenten en
leveranciers in 66n productketen, namelijk de verpakkingsketen. De centrale
vraagstelling in dit onderzoek was tweeledig. In de eerste plaats is producenten
gevraagd naar hun informatiebehoeften bij het nemen van verpakkings-
maatregelen. In de tweede plaats is producenten gevraagd om aan te geven

10 Cramer J.M., P. Dral en B. Roes, a.w.  1991, p. 70-72.

11 Weterings, R , a.w. 1994, p. 45-46.
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welke knelpunten zich voordoen bij de informatievoorziening die noodzakelijk
is bij het nemen van verpakkingsmaatregelen.

De tweede case studie daarentegen heeft betrekking op leveranciers en
producenten in verschillende productketens. De vraagstelling die in deze case
studie centraal heeft gestaan had betrekking op de knelpunten in de
informatievoorziening en de rol die de overheid bij de aanpak van de
geconstateerde knelpunten zou kunnen spelen.

5.3.2 Case studie I: de verpakkingsketen

5.3.2.1 Inleiding

In deze eerste case studie staat de vraag naar de mogelijke knelpunten in de
informatievoorziening voor de producent in de verpakkingsketen centraal.
Onder producent dient hier de partij te worden verstaan die in artikel 1 van de
Regeling verpakking en verpakkingsafval wordt omschreven als "degene die in
het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf in Nederland stoffen,
preparaten of andere producten in een verpakking aan een ander ter beschikking
stelt."

Om de genoemde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn in de
periode februari  1999 tot juli  1999 de volgende onderzoeksactiviteiten verricht:
a. Gesprekken met deskundigen;
b. Interviews met producenten, materiaalleveranciers en brancheorganisatie;
c. Bestudering van literatuur.

In de eerste fase is aan een tweetal deskundigen op het terrein van
verpakkingen gevraagd om een oordeel te geven over de vragenlijst zoals die
was opgesteld ten behoeve van de beantwoording van de onderzoeksvraag. Aan
de hand  van deze opmerkingen  is een definitieve vragenlijst opgesteld. 12 Tevens
is aan de hand van suggesties van een deskundige een selectie gemaakt van
producenten en materiaalleveranciers. Het belangrijkste selectiecriterium daarbij
was de deelname door de producenten aan het eerste verpakkingsconvenant,
zoals beschreven in hoofdstuk 4, aangezien deze producenten ervaring hebben
opgedaan met het nemen van verpakkingsmaatregelen.

Vervolgens zijn in de tweede fase aan de hand van de vragenlijsten semi-
gestructureerde interviews afgenomen. De vragenlijsten zijn voorgelegd aan een
zestal producenten. Het betreft twee voedingsmiddelenbedrijven, twee
geneesmiddelenbedrijven, een supermarktketen en een uitgever. Binnen deze
organisaties is gesproken met medewerkers van de afdeling research en
development of de afdeling milieuzaken. Daarnaast is gesproken met twee
materiaalleveranciers en een brancheorganisatie voor verpakkingsmateriaal. De
medewerking aan het onderzoek is verleend op basis van anonimiteit. In de
vragenlijst staan twee hoofdvragen centraal. In de eerste plaats is gevraagd naar
informatiebehoeften van producenten bij het nemen van verpakkings-

12 Het protocol dat bij de interviews is gehanteerd is opgenomen als bijlage 1.
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maatregelen en de bestaande vormen van informatievoorziening. In de tweede
plaats is gevraagd naar de mogelijke knelpunten in de informatievoorziening.

De lange tijd tussen de hierboven genoemde onderzoeksactiviteiten en de
afronding van dit onderzoek maakte een derde fase noodzakelijk. In deze derde
fase, die heeft plaatsgevonden in de periode januari tot en met maart 2004, zijn
de respondenten aan het eerdere onderzoek, of althans de bedrijven die aan het
eerdere onderzoek hebben deelgenomen, telefonisch benaderd. De respondenten
is verzocht om aan te geven of de resultaten van de case studie zoals in deze
paragraaf beschreven nog steeds actueel zijn. Aan de hand daarvan hebben de
respondenten aangegeven welke wijzigingen zich in de tussenliggende periode
voor wat betreft de informatiebehoeften en de knelpunten in de
informatievoorziening hebben voorgedaan.

5.3.2.2 Informatievoorziening

Informatiebehoefte
Binnen dit thema is allereerst aan respondenten gevraagd welke maatregelen ze
nemen om de milieubelasting van verpakkingen terug te dringen.
De meest genoemde maatregel in dit verband is het terugdringen van de
hoeveelheid materiaal dat als verpakking gebruikt wordt. Een tweede maatregel
die genoemd wordt, is het zoveel mogelijk verwijderen van de
milieuonvriendelijke stoffen die de verpakkingsmaterialen bevatten. Een
respondent gaf hier het voorbeeld dat in verpakkingen geen pvc, lood of
cadmium verwerkt mag zijn. Verder worden als maatregelen genoemd het
stimuleren van herverwerking en het gebruik van gerecycled materiaal. Dat
laatste is echter met name bij de voedingsmiddelenproducenten niet altijd
mogelijk, omdat de Warenwet dit verbiedt.

De vraag die vervolgens aan de respondenten is voorgelegd is welke
informatie nodig is om de genoemde maatregelen te kunnen nemen. Als
relevante milieu-informatie bij het nemen van maatregelen om de
milieubelasting van verpakkingen terug te dringen wordt de volgende informatie
genoemd, die verstrekt dient te worden door de diverse materiaalleveranciers:

•     het gebruikte materiaal;
• milieubelastende stoffen in de materialen;
•     de mogelijkheden tot hergebruik van het materiaal;
•     de mogelijkheden voor herbruikbare verpakkingen;
•     het gebruik van de verpakking door de consument;
•     de methode van afvalverwerking.

Naast deze milieurelevante informatie noemen sommige respondenten nog een
andere soort informatie die van belang is bij het terugdringen van de
milieubelasting van verpakkingen. Dat is de informatie over de reactie van de
consument op een verpakking. Producenten geven aan dat het voor hen van
groot belang is om te weten hoe de consument of andere gebruikers op een
nieuwe milieuvriendelijke verpakking reageren. Indien uit deze informatie blijkt
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dat de consument de milieuvriendelijkere oplossing van de verpakking niet
waardeert, wordt op grond van deze informatie de verpakkingsmaatregel
ongedaan gemaakt ofwordt naar andere oplossingen gezocht.

Bestaande vormen van informatievoorziening
Vervolgens is aan de respondenten de vraag voorgelegd op welke wijze de
informatievoorziening over de genoemde milieuaspecten van verpakkingen
geschiedt.
Uit de interviews komt tevens naar voren dat er in de verpakkingsketen nog
geen sprake is van enige vorm van gestructureerde of formele vorm van
informatie-uitwisseling. Uit de interviews komt naar voren dat er sprake is van
informele vormen van informatie-uitwisseling. Zo geeft een aantal producenten
aan eisen te stellen aan materiaalleveranciers die betrekking hebben op de
milieuvriendelijkheid van verpakkingen. E6n respondent eist van zijn
materiaalleveranciers dat er in de consumentenverpakkingen geen pvc, lood of
cadmium is verwerkt. Een andere producent verschaft richtlijnen aan de
materiaalleveranciers waarin eisen met betrekking tot de materialen zijn vervat
in technische specificaties. De informatie-uitwisseling betreft hier twee
informatiestromen. Een informatiestroom gaat van producent naar leverancier
inhoudende de eisen met betrekking tot het materiaal. Een andere
informatiestroom gaat van leverancier naar producent, inhoudende informatie
waaruit het voldoen aan de eisen moet blijken. Deze informatie-uitwisseling
geschiedt echter vrijwillig en op ad hoc-basis.

De respondenten geven aan dat de materiaalleveranciers in de meeste
gevallen in staat en bereid zijn om informatie over de milieuaspecten van
verpakkingen te verstrekken aan de producenten. Een aantal producenten geeft
zelfs aan bij de ontwikkeling van verpakkingen vergaande organisatorische
samenwerking met materiaalleveranciers te zijn aangegaan. Ook binnen deze
projectstructuren vindt op een informele wijze informatie-uitwisseling plaats.

Knelpunten
Het feit dat door respondenten wordt aangegeven, dat materiaalleveranciers in
veel gevallen bereid en in staat zijn om informatie te verstrekken, wit niet
zeggen dat er zich met betrekking tot de informatievoorziening in de
onderzochte verpakkingsketens geen knelpunten voordoen. De volgende
knelpunten komen uit de interviews naar voren.

Betrouwbaarheid van informatie
Producenten zijn voor vragen over mogelijkheden tot vermindering van
verpakkingsmateriaal en vragen over mogelijk hergebruik van verpakkings-
materiaal aangewezen op informatie van materiaalleveranciers. De materiaal-
leveranciers beschikken namelijk over kennis met betrekking tot kenmerken en
eigenschappen van het door de producenten gebruikte materiaal. Een aantal
producenten zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid en de juistheid van
informatie die door de materiaalleveranciers wordt verstrekt. Volgens hen
hebben materiaalleveranciers weinig belang bij maatregelen die bestaan in de
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reductie van het gebruikte verpakkingsmateriaal door de producent. Controle
door de producenten op de juistheid van de informatie wordt bemoeilijkt,
doordat de materiaalleveranciers weinig openbaarheid betrachten waar het de
tests betreft waar de informatie op is gebaseerd. Een oplossing voor dit
probleem zou volgens respondenten gelegen kunnen zijn in het afdwingen van
openheid van deze uitgevoerde tests bij de materiaalleveranciers. Als andere
oplossing wordt het uitvoeren van de tests door een onafhankelijke instelling
genoemd.

Bemiiveliikheid van informatie
Een aantal producenten geeft aan dat ze de informatie van de
materiaalleveranciers voor het nemen van verpakkingsmaatregelen niet kunnen
gebruiken, omdat er onvoldoende deskundigheid aanwezig is om de informatie
te kunnen gebruiken bij het terugdringen van de milieubelasting van
verpakkingen. Dit probleem geldt met name voor producenten in het midden- en
kleinbedrij f. Deze producenten beschikken namelijk niet over een eigen afdeling
milieu of een afdeling research en development. Bij het nemen van
verpakkingsmaatregelen hebben zij de hulp nodig van externe partijen. Zo is de
Stichting Verpakking en Milieun voor een producent behulpzaam geweest bij
het opzetten van een informatiesysteem waarvan binnen het bedrijf gebruik kan
worden gemaakt bij het terugdringen van de milieubelasting van verpakkingen.
Producenten   uit het midden- en kleinbedrijf worden ondersteund   door   de
brancheorganisatie MKB. Deze brancheorganisatie beschikt over een helpdesk
die door middel van informatievoorziening producenten ondersteunt bij het
nemen van verpakkingsmaatregelen.

Informatiebeoordeling
Een belangrijk probleem dat in het kader van de informatievoorziening door
respondenten wordt geconstateerd is de wijze waarop de milieubelasting van een
verpakking dient te worden bepaald. De kritiek van de respondenten richt zich
hierbij op de methode die daarvoor gebruikt wordt, de Life Cycle Analysis
(LCA).14

In de verpakkingsindustrie bestaat een groot aantal beoordelingsmethodieken
die gebruikt worden om de milieubelasting van verpakkingen te bepalen. Deze
methodieken werken met verschillende variabelen en verschillende

13 De Stichting Verpakking en Milieu is een ketenorganisatie die de belangen van het bedrijfsleven op
het gebied van verpakkingen en milieu behartigt en die de aangesloten bedrijven terzijde staat bij het

voeren van het milieumanagement voor verpakkingen.

14 De Life Cycle Analysis is een ketenanalyse die als uitgangspunt het proces, de stof of het product kan

hebbenEr zijn diverse LCA-methoden ontwikkeld. Deze methoden kunnen nogal verschillen op het punt

van de gebruikte variabelen en wegingsfactoren, zie Lulofs, K en G.Scrama, Ketenbeheer, CSTM
Jaarboek 1998, Twente University Press, 1998, p. 3641.
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weegfactoren. Vooralsnog is er op dat terrein geen sprake van standaardisatie.
Dit bevordert de bruikbaarheid van deze methodieken bij de bepaling van de
milieubelasting van verpakkingen niet. Een ander kritiekpunt op de LCA is het
feit dat deze methode tijdrovend is en erg kostbaar is. Daarnaast is er sprake van
een dynamische ontwikkeling op het terrein van de technologie, de waardering
van milieuwaarden en nationale en internationale regelgeving waardoor de
resultaten van een LCA alleen geldig kunnen zijn voor een beperkte tijdsduur.

Informatie van buitenlandse leveranciers
De producenten die met buitenlandse materiaalleveranciers te maken hebben
geven aan dat deze leveranciers in sommige gevallen weigeren om informatie te
verschaffen over de milieuaspecten van verpakkingen. De reden daarvoor is dat
het voor buitenlandse leveranciers onduidelijk is waarom dat ze de betreffende
informatie zouden moeten verstrekken.

Interne informatievoorziening
Tot slot, niet altijd kan of wil een materiaalleverancier de benodigde informatie
verstrekken. In die gevallen moet er gebruik worden gemaakt van informatie in
eigen databestanden. Nadeel daarvan is dat deze informatie verspreid over de
organisatie opgeslagen kan liggen, waardoor het erg moeilijk is om de
benodigde informatie te achterhalen. Indien de benodigde informatie intern niet
aanwezig is, wordt soms getracht om de informatie te verkrijgen door middel
van het uitvoeren van tests. Zo worden als voorbeelden genoemd het achterhalen
van informatie over de mogelijkheden om componenten van een verpakking te
scheiden voor aparte afvalstromen, over de reductie van materiaalgewicht en
over mogelijkheden om gerecycled materiaal voor een verpakking te gebruiken.
Nadeel hiervan is dat deze tests erg kostbaar zijn.

5.3.2.3 Aanvullend onderzoek

De in januari tot en met maart 2004 gehouden interviews met de respondenten
laten de navolgende ontwikkelingen zien in de eerder geconstateerde
informatiebehoeften en knelpunten in de informatievoorziening. De
belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de bestaande vormen van
informatie-uitwisseling en de knelpunten in de informatievoorziening.

De belangrijkste beleidsontwikkeling die zich heeft voorgedaan in de periode
tussen het eerste onderzoek en het aanvullende onderzoek is de nadere
uitvoering van het tweede verpakkingsconvenantls en de totstandkoming van het
derde verpakkingsconvenanti Beide convenanten zijn in het vierde hoofdstuk
uitgebreid besproken.

In het eerdere onderzoek gaven respondenten aan dat er in de
verpakkingsketen nog niet op een gestructureerde wijze informatie-uitwisseling

15 Convenant Verpakkingen II, Stcrt. 23 december 1997.

16 Convenant Verpakkingen III, Stcrt. 4 december 2002.
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plaatsvond. Hierin is mede door de genoemde convenanten verandering
gekomen. Zowel in het tweede als in het derde verpakkingsconvenant is bepaald
dat de partijen in de verpakkingsketen een monitoringssysteem moeten instellen
door middel waarvan de uitvoering en de voortgang van de convenanten aan de
overheid kan worden gerapporteerd." De respondenten geven   aan   dat   de
convenanten als consequentie hebben gehad dat partijen in de verpakkingsketen
gedwongen zijn om na te denken over de wijze waarop informatie wordt
uitgewisseld die betrekking heeft op maatregelen waarmee de milieubelasting
van verpakkingen wordt teruggedrongen. Daarmee is ook de noodzaak van een
gestructureerde informatie-uitwisseling tussen de partijen gegeven, alhoewel dat
niet wil zeggen dat er in de onderzochte verpakkingsketens ook daadwerkelijk
gestructureerde systemen van informatie-uitwisseling tot stand zijn gekomen.
Dat laatste geldt slechts voor een klein aantal verpakkingsketens. Edn
onderzochte verpakkingsketen kent een centrale database die voor de partijen in
de keten via het internet toegankelijk is en waarmee de voor de monitoring
relevante informatie wordt verzameld en toegankelijk wordt gemaakt. In een
andere verpakkingsketen zijn afspraken gemaakt over een protocol voor de
uitwisseling van informatie noodzakelijk voor de monitoring van
verpakkingsmaatregelen.

Een aantal respondenten geeft aan dat er met name ten aanzien van het
knelpunt "informatiebeoordeling" en "betrouwbaarheid van informatie"
positieve veranderingen zijn opgetreden in vergelijking met het eerdere
onderzoek. Ook deze veranderingen hangen samen met de genoemde
convenanten.

In het eerdere onderzoek gaven respondenten aan dat er in de
verpakkingsindustrie verschillende beoordelingsmethodieken worden gehan-
teerd om de milieubelasting van verpakkingen te kunnen beoordelen. Tevens
werden in het kader van de betrouwbaarheid van informatie vraagtekens
geplaatst bij de tests die materiaalleveranciers zelf uitvoerden. Op grond van het
tweede verpakkingenconvenant is een producent verplicht om een milieuanalyse
uit te voeren.': Het verpakkingssysteem dat de producent/importeur beoogt dient
vergeleken te worden met betrekking tot haar invloed op het milieu met een
vergelijkbare meermalige verpakking met bijbehorend systeem. Deze vergelijking
dient te gebeuren aan de hand van een milieuanalyse met de bij gangbare

17 Artikel 9 van het integratieconvenant behorende bij het Convenant Verpakkingen Il en attikel 9 van

het integratieconvenant behorende bij het Convenant Verpakkingen III.
18 Artikel 5 van het deelconvenant producenten/importeurs, dat onderdeel uitmaakt van het Convenant

Verpakkingen II, bepaalt namelijk het navolgende:

"De producent/importeur verplicht zich om voor de producten die in het protocol, dat als Bijlage II bij dit
deelconvenant is gevoegd, zijn aangegeven en waar thans meermalige verpakkingen dominant zijn, geen
eenmalige verpakkingen in plaats te stellen van meermalige verpakkingen als bedoeld in dit protocol,

tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in dit protocol.
"

167



milieuanalyses gebruikte mate van nauwkeurigheid, volgens de CML-methode",
dan wel een door de Minister aan te wijzen methode die wordt uitgevoerd door
een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Het voorgaande heeft er volgens een aantal
respondenten toe geleid dat de eerder genoemde methode, alhoewel zij ziet op de
toepassing van meermalige verpakkingen, zich heeft ontwikkeld tot een de facto
standaard om de milieubelasting van verpakkingen en verpakkingsmaterialen te
beoordelen, waardoor met name ook de betrouwbaarheid van de informatie die
door materiaalleveranciers wordt verstrekt is toegenomen.

5.3.2.4 Conclusie

In deze paragraaf is verslag gedaan van de eerste case studie. Daarbij stond de
vraag naar de informatiebehoeften en de mogelijke knelpunten in de
informatievoorziening voor de producent in de verpakkingsketen centraal.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er geen gestructureerde of
formele vormen van informatie-uitwisseling tussen partijen in de
verpakkingsketen plaatsvinden, maar dat de informatie-uitwisseling tussen
producent en materiaalleverancier met name op informele wijze geschiedt. Met
name op dit punt is tengevolge van het tweede en derde verpakkingsconvenant
enige wijziging ontstaan. Onder invloed van het verplichte monitoringssysteem
vindt er tussen de partijen in de verpakkingsketen gestructureerdere informatie-
uitwisseling plaats.

In vergelijking met de resultaten van het literatuuronderzoek zijn er ten
aanzien van de knelpunten in de informatievoorziening enige overeenkomsten,
maar ook enige verschillen te constateren. Als belangrijke knelpunten in de
informatievoorziening komen betrouwbaarheid en begrijpelijkheid van
informatie naar voren. Daarnaast wordt door respondenten gewezen op
problemen met betrekking tot de informatiebeoordeling, informatie van
buitenlandse leveranciers en de interne informatievoorziening. Belangrijkste
wijziging op het terrein van de knelpunten heeft zich met name voorgedaan bij
de "informatiebeoordeling" en "de betrouwbaarheid van informatie", doordat er
zich in bepaalde verpakkingsketens tengevolge van het tweede
verpakkingsconvenant een de facto standaardbeoordelingsmethodiek heeft
ontwikkeld.

In deze case studie is aan respondenten niet gevraagd of en zo ja welke rol er
is weggelegd voor de overheid op het terrein van de informatievoorziening. De
reden daarvoor is dat de de overheid door middel van de Regeling verpakking en
verpakkingsafval en de daarmee samenhangende convenanten een duidelijke rol
heeft bij het terugdringen van de milieubelasting van verpakkingen en de
daarmee samenhangende informatievoorziening. In de volgende case studie zal

19 Het betreft hier de handleiding voor levenscyclusanalyses van het Centrum voor Milieukunde in
Leiden uit 1992, Heijnungs, R., Hand/eiding milieugerichte levenscyclusanalyses van producten, Leiden,
Centrum voor Milieukunde, 1992.
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aan de mogelijke rol van de overheid bij het wegnemen van de knelpunten in de
informatievoorziening echter wel nadrukkelijk aandacht worden besteed.

5.3.3 Case studie II: informatieknelpunten en de rol van de overheid bij

productgerichte milieuzorg

5.3.3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de tweede casestudie zoals die is
uitgevoerd in de periode maart  1999 tot  en  met juni  1999. In tegenstelling tot de
vorige case studie is in dit onderzoek geen concrete keten onderzocht. In deze
case studie is namelijk gekeken naar de producenten die in productketens actief
zijn op het terrein van productgerichte milieuzorg. 20 Daarnaast is ook de
vraagstelling in deze case studie enigszins anders dan in de vorige case studie.
Naast het feit dat getracht is om knelpunten in de informatievoorziening voor de
producent te achterhalen, is in de tweede plaats nagegaan welke rol dat
producenten voor de overheid weggelegd zien als het gaat om productgerichte
milieuzorg in het algemeen en meer in het bijzonder als het gaat om de
informatievoorziening voor de producent.

Om de vragen te kunnen beantwoorden is in de genoemde periode een aantal
onderzoeksactiviteiten verricht. In eerste instantie is een selectie gemaakt van
vijfentwintig bedrijven en brancheorganisaties die reeds activiteiten hebben
ondernomen op het terrein van productgerichte milieuzorg. De reden voor deze
keuze is dat met name deze bedrijven, vanwege hun ervaring met
productgerichte milieuzorg, uitspraken zouden kunnen doen over knelpunten die
zij ondervinden met betrekking tot de informatievoorziening en een mening
zouden kunnen hebben over de rol die de overheid op dit terrein zou kunnen
spelen.

Deze bedrijven en brancheorganisaties zijn vervolgens benaderd met een
verzoek om aan dit onderzoek mee te werken. Acht bedrijven en twee
brancheorganisaties bleken bereid om op basis van anonimiteit aan dit
onderzoek mee te werken. Deze producenten en brancheorganisaties zijn
gesitueerd in de volgende productieketens: elektronica, metaal, voedings-
middelen, bouw, kantoorartikelen en kunststoffen. Met vertegenwoordigers van
deze bedrijven en brancheorganisaties zijn semi-gestructureerde interviews
afgenomen aan de hand van een vragenlijst.21

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek
besproken. Het moge duidelijk zijn dat aan de resultaten slechts een beperkte
geldigheid kan worden toegekend, aangezien zij slechts gebaseerd zijn op een

20 De term productgerichte milieuzorg is in deze tweede case studie gehanteerd, omdat bij de selectie van

de getnterviewde bedrijven bleek dat men met deze term bekend was en minder met de term integraal

ketenbeheer. Inhoudelijk wordt er met beide begrippen echter hetzelfde bedoeld, namelijk het streven

naar het terugdringen van de milieubelasting van een product in de gehele productketen.

21 Het protocol dat is gehanteerd bij de interviews is opgenomen als bijlage 2.
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tiental interviews. Niettemin hebben de respondenten antwoord gegeven op alle
gestelde vragen, zodat het mogelijk is om een duidelijke indicatie te geven van
knelpunten in de informatievoorziening en de rol die de overheid in dit kader
volgens de respondenten kan spelen. In beperkte mate zal uit de interviews
geciteerd worden in de gecursiveerde gedeelten.

Evenals ten aanzien van de vorige case studie geldt ook hier dat er een zekere
periode heeft gezeten tussen de case studie en de afronding van dit onderzoek.
Om die reden zijn de meeste respondenten die aan het eerdere onderzoek hebben
deelgenomen in de periode januari tot en met maart 2004 nogmaals telefonisch
benaderd. Aan de respondenten is de vraag voorgelegd of de resultaten van de
case studie zoals in deze paragraaf beschreven nog steeds actueel zijn.

De behandeling van de onderzoeksresultaten ziet er als volgt uit. In de eerste
plaats wordt ingegaan op een aantal algemene aspecten met betrekking tot
productgerichte milieuzorg die uit de gesprekken naar voren zijn gekomen.
Vervolgens worden de knelpunten in de informatievoorziening besproken waar
de geinterviewde bedrijven mee te maken hebben bij hun activiteiten op het
gebied van productgerichte milieuzorg. Daarop aansluitend komt de mogelijke
rol van de overheid op dit beleidsterrein zoals die door de respondenten wordt
gezien aan de orde. Tot slot worden de resultaten van het aanvullende onderzoek
in een aparte paragraaf beschreven.

5.3.3.2 Enige algemene informatie met betrekking tot productgerichte

milieuzorg

Om een indruk te krijgen van de mate waarin en de reden waarom producenten
activiteiten ondernemen op het terrein van productgerichte milieuzorg zal hier
enige algemene informatie met betrekking tot activiteiten op het terrein van
productgerichte milieuzorg door deze bedrijven worden gegeven. Het gaat
daarbij om aangelegenheden als hoe lang bedrijven reeds bezig zijn met
productgerichte milieuzorg, wie in het bedrijf de beslissing heeft genomen om er
iets aan te gaan doen, wat de redenen zijn om iets op dit terrein te doen en welke
maatregelen er zijn genomen.

5.3.3.2.1 Wanneer en door wie?

Zonder uitzondering wordt door de respondenten midden jaren negentig als het
beginpunt van hun activiteiten op het terrein van productgerichte milieuzorg
genoemd. De meeste respondenten beschouwen productgerichte milieuzorg als
een voortzetting van de activiteiten op het terrein van de bedrijfsinterne
milieuzorg. Op dat gebied is er volgens de respondenten nog slechts marginale
milieuwinst te behalen, terwijl die winst bij het terugdringen van de
milieubelasting van producten wel degelijk te behalen is.
De beslissing om iets aan productgerichte milieuzorg te gaan doen is op
verschillende niveaus genomen. Daarbij kan globaal een onderscheid worden
gemaakt in twee besluitvormingswijzen die door de verschillende respondenten
worden genoemd. In de eerste plaats is dat een Bottom-upvariant. Daarmee
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bedoel ik dat in eerste instantie het besluit om productgerichte milieuzorg op te
pikken is genomen door een lager niveau in de onderneming. Voorbeelden
hiervan zijn een commercidle afdeling, een inkoopafdeling of een
researchafdeling. Na het in kaart brengen van de voordelen van productgerichte
milieuzorg door deze afdelingen, zijn deze activiteiten overgenomen door de
hogere niveaus in de onderneming, dat wil zeggen de directie of de Raad van
Bestuur. Deze hogere echolons hebben vervolgens productgerichte milieuzorg
tot algemeen ondernemingsbeleid gemaakt. Daarnaast bestaat er een Topdown-
variant. Hiermee bedoel ik dat activiteiten op het terrein van productgerichte
milieuzorg geinitieerd zijn op het niveau van de directie of de Raad van Bestuur.
Vervolgens zijn de uitvoerende afdelingen binnen de onderneming ermee aan de
slag gegaan. In de grote meerderheid van de ondernemingen die zijn onderzocht
in deze case studie is sprake van de Bottom-upvariant.

5.3.3.2.2 Redenen voor productgerichte maatregelen

Wat zijn voor de geinterviewde ondernemingen de belangrijkste redenen
geweest om actief te worden op het terrein van de productgerichte milieuzorg?
In dit kader worden diverse redenen genoemd.

In de eerste plaats is er voor een aantal bedrijven een directe aanleiding geweest
om de milieubelasting van het eigen product te bekijken. Zo noemt een van de
respondenten een actie van een consumentenorganisatie tegen een product van
de onderneming een belangrijke overweging om na te gaan denken over de
milieubelasting van de producten van die onderneming. Diverse respondenten
noemen wetgeving van de overheid op het terrein van milieugevaarlijke stoffen
of op het terrein van afvalstoffen als een belangrijke aanleiding.

Een andere reden die respondenten een aantal malen naar voren brengen is de
maatschappelijke verantwoordelijkheid die de onderneming heeft om op een
verstandige wijze om te gaan met het milieu. Een aantal ondernemingen
beschikt daarom ook over een milieujaarverslag. Daarbinnen is productgerichte
milieuzorg als onderdeel opgenomen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
alleen is echter niet voldoende. Respondenten geven aan dat de
verantwoordelijkheid die ze nemen op milieugebied de onderneming wel iets
moet opleveren. Daarmee samenhangend worden de volgende voordelen
geformuleerd:

• Productgerichte milieuzorg moet leiden tot kostenvoordelen;
• Productgerichte milieuzorg moet leiden tot een beter imago van de

onderneming, dat zich dient te vertalen in een betere marktpositie;
• Productgerichte milieuzorg moet beloond worden bijvoorbeeld in de

vorm van voordelen in de vergunningverleningsprocedure of in de vorm
van een ISO-certificering door een certificerende instantie.
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5.3.3.2.3 Maatregelen

Welke maatregelen hebben de geinterviewde bedrijven genomen om de
milieubelasting van hun producten terug te dringen? De respondenten noemen
diverse maatregelen. Daarbij gaat het niet alleen om maatregelen die direct
betrekking hebben op het product, maar ook om maatregelen die de organisatie
rondom productgerichte milieuzorg of de opleiding van productontwikkelaars
betreffen.

In de eerste plaats geeft een aantal bedrijven aan dat ze tegenwoordig in de
productontwikkeling het milieu als aspect meeneemt. Dit gebeurt naast
traditionele aspecten als prijs, kwaliteit en veiligheid, waar altijd al veel
aandacht voor was. Aangezien het milieu voor de productontwikkelaars nieuw is
en de meeste productontwikkelaars er geen ervaring mee hebben, is er veel
aandacht voor oplei(ling op dit terrein.

Daarnaast wordt als maatregel de aandacht voor de milieuaspecten van het
product in de organisatiestructuur genoemd. Edn respondent gaf aan dat er in de
afdelingen die zich specifiek met het product bezighouden, zoals inkoop,
verkoop, research en productie, milieuco8rdinatoren zijn aangewezen die ervoor
dienen te zorgen dat het beleid met betrekking tot productgerichte milieuzorg
zoals dat op centraal niveau is uitgestippeld ook daadwerkelijk op de lagere
niveaus wordt uitgevoerd. Daarbij hoort tevens afstemming tussen de diverse
co6rdinatoren van de genoemde afdelingen.

Tot slot noemen de meeste bedrijven een aantal concrete maatregelen die
genomen zijn om daadwerkelijk de milieubelasting van hun producten terug te
dringen. Daarbij worden onder andere genoemd:

•    het terugdringen van het gebruik van milieugevaarlijke stoffen in
producten;

•    het opzetten van een infrastructuur die zorg moet dragen voor de
recycling van gebruikte materialen uit de producten;

•     het gebruik van secundaire materialen bij de productie van nieuwe
producten;

•     het terugdringen van de effecten van de productie van producten op
lucht- en wateremissies in de gehele keten;

•     het besparen van materialen en het gebruik van energie bij de productie
van producten;

•    het optimaliseren van de verpakkingen, zodat er zo min mogelijk
verpakkingsafval ontstaat.

Om deze maatregelen te kunnen nemen hebben bedrijven informatie nodig uit
verschillende bronnen. Daarbij kan gedacht worden aan informatie van
bijvoorbeeld leveranciers over onderwerpen als het gebruik van
milieugevaarlijke stoffen, productieprocessen of energieverbruik. Het kan echter
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ook gaan om meer algemene informatie over wetgeving, subsidievoorwaarden
of technische handleidingen. In het hiemavolgende staan de knelpunten die
producenten met betrekking tot deze informatievoorziening ondervinden
centraal.

5.3.3.3 Informatievoorziening

5.3.3.3.1 Inleiding

In het kader van de informatievoorziening in de productketen is aan
respondenten gevraagd in hoeverre informatievoorziening door de
geinterviewde bedrijven als een relevant probleem wordt beschouwd. Met
betrekking tot deze vraag kunnen de geinterviewde bedrijven in drie categorieen
worden onderverdeeld.
Een eerste, vrij kleine, categorie van bedrijven beschouwt informatievoorziening
in het kader van productgerichte milieuzorg niet als een relevant probleem. Deze
categorie van bedrijven geeft aan veel invloed te kunnen uitoefenen op de
leveranciers die de benodigde informatie aan hen moeten verstrekken.

"Wij sturen regelmatig vragenlijsten naar onze leveranciers om te vragen hoe het staat
met activiteiten op milieuterrein. Daar doen alle leveranciers eigenlijk wel aan mee,
want ze worden op basis van die informatie door ons beoordeeld. En als ze een aantal
malen een slechte beoordeling krijgen, dan geven we ze een waarschuwing. Dus voor
die leveranciers is het van groot belang om aan ons voldoende en juiste informatie te
verschaffen. Nou moet ik er wel bij zeggen dat wij een grote invloed hebben op onze
leveranciers."

Dan is er een tweede, overigens ook vrij kleine, categorie die aangeeft dat
informatievoorziening nog geen relevant probleem is. In de toekomst
daarentegen, als de activiteiten op het gebied van productgerichte milieuzorg
nader vorm zullen krijgen, verwachten deze bedrijven echter wel dat de
informatievoorziening mogelijk problemen kan opleveren.

"Ik kan me voorstellen dat andere bedrijven daarvan [het verzamelen van informatie]
hinder ondervinden, maar daar hebben wij nog niet mee te maken, omdat als je kijkt
waar wij mee bezig zijn, dan is dat alleen nog maar intern. Ik denk echter wel dat zo
gauw je wilt weten  wat de milieubelasting  in je productketen  is, dat het moeilijk is om
bij leveranciers productiegegevens boven water te krijgen om een goed inzicht te
krijgen in de milieubelasting in de productketen."

En tenslotte is er een derde categorie, die eigenlijk het merendeel van de
respondenten omvat, die aangeeft dat informatievoorziening inderdaad als een
knelpunt kan worden beschouwd bij activiteiten op het terrein van
productgerichte milieuzorg. Daar kan overigens wel aan worden toegevoegd dat
de mate waarin informatievoorziening als een knelpunt wordt gezien nogal
varieert. Voor sommige bedrijven is het d6 belemmering op het gebied van
productgerichte milieuzorg, voor andere bedrijven is het een lastige hindernis,
maar geen onoverkomelijk struikelblok. In het hiernavolgende zullen de
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knelpunten met betrekking tot de informatievoorziening zoals die in de
interviews aan de orde zijn gekomen behandeld worden.

5.3.3.3.2 Knelpunten met betrekking tot de informatievoorziening

De belangrijkste knelpunten met betrekking tot de informatievoorziening zullen
hieronder worden besproken. Respondenten noemen sommige knelpunten meer
dan andere knelpunten. De onderstaande tabel geeft een indicatie van het aantal
keer dat een knelpunt is genoemd.

1-3 4-5 6-10

Bedrijfsgevoelige informatie                                                         X

Communicatie                                       X

Toegankelijkheid                            X

Beoordelingsmethodiek                                    X

Bedrijfsgevoelige informatie
Een eerste concrete probleem waar meerdere bedrijven mee te maken hebben is
dat toeleveranciers niet gauw bereid zijn om gegevens af te staan die hetzij
inzicht bieden in productieprocessen of recepturen hetzij inzicht bieden in de
wijze waarop de prijs voor een grondstof of halffabrikaat tot stand komt. Dat
wordt door de toeleverancier namelijk als een risico beschouwd als hij
milieurelevante gegevens aan zijn afnemer moet verstrekken. Gevraagd naar
deze problematiek zegt een producent het volgende:

"Het probleem bij toeleveranciers is vaak dat je de informatie die je nodig hebt niet
krijgt, omdat er vaak gegevens worden gevraagd, waarvan men liever niet heeft dat ze
in handen van de producent komen, omdat het bijvoorbeeld recepturen betreft. Daarbij
komt dat er toeleveranciers zijn die eventueel wel bereid zijn om informatie te geven,
maar die weI gedetailleerd inzicht willen hebben in wat er met de informatie gebeurt
en waar die informatie daarna bewaard blijft."

Van de kant van de toeleveranciers wordt deze problematiek inderdaad
onderkend, zoals uit het volgende moge blijken:

'6Maar waarom zou ik u informatie geven die ik heb? Als je informatiestromen op
gang wilt brengen dan zul je moeten zorgen dat ik daar voldoende incentive voor heb.
Want ik wil u best informatie geven, maar die informatie heeft mij geld en moeite
gekost. Het gaat namelijk wel om bedrijfsgevoelige informatie en ik wil wel garanties
hebben dat die informatie niet misbruikt wordt."
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Overigens wordt door een aantal respondenten wel aangegeven dat er pogingen
zijn om dit knelpunt zelf op te lossen.  Dat kan doordat er duidelijke contractuele
afspraken, in bijvoorbeeld een inkoopcontract, worden gemaakt over de wijze
waarop een afnemer gebruik kan maken van de verstrekte informatie en
vervolgens wat er na dit gebruik wel en niet met die informatie mag gebeuren.
Een andere mogelijkheid is dat informatie zodanig wordt aangeleverd dat het
voor de afnemer niet mogelijk is om de gevoelige informatie te achterhalen. Dat
is echter niet altijd mogelijk. Daarnaast is het zo dat niet iedere toeleverancier in
staat is om, ook al betreft het bedrijfsgevoelige informatie, het verstrekken van
informatie te weigeren. Daarvoor zijn sommige toeleveranciers nu eenmaal te
afhankelijk van bepaalde afnemers. Weigeren betekent dan dat een afnemer
kiest voor een andere toeleverancier die wel bereid is om de benodigde
informatie te verstrekken.

Communicatie
Indien toeleveranciers wel bereid zijn om op een of andere wijze informatie te
verstrekken, dan wil dat nog niet zeggen dat er ook daadwerkelijk informatie-
uitwisseling tot stand komt of, als er wel informatie-uitwisseling tot stand komt
dat de producent die de informatie ontvangt deze ook kan gebruiken. Een aantal
respondenten heeft in dit opzicht gewezen op een knelpunt dat samenhangt met
de structuur van de informatievoorziening. Twee oorzaken zijn genoemd als
reden waarom, ondanks de bereidheid van de toeleveranciers, er geen of geen
adequate informatie-uitwisseling tot stand komt.

Gebrekkige informatiehuishouding
In bepaalde gevallen is het voor toeleveranciers niet mogelijk om informatie te
verstrekken, aangezien zij binnen hun eigen organisatie de benodigde informatie
niet kunnen achterhalen. De reden hiervoor is dat de informatievoorziening
binnen de organisatie van de leverancier op milieuterrein nogal verschillend is
georganiseerd. Sommige leveranciers hebben de beschikking over een centrale
databank waarin de benodigde gegevens zijn opgeslagen. Andere leveranciers
daarentegen hebben hun interne informatievoorziening minder goed op poten
gezet. Data worden niet gestructureerd verzameld en worden niet gestructureerd
op een centrale plaats in de organisatie vastgelegd, maar zijn geregistreerd op
het niveau van de afdelingen. De interne gegevensverzameling en uitwisseling
geschiedt in deze organisaties op ad hoc basis. De consequentie daarvan is dat
een toeleverancier niet adequaat kan reageren op een informatievraag. Dat
betekent dat de informatie niet kan worden verstrekt of dat de verstrekte
informatie onjuist is ofhoogst onbetrouwbaar.

6,De ene leverancier verschilt in dit opzicht wel van andere leveranciers. Zo vragen
wij bijvoorbeeld vaak aan leveranciers hoeveel energie ze nodig hebben om een
product te maken. Voor de ene leverancier is dat eenvoudig, want die beschikt over
een gecertificeerd zorgsysteem of over een milieujaarverslag. Om de benodigde
gegevens te kunnen verstrekken kunnen ze putten uit een jaarrekening
energieverbruik, gasverbruik of waterverbruik. Daarnaast hebben ze een
geconsolideerde balans, zodat ze precies weten hoeveel ton product ze hebben
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gemaakt. Ze kunnen ons precies vertellen hoeveel energie ze gebruiken per eenheid
product. Er zijn ook leveranciers die nog lang niet zo ver zijn. Die kunnen dat soort
informatie ook niet verstrekken. Dan pakken ze maar een maandafschrift van de
PNEM, waarop ze kunnen zien hoeveel kilowatt ze per jaar verbruiken. En dan maken
ze vervolgens een grove schatting per eenheid product. Er is dus een enorm
kwaliteitsverschil in het aanleveren van informatie."

Overigens speelt dit probleem niet alleen in het kader van productgerichte
milieuzorg. Een aantal bedrijven geeft aan dat zij bepaalde informatie op het
gebied van energie, verpakkingen en afval ook van toeleveranciers nodig
hebben, omdat ze in het kader van het verpakkingsconvenant, energieconvenant,
de afvalwetgeving moeten voldoen aan informatieverplichtingen richting de
overheid. Tevens hebben ze de informatie nodig om te kunnen voldoen aan
vragen van de vergunningverlener of omdat ze zelf verplicht zijn om aan de
overheid te rapporteren. De gebrekkige interne informatiehuishouding van
toeleveranciers kan op zo'n wijze dus ernstige nadelige gevolgen hebben, omdat
afnemers niet aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. E6n producent
geeft aan dat men zelf wel bezig is om dit probleem het hoofd te bieden door
kleinere toeleveranciers ondersteuning te bieden bij het opzetten van een interne
informatiestructuur. Overigens mag daaruit niet de conclusie worden getrokken
dat alleen kleinere bedrijven een gebrekkige interne informatiehuishouding
hebben.

"Je hebt ook kleinere toeleveranciers, met 25 man of minder. Daar kun je eigenlijk
niet van verlangen dat men dat soort informatie heeft, dat zit er gewoon niet in. Dat
zijn dus de toeleveranciers waar je door middel van een stukje auditing wat bindende
afspraken maakt over de informatieaanlevering. Je gaat eens met wat gezond verstand
kijken naar datgene dat zo'n toeleverancier aan informatie heeft en wat er in dat kader
mogelijk is. Zo krijg je door middel van een stuk samenwerking met die leverancier
toch  eigenlijk alle informatie boven water die je nodig hebt. 66

Het voorgaande maakt wel duidelijk dat bij het nadenken over oplossingen van
informatie-uitwisseling tussen bedrijven bedrijfsinterne informatiestromen niet
buiten beschouwing kunnen blijven.

Het ontbreken van een standaard voor informatie-uitwisseling
Een ander probleem dat in het kader van de communicatie door respondenten
wordt genoemd, is het ontbreken van een standaard of een format voor
informatie-uitwisseling. Indien er in een keten wordt gecommuniceerd over de
milieuaspecten van een product dan doen veel bedrijven dat op een
verschillende wijze. Het gevolg daarvan is dat er op het niveau van eenheden,
cijferaanduidingen en rekenmethodieken grote verschillen kunnen bestaan. Het
ontbreken van een format of standaard heeft als gevolg dat er zo'n grote
verschillen bestaan in de wijze waarop bedrijven informatie aan elkaar
verstrekken,  dat de informatie nauwelijks bruikbaar is of vergelijkbaar is.

In de bouwsector leverde het ontbreken van zo'n standaard dermate grote
problemen op dat daar alle partijen in de keten om de tafel zijn gaan zitten en
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afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop in de toekomst over
milieuaspecten met elkaar gecommuniceerd zal gaan worden. Zij zijn daarmee
overigens de eerste sector die daartoe is overgegaan.

"Als het gaat over communicatie tussen bedrijven dan hebben we daar een eenduidige
structuur voor opgezet en dat heet "milieurelevante productinformatie (MRPI)". De
toeleverende industrie in de bouw is verzameld in de Nederlandse Vereniging van
Toeleveranciers. Daar zit bijna alles in, uitvoerders, aannemers, ontwerpers. Wij
hebben als partijen onder elkaar gezegd dat we met elkaar op dezelfde manier zullen
gaan communiceren over milieu. Dat wil zeggen dat we aan het einde van dit jaar
allemaal met hetzelfde format gaan werken.  Als je iets wilt vertellen over je product
dan doe je dat op uniforme wijze. We hebben ook vastgelegd dat we allemaal met
dezelfde rekenmethodiek werken om een aantal milieuaspecten in getallen uit te
drukken. De bouwsector is de eerste in Nederland die afspraken heeft gemaakt over
de wijze waarop gecommuniceerd wordt over milieu-informatie met betrekking tot
het product."

Toegankelijkheid van informatie
Naast informatie die afkomstig is van toeleveranciers geeft een aantal bedrijven
aan dat men ook informatie uit andere bronnen nodig heeft in het kader van
productgerichte milieuzorg. Waar moet dan aan gedacht worden? Het gaat dan
met name om meer algemene informatie over materialen en stoffen,
handleidingen en voorlichting voor de ontwerpers van producten of informatie
over subsidieregelingen. Met betrekking tot deze meer algemene informatie
wordt er door respondenten een tweetal knelpunten genoemd. In de eerste plaats
is dat het ontbreken van databestanden waarin dat soort algemene informatie
gevonden kan worden.

"Het liefst zouden wij in Nederland een systematiek willen zien dat je kunt zeggen: er
komt een kilo van dit of dit materiaal of secundair materiaal binnen en dat er
vervolgens een algemene databank is waarin je kunt zien wat van dit materiaal de
milieubelasting is. Een leverancier kan dan wel allemaal bewerkingen toevoegen,
maar dat is qua informatievoorziening voor ons niet meer zo'n probleem."

Het idee van een centrale databank waarin relevante informatie is verzameld die
nodig is voor activiteiten op het gebied van productgerichte milieuzorg wordt
een aantal malen geopperd. Zo'n databank zou gevoed kunnen worden door
bedrijven en brancheorganisaties die reeds ervaring hebben opgedaan met
productgerichte milieuzorg.

De vraag naar zo'n databank heeft er zelfs toe geleid dat de brancheorganisatie
voor metaalproducenten heeft aangegeven bezig te zijn met de ontwikkeling
daarvan voor de leden. In die databank zal de informatie worden opgenomen
over de meeste materialen en stoffen die bekend zijn. In de toekomst is het de
bedoeling om deze databank te ontsluiten via het Internet zodat er links kunnen
worden opgenomen naar andere relevante informatiebronnen.
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In de tweede plaats geeft een aantal respondenten aan dat het voor hen juist het
probleem is dat er te veel algemene informatie is, waardoor het vinden van de
juiste informatie wordt bemoeilijkt.

"Ja, waar haal je de informatie vandaan, dat is moeilijk, er is ontzettend veel
informatie en wat is nou de juiste informatie? Ik heb hier hangmappen vol, met
subsidieregelingen van de overheid, met informatie over materialen en stoffen. Zie
dan maar eens de juiste informatie boven tafel te krijgen en ergens vandaan te halen.
Maar dat heb je overal mee, ook als je iets ontwikkelt. Het vinden van relevante
informatie dat is voor ons een probleem."

Deze respondent zou het daarom wenselijk vinden als de voorhanden zijnde
informatie enigszins gestructureerd aangeboden zou worden. Volgens hem is het
daarbij met name van belang om een goede zoekstructuur op de voorhanden
zijnde informatie  aan te brengen, zodat de benodigde informatie daaruit
geselecteerd kan worden. Ook dit bedrijf werkt aan het opzetten van een eigen
databank, maar dan met name om relevante informatie voor de ontwerpers van
producten, maar op een later tijdstip ook voor de toeleveranciers toegankelijk te
maken.

Beoordelingsmethodiek
Een laatste knelpunt, dat in dit kader door een aantal respondenten naar voren
wordt gebracht, is het feit dat er een grote verscheidenheid aan
beoordelingsmethodieken bestaat om de milieubelasting van producten te
beoordelen. Of zoals een van de respondenten het verwoordt:

"Wat ik wel een probleem vind, dat is dat er zo ontzettend veel methodieken zijn om
de milieubelasting van producten te beoordelen. Er zijn zo veel standaarden dat je
door de bomen het bos af en toe niet meer ziet.  Wat moet er bijvoorbeeld beoordeeld
worden en hee moeten de milieu-effecten geclassificeerd en gewogen worden? Ik
denk dat het daardoor ook moeilijk is om vergelijkingen te maken tussen producten of
om de milieubelasting in een cijfer uit te drukken. 66

Respondenten geven aan dat er verschillende soorten beoordelingsmethodieken
bestaan, met name de Life Cycle Analyses (LCA), die bij de bepaling van de
milieubelasting van een product verschillende resultaten laten zien, omdat er
met verschillende variabelen wordt gewerkt. Dit kan zelfs leiden tot
tegenstrijdige resultaten van de verschillende beoordelingsmethodieken. Als
belangrijkste oorzaak noemen de respondenten dat er vooralsnog geen sprake is
van standaardisatie op dit terrein. De respondenten geven aan dat het daarom
van groot belang is dat voldoende duidelijk is welke aannames zijn gedaan om
tot een bepaalde beoordeling te komen. Daarom zou volgens hen de rapportage
van een beoordelingsmethodiek zo transparant mogelijk dienen te zijn, zodat het
voor externe partijen mogelijk is om de resultaten te controleren.
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5.3.3.4 Overheidssturing

5.3.3.4.1 Inleiding

Een laatste categorie van vragen die aan de respondenten is voorgelegd heeft
betrekking op de rol die de overheid in het algemeen op het terrein van
productgerichte milieuzorg zou kunnen vervullen en in het bijzonder op het
terrein van de informatievoorziening. Op deze wijze is het mogelijk om te
beoordelen of er verschil is tussen datgene wat bedrijven in algemene zin van de
overheid verwachten en wat ze op het terrein van de informatievoorziening van
de overheid verwachten. Daarnaast is aan de respondenten gevraagd hoe zij het
overheidsbeleid zoals dat tot op heden is gevoerd beoordelen.

5.3.3.4.2        Rol van de overheid bij productgerichte milieuzorg

Een belangrijke constatering die gemaakt kan worden ten aanzien van het
overheidsbeleid is dat slechts een klein aantal respondenten op de hoogte is van
het overheidsbeleid met betrekking tot productgerichte milieuzorg. De reden
hiervoor kan zijn dat er in de afgelopen jaren, sinds het verschijnen van de Nota
Produkt en Milieu, weinig is gebeurd op dit beleidsterrein. Degenen die wel
bekend zijn met het beleid van de overheid zijn daar niet positief over.

"De Nota Produkt en Milieu is gewoon een doekje voor het bloeden geweest. De
Tweede Kamer wilde nu eenmaal dat er iets gebeurde. Productgerichte milieuzorg
kwam niet van de grond. De vraag was ofhet nu verplicht gesteld moest gaan worden
en hoe het bedrijfsleven geactiveerd diende te worden. Vervolgens werden er wat
termen het bedrijfsleven ingegooid en mochten we het zelf uitzoeken. De overheid is
vervolgens gaan afwachten hoe het zich zou ontwikkelen. Dat werkt natuurlijk niet.
Vanuit de overheid zal men daar een helder beleid voor moeten formuleren en een
structuur voor moeten opzetten. In deze sector (bouwsector) zijn we daar zelf maar
mee begonnen.

"

De respondenten formuleren een tweetal kritiekpunten op de overheid als het
gaat om het beleid met betrekking tot productgerichte milieuzorg.
In de eerste plaats geeft het beleid te weinig richting en structuur aan. De
overheid zou veel meer dan nu het geval is aan moeten geven wat
productgerichte milieuzorg inhoudt en wat men ermee wit bereiken. De indruk
bestaat dat de overheid de ontwikkeling van productgerichte milieuzorg te veel
overlaat aan initiatieven in het bedrijfsleven. Alhoewel het bedrijfsleven in het
algemeen positief staat tegenover zelfregulering, bestaat de indruk dat die
zelfregulering op dit terrein te ver is doorgeschoten. Het gevaar daarvan is dat
deze initiatieven op een gegeven moment zo duidelijk zijn vormgegeven dat de
overheid niet meer kan ingrijpen met behulp van wetgeving of andere
instrumenten. Bedrijven verwachten van de overheid veel meer een regisserende
en faciliterende rol.
In de tweede plaats is de organisatie van de overheid zelf nog onvoldoende
afgestemd op productgerichte milieuzorg. Respondenten geven aan dat ze dat
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met name merken op het gebied van de vergunningverlening door de overheid.
De lokale overheid weet niet hoe men bij de verlening van vergunningen en de
handhavingsprocedures om moet gaan met bedrijven die werken aan de
milieubelasting van producten. De respondenten zijn van mening dat er, naast
bedrijfsinterne milieuaspecten bij de verlening en handhaving van vergunningen
meer aandacht zou moeten zijn voor productgerichte milieuzorg. Men heeft
echter de indruk dat lokale overheden van dit nieuwe beleidsterrein niet op de
hoogte zijn en er daarom geen rekening mee houden in de
vergunningverlening.22 Respondenten zijn van mening dat dat in de toekomst
wel zou moeten gebeuren.
Gevraagd naar concrete instrumenten die de overheid zou kunnen inzetten om
productgerichte milieuzorg te stimuleren, hebben de meeste respondenten geen
uitgesproken mening. Subsidieverlening en voorlichting worden het meest
genoemd. Subsidieverlening wordt beschouwd als een goede manier om
projecten op het gebied van productgerichte milieuzorg op te starten. Daarnaast
zeggen respondenten er echter ook een stuk waardering van de kant van de
overheid in te zien. Wel is men van mening dat subsidiegelden te vaak terecht
komen bij de grotere bedrijven die deze projecten toch wel zouden uitvoeren.
Kleinere bedrijven die wel afhankelijk zijn van subsidiegelden voor het
uitvoeren van projecten lopen deze gelden, om uiteenlopende redenen vaak mis.
Ook voorlichting wordt als instrument door een aantal respondenten genoemd.
Van de overheid wordt in dit kader met name verwacht dat ze bedrijven een
handreiking geeft hoe bedrijven productgerichte milieuzorg moeten aanpakken.
Bedrijven willen weten hoe deze activiteiten intern en extern organisatorisch
moeten worden ingebed en op welke wijze men technische maatregelen kan
nemen.

5.3.3.4.3 Informatievoorziening

Inleiding
Tot slot, welke rol zien bedrijven voor de overheid weggelegd op het terrein van
de informatievoorziening? In alle interviews is daar expliciet naar gevraagd.
Ook hier geldt, evenals voor het overheidsbeleid op dit terrein in het algemeen,
dat de bekendheid met de plannen van de overheid om de informatievoorziening
te structureren beperkt is. De meeste respondenten zijn met die plannen niet
bekend.

Informatie-uitwisseling in de keten
Het idee om informatie-uitwisseling tussen schakels in de keten wettelijk te
verplichten vindt weinig weerklank bij de geYnterviewde bedrijven. De meeste

22 Er dient overigens uitdrukkelijk te worden opgemerkt dat de overheid deze aspecten op dit moment

ook niet mee mag nemen. Ik verwijs daartoe naar hetgeen daaromtrent in Hoofdstuk 4 is vermeld met

betrekking tot de vraag in hoeverre milieuaspecten van producten in de milieuvergunning mogen worden

meegenomen.
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respondenten vinden het tot stand brengen van informatiestromen een
belangrijke eigen verantwoordelijkheid voor de diverse bedrijven in een
productketen.

"Als een bedrijf informatie nodig heeft dan moet hij maar met zijn eigen
toeleveranciers om tafel gaan zitten  en dat soort zaken zelf regelen.  Ik denk  niet dat de
overheid zich zou moeten mengen in informatiestromen tussen bedrijven. Dat moet je
aan bedrijven zelf overlaten. Ik ben geen voorstander van een wettelijke regeling. Als
we dat zouden willen, dan gaan we zelf weI met partijen waarvan we informatie nodig
hebben om tafel zitten en dan regelen we dat zelf wel. Daar hebben we de overheid
niet voor nodig."

De meeste respondenten geven er de voorkeur aan om door middel van
afspraken de benodigde informatie van toeleveranciers te verkrijgen. Dat
gebeurt reeds op diverse manieren. Sommige respondenten leggen de
informatieverplichtingen van de toeleveranciers vast in contractuele bepalingen.
Dit schept wederzijdse verplichtingen, voor de leverancier tot het verstrekken
van milieurelevante informatie en voor de producent tot het gebruik van deze
informatie voor welomschreven doelstellingen.

Andere respondenten, zoals bijvoorbeeld in de bouwsector, zijn met alle partijen
in de keten om tafel gaan zitten en hebben duidelijke afspraken gemaakt over de
informatie-uitwisseling. Dat heeft, zoals uit een eerdere paragraaf bleek,
geresulteerd in het project milieurelevante productinformatie, waarin de
informatie-uitwisseling is gestandaardiseerd. Hier gaf men aan niet op
wetgeving te zitten wachten, omdat deze mogelijk de bestaande initiatieven zou
kunnen doorkruisen. Wel kon men zich voorstellen dat, indien een keten zelf tot
dit soort afspraken is gekomen, de overheid de gemaakte afspraken van zo'n
keten algemeen verbindend verklaart.

De meeste respondenten geven aan dat het verstandiger is om in eerste instantie
te proberen om bij het op poten zetten van de informatievoorziening aan te
sluiten bij bestaande ontwikkelingen op informatiegebied. In dit kader was een
aantal respondenten er voorstander van om het gebruik van data sheets te
standaardiseren en uit te breiden met informatievoorziening over ecologische en
toxicologische effecten. Deze data sheets worden gebruikt door producenten en
leveranciers om te communiceren over veiligheids- en kwaliteitsaspecten van
producten.

Een andere reden waarom sommige bedrijven een wettelijke regeling op dit
terrein niet zien zitten is het feit dat men te maken heeft met buitenlandse
toeleveranciers. In zo'n geval zou een regeling door de Nederlandse wetgever
wel van invloed zijn op Nederlandse toeleveranciers, maar niet op de
buitenlandse toeleveranciers. Dat wordt door de respondenten als onwenselijk
beschouwd.
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Toegankelijkheid van informatie
Toch is het niet zo dat de respondenten voor de overheid op het gebied van de
informatievoorziening geen enkele rol zien weggelegd. De overheid zou
namelijk kunnen bijdragen aan het toegankelijker maken van milieurelevante
informatie.
Zo geeft een aantal respondenten aan dat de overheid wel zorg zou kunnen
dragen voor een databank met algemene informatie over de milieubelasting van
materialen en stoffen, waar bedrijven toegang toe hebben. In zo'n databank zou
eveneens andere relevante informatie op het terrein van productgericht
milieuzorg kunnen worden opgenomen. De respondenten hebben geen mening
over de wijze waarop de overheid zoiets vorm zou moeten geven.

"De overheid zou algemene gegevens beschikbaar kunnen stellen. Ik kan me
voorstellen dat je een databank maakt waar in staat, dat en dat materiaal levert die en
die milieubelasting op en dien je zo en zo te gebruiken. Dat mi denk ik een hoop
moeite kosten. Maar dat kan de overheid denk ik wel stimuleren."

E6n brancheorganisatie (de brancheorganisatie voor producenten van
metaalproducten) gaf aan dat men voor de leden reeds werkt aan het opbouwen
van zo'n soort databank. Daarbij is het de bedoeling om gebruik te maken van
moderne informatie- en communicatietechnologieEn. Deze organisatie verwacht
van de overheid dat ze met name op dit gebied een ondersteunende en
stimulerende rol kan gaan vervullen.

Standaardisatie van beoordelingsmethodieken
Een aantal respondenten ziet voor de overheid eveneens een rol weggelegd op
het gebied van het terugdringen van de variEteit van   de

beoordelingsmethodieken. In deze case studie werd door respondenten aangeven
dat er diverse particuliere softwarepakketten met eigen weegmethoden bestaan.
Consequentie is dat de uitkomsten van deze beoordelingsmethodieken
aanzienlijk kunnen verschillen. Dit maakt vergelijkingen tussen de
milieubelasting van producten tot een lastige aangelegenheid. De respondenten
hebben echter geen mening over de vraag hoe deze standaardisatie van
beoordelingsmethodieken dwingend kan worden opgelegd en op welk niveau
dat dit dient te geschieden.

"Als je praat over de levenscyclusanalyses is er eigenlijk geen platform binnen
Nederland dat op dezelfde wijze zo'n analyse uitvoert. Dat zou ook verbeterd kunnen
worden. Je hebt ontzettend veel verschillende methodes, dus vaak heb je zoiets als een
bedrijf daarmee naar buiten komt  van wat moet je ermee.  Er is geen standaard, er zou
een betere standaardisatie voor moeten zijn. Dat zou de overheid dwingend kunnen
voorschrijven, zodat wij weten hoeje milieueffecten kum classificeren en kunt wegen.
En dan weet je ook hoe je het doet ten opzichte van andere bedrijven. Ik weet niet of
dat mogelijk is of dat je dat in een internationaal verband doet, maar mijns inziens kan
de overheid daar wel iets aan doen."
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Aanvullend onderzoek
De belangrijkste ontwikkeling die uit het aanvullende onderzoek naar voren
komt is de verdere ontwikkeling van initiatieven op het gebied van de
informatievoorziening waarmee in het eerdere onderzoek een aanvang was
gemaakt en de start van initiatieven op het terrein van de informatievoorziening
in een aantal andere productketens.

Uit het nadere onderzoek bleek dat de eerder genoemde knelpunten in de
productketens waar deze initiatieven lopen, niet geheel zijn opgelost. De
toegankelijkheid van informatie en een structuur voor de informatie-uitwisseling
zijn door de genoemde initiatieven duidelijk verbeterd. De weigering van
bepaalde partijen om informatie te verschaffen, omdat het gaat om
bedrijfsgevoelige informatie bestaat echter nog steeds. Een van de respondenten
geeft aan dat er inmiddels wel een database tot stand is gekomen met daarin
algemene informatie, maar dat ondernemingen uit de branche geen milieu-
informatie over hun producten willen afstaan ten behoeve van de databank.
Reden daarvoor is dat men recepturen van producten niet ter beschikking wil
stellen aan een externe databank, omdat men in zo'n geval de zeggenschap over
de informatie kwijt is. Ook het ontbreken van een standaard beoordelings-
methodiek wordt door de respondenten nog steeds als een probleem ervaren.

In de productketens waar nog geen initiatieven zoals hierboven beschreven
bestaan (dat geldt met name voor de onderzochte productketens van
elektronicaproducenten, kunststoffen en voedingsmiddelen) worden tussen de
partijen in de productketens wel pogingen ondernomen (bijvoorbeeld in de vorm
van werkgroepen) om afspraken te maken over de uitwisseling van informatie.
In de betreffende productketens blijkt het echter niet eenvoudig om afspraken
tussen partijen te maken. Een obstakel daarvoor is de keuze voor een bepaalde
format of standaard voor informatie-uitwisseling, omdat een aantal partijen
belangen heeft om hun eigen standaard in de productketen tot norm te verheffen.
Een ander obstakel vormt de weigerachtigheid van bepaalde partijen om
informatie te verschaffen vanwege de bedrijfsgevoeligheid van die informatie.

De mening over de rol van de overheid is niet fundamenteel veranderd ten
opzichte van het eerdere onderzoek. De respondenten uit de productketens waar
de genoemde initiatieven tot informatievoorziening zijn genomen, geven aan dat
men de genomen initiatieven in samenwerking met de andere partijen in de
productketen verder wil uitwerken. De respondenten in de productketens zijn
van mening dat het opzetten van de informatievoorziening voorlopig nog dient
te worden overgelaten aan de partijen in de productketens zelf. Wel gaf een
respondent aan dat hij zich voor kon stellen dat de overheid een format of
standaard voor informatie-uitwisseling zou moeten opleggen, indien partijen in
de productketen daar niet binnen afzienbare tijd uit zouden komen.
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5.3.4 Conclusie

5.3.4.1 Inleiding

Door middel van een literatuuronderzoek en twee case studies is getracht om een
antwoord te vinden op de vraag naar de knelpunten in de informatievoorziening
met betrekking tot de milieuaspecten van producten die zich in productketens
voordoen. Op deze plaats zal een aantal algemene conclusies worden getrokken.

5.3.4.2 Informatievoorziening in de productketen

De knelpunten die een adequate informatievoorziening in de productketen in de
weg staan laten zich categoriseren naar een aantal thema's. Het gaat hierbij om
thema's die in het literatuuronderzoek en de case studies prominent naar voren
zijn gekomen. Het gaat hierbij om algemene knelpunten die zich in de meeste
onderzochte productketens voordoen. Wel is het zo dat de aard en intensiteit van
de genoemde knelpunten in de verschillende productketens verschillen. De hier
genoemde knelpunten zijn met name relevant omdat ze in het hiernavolgende
hoofdstuk zullen worden gebruikt als belangrijke aandachtspunten voor de
regulering van de informatievoorziening.

1. Informatieverstrekking door leveranciers

Zowel in het literatuuronderzoek als in de tweede case studie is naar voren
gekomen dat veel leveranciers niet bereid of in staat zijn om informatie over
milieuaspecten van producten aan producenten te verstrekken. De redenen die
daaraan ten grondslag liggen worden hieronder uiteengezet.

Bedrijfsgevoelige informatie
De bereidheid van leveranciers om informatie te verstrekken kan ontbreken,
omdat het hierbij vaak gaat om bedrijfsgevoelige informatie. Informatie van
deze soort werpt namelijk niet alleen een licht op de milieubelasting van
materialen van de leveranciers, maar kan tevens aan producenten inzicht bieden
in recepturen, in productieprocessen of in de prijsbepaling van de materialen
door de leveranciers. Opvallend is dat in de eerste case studie het argument van
de bedrijfsgevoelige informatie door leveranciers niet wordt gebruikt (daar
gaven de producenten echter wel aan te twijfelen aan de juistheid van de door de
leveranciers verstrekte informatie, omdat deze geen enkel belang hadden bij de
reductie van verpakkingsmaterialen).

Bedriifsinterne informatiehuishouding
Ander punt is dat de bereidheid er wel is, maar dat leveranciers niet in staat zijn
om de benodigde informatie te verstrekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor kleinere
bedrijven die om de ecologische en toxicologische effecten van hun producten te
kunnen achterhalen vaak dure tests moeten uitvoeren. Daarnaast, dit hangt
overigens niet samen met de grootte van het bedrijf, zijn bepaalde leveranciers
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niet in staat om informatie te verstrekken, omdat de interne informatie-
huishouding op dit terrein niet op orde is. De relevante gegevens worden niet
geregistreerd of, als ze wel geregistreerd worden, liggen te decentraal verspreid
over de diverse afdelingen. Uit het onderzoek komt in ieder geval naar voren dat
knelpunten in de informatie-uitwisseling tussen bedrijven ook niet los gezien
kan worden van interne informatiestromen in bedrijven.

Integriteit van informatie
Een aantal producenten geeft aan twijfels te hebben bij de juistheid en de
betrouwbaarheid van de informatie die leveranciers verstrekken. Sommige
producenten hebben niet de deskundigheid in huis om te beoordelen of
verstrekte informatie juist is, aangezien het hier om technische informatie gaat.
Zo werd in de verpakkingketen aangegeven dat men twijfelde aan de juistheid
van informatie over materiaalreductie die door materiaalleveranciers werd
verstrekt. Deze zouden daar namelijk geen enkel belang bij hebben. Overigens
speek het probleem niet alleen op het terrein van verpakkingen. Juistheid en
betrouwbaarheid van informatie is echter wel van essentieel belang, omdat op
basis van die informatie door producenten belangrijke beslissingen met
betrekking tot hun producten worden genomen.

Informatie van buitenlandse leveranciers
Veel productketens strekken zich uit over onze landsgrenzen. In dit soort
productketens bevinden leveranciers van grond- en hulpstoffen zich in het
buitenland. In veel gevallen zijn deze leveranciers niet bereid of in staat om
informatie over de milieuaspecten van een product te verschaffen. In deze
productketens is het verkrijgen van betrouwbare milieugegevens van
buitenlandse leveranciers dan ook een probleem.

2. Structuur voor informatie-uitwisseling

Uit het literatuuronderzoek en uit de tweede case studie komt naar voren dat het
ontbreken van een structuur voor informatie-uitwisseling in een productketen
een belangrijke belemmering vormt voor het tot stand brengen van een adequate
informatievoorziening over de milieuaspecten van producten door de
productketen. Veel bedrijven in een productketen hanteren eigen standaarden
om over milieuaspecten van producten te communiceren. Dit betekent dat er
grote verschillen bestaan op het niveau van eenheden, cijferaanduidingen en
rekenmethodieken. Gevolg hiervan is dat informatie niet bruikbaar is of dat
informatie eerst bewerkt moet worden door een producent om bruikbaar te zijn.

3. Toegankelijkheid van informatie

Toegankelijkheid van informatie vormt een knelpunt voor ontwerpers van
producten, maar ook voor andere partijen in productketens. Er zijn voor
ontwerpers te weinig databestanden waaruit ze kunnen putten bij de
ontwikkeling van een product. De databestanden die er wel zijn worden door de
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meeste ontwerpers als te technisch ervaren, zodat de informatie die er in staat
niet bruikbaar is in het ontwikkelingsproces. Waar het volgens de respondenten
aan ontbreekt zijn databestanden met algemene informatie die betrekking
hebben op productgerichte milieuzorg, zoals algemene informatie over de
milieubelasting van grondstoffen en aanwijzingen voor het rekening houden met
milieuaspecten in het ontwikkelingsproces.

4. Beoordelingsmethodieken

Een knelpunt dat zowel in het literatuuronderzoek als in de beide case studies
naar voren komt, is het ontbreken van een standaard methodiek om de
milieubelasting van producten te bepalen. Er bestaan verschillende methoden en
softwarepakketen die in de loop der jaren zijn ontwikkeld om analyses mee uit
te voeren. Respondenten geven aan dat deze methoden tot verschillende of zelfs
tegenstrijdige resultaten leiden bij de bepaling van de milieubelasting van een
product. Het gevolg hiervan is dat de resultaten die gebaseerd zijn op deze
methoden extern (dat wil zeggen naar de klant of naar de consument toe) niet te
gebruiken zijn. Door veel bedrijven wordt er dan ook alleen maar intern gebruik
van gemaakt.

5.3.4.3 Overheidssturing

In de tweede case studie is aan de respondenten tevens gevraagd welke rol de
overheid volgens hen op het terrein van de informatievoorziening zou kunnen
spelen.
Opvallend is dat respondenten in het algemeen vinden dat de overheid zich
actiever zou moeten opstellen op het terrein van de productgerichte milieuzorg,
maar dat men van mening is dat de overheid met betrekking tot de
informatievoorziening op een afstand zou moeten blijven. Het idee om
informatie-uitwisseling in een productketen wettelijk te verplichten vindt weinig
weerklank. Bedrijven geven aan dat ze het tot stand brengen van de benodigde
informatiestromen als een belangrijke eigen verantwoordelijkheid beschouwen.
Uit het onderzoek blijkt dat die eigen verantwoordelijkheid op twee manieren
wordt ingevuld. In de eerste plaats door het opnemen van
informatieverplichtingen in inkoopcontracten, waarbij tussen producent en
leverancier wederzijdse afspraken worden gemaakt. In de tweede plaats door het
maken van afspraken tussen alle betrokken partijen in een keten.

Wel zien bedrijven een rol weggelegd voor de overheid bij het toegankelijker
maken van informatie door middel van het opzetten van een databank met
algemene informatie en bij de standaardisatie van beoordelingsmethodieken.
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HOOFDSTUK 6

Regulering van de informatievoorziening in de product-
keten: wetgeving of zelfregulering?

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beantwoording van de vierde
onderzoeksvraag zoals die in hoofdstuk 1 is geformuleerd. Deze vraag betreft de
wijze waarop regulering kan bijdragen aan de totstandkoming van een
informatievoorziening met betrekking tot de milieuaspecten van producten in
een productketen. Deze beantwoording zal geschieden aan de hand van de
knelpunten voor de genoemde informatievoorziening zoals die uit het vorige
hoofdstuk naar voren zijn gekomen.

In het tweede hoofdstuk is uit de analyse van de diverse nationale en
Europese beleidsdocumenten naar voren gekomen dat het uitgangspunt bij de
totstandkoming van het productgerichte milieubeleid ligt bij zelfregulering door
partijen: Dit uitgangspunt geldt eveneens voor de regulering van de
informatievoorziening en wordt, zo bleek uit de tweede case studie, ook door
partijen in de productketen zelf als uitgangspunt verkozen boven wettelijke
regulering. Alvorens in dit hoofdstuk, aan de hand van de in de case studies
geconstateerde knelpunten, te bespreken op welke wijze de regulering van de
informatievoorziening voor de producent vorm zou kunnen krijgen, ga ik eerst
kort in op de betekenis van zelfregulering en de verhouding met wetgeving.
Zoals zal blijken is zelfregulering een paraplubegrip waaronder een diversiteit
aan vormen van regulering valt die aanmerkelijk van elkaar kunnen verschillen.
Kenmerkend voor die verschillen is de verhouding die zelfregulering tot
wetgeving heeft.

In de afgelopen jaren is de rol van wetgeving bij de sturing van
maatschappelijke processen veranderd en is er meer oog gekomen voor de
betekenis die zelfregulering in dat kader zou kunnen spelen. In de tweede
paragraaf zal ik nader ingaan op de achtergronden die hebben geleid tot een
toenemende voorkeur voor het gebruik van zelfregulering. In de derde paragraaf
geef ik een omschrijving van het begrip zelfregulering en onderscheid ik diverse
vormen van zelfregulering. In de vierde paragraaf stel ik een aantal mogelijke
aandachtspunten centraal die een rol kunnen spelen bij het maken van een keuze
tussen (een bepaalde vorm van) zelfregulering of wetgeving in het algemeen  en
op milieuterrein in het bijzonder.

Mede op grond van het bovenstaande zal ik in de vij fde paragraaf bezien op
welke wijze regulering van de informatievoorziening in productketens vorm zou

1 Zie met name het tweede Nationale Milieubeleidsplan, de nota Produkt en Milieg het derde Nationale

Milieubeleidsplan en de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit. De inhoud van

deze  beleidsdocumenten is uitgebreid besproken in het tweede hoofdstuk
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kunnen krijgen. Daarbij behandel ik de knelpunten in de informatievoorziening
die naar voren zijn gekomen uit het vijfde hoofdstuk. Het gaat om de
informatieverstrekking door leveranciers, de structuur voor informatie-
uitwisseling, de toegankelijkheid van informatie en het gebruik van
beoordelingsmethodieken. Per knelpunt geef ik aan of regulering wenselijk  is  en
zo ja, welke vorm van regulering in dat geval in aanmerking komt. In dat kader
is het van belang om te wijzen op de in de eerdere hoofdstukken reeds
aangestipte proeve voor Hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer. Alhoewel het
oorspronkelijk de bedoeling was om deze informatievoorziening in de
productketen te reguleren in Hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer dat
betrekking heeft op "Stoffen en producten", bevat deze proeve voor Hoofdstuk 9
en de bijbehorende Memorie van Toelichting uit 2002 weinig aandacht voor de
regulering van de informatievoorziening. Deze proeve zal in de zesde paragraaf
daarom door mij afzonderlijk worden besproken.

6.2 Veranderende gedachten over wetgeving

6.2.1 Inleiding

Het proces en het product van wetgeving mag zich sedert een twintigtal jaar in
een groeiende belangstelling verheugen: Vanaf het begin van de jaren tachtig
heeft een groot aantal commissies zich door middel van beleidsnota's en
beleidsdocumenten uitgesproken over vraagstukken die betrekking hebben op
wetgeving.1  De aanleiding om over wetgevingsvraagstukken na te denken was
de in de ogen van het bedrijfsleven de te grote regeldruk die, in combinatie met
de toegankelijkheid en de effectiviteit van regelgeving, een negatieve invloed
had op de ontwikkeling van de economie: Vervolgens is ook vanuit
wetenschappelijke hoek door juristen en bestuurskundigen kritiek geleverd op
de instrumentele rol die wetgeving in de loop van de jaren zeventig en tachtig is
gaan spelen in bestuurlijke en maatschappelijke processen. Hiermee wordt
gedoeld op het feit dat in de verzorgingsstaat de overheid recht en wetgeving
meer en meer is gaan beschouwen als een instrument om gewenste

2 Eijlander, Ph. en W.J.M.Voermans, Wetgevingsleer, W.E.J. Tjeenk Willink Deventer, 1999, p. 1.
3 De belangrijkste documenten zijn: Commissie Wetgevingsvraagstukken, Orde in de regelgeving, 's-

Gravenhage, 1985; Recht in beweging, Kamerstukken  Il  1990/1991,21  427,  nr. 3, Zicht op wetgeving,
Kamerstukken II, 1990/1991, 22 008, nr. 2.

4 Zie hierover met name de analyse die de Commissie voor de toetsing van de wetgevingsvraagstukken

geeft Jaarverslag van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten, Toetsing

wetgevingsprojecten, Jaarverslag 1987-1988, Kamerstukken II, 1988-1989,20 800 hfdst. VI, nr. 13, p. 5

en 6.
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doelstellingen te realiseren: In het hiernavolgende bespreek ik de kritiek op het
instrumentele gebruik van wetgeving door een aantal auteurs en de alternatieven
die ervoor in de plaats worden gesteld.

6.2.2 Kritiek op het instrumentele gebruik van wetgeving

In een instrumentele opvatting van wetgeving is wetgeving een instrument in
dienst van de maakbaarheid van de samenleving. Critici van deze opvatting zijn
van mening dat de werkelijkheid van het recht veel ingewikkelder is dan in een
instrumentele visie wordt verondersteld:  Waar deze critici het met name mee
oneens zijn is dat een rechtsregel in de instrumentele visie te veel wordt
beschouwd als een bevel dat gegeven wordt door de wetgever. Burgers worden
vervolgens geacht hun gedrag conform de regel aan te passen. De effectiviteit
van een regel hangt samen met de mate waarin het gedrag van de geadresseerde
overeenstemt met het gedragsvoorschrift.

Volgens Griffiths slaagt wetgeving er echter maar hoogst zelden in om alle
gestelde doelen volledig te bereiken.' Het uitgangspunt dat wetten effectief zijn
is volgens hem dan ook bezijden de werkelijkheid. De belangrijkste reden is
volgens Griffiths dat de instrumentele visie uitgaat van onjuiste
vooronderstellingen ten aanzien van het maatschappelijke leven en de positie
daarin van wetgeving.
Een eerste onjuiste vooronderstelling is dat de wetgever autonoom zou kunnen
opereren. In een instrumentele visie staat de wetgever buiten de maatschappij en
werkt daar van buitenaf op in. Griffiths meent echter dat zowel wetgever als
wetgeving deel uitmaken van processen van behoud en verandering in de sociale
werkelijkheid. Een tweede onjuiste vooronderstelling is dat de wetgever alleen
maar te maken heeft met individuen en individueel gedrag en niet met
maatschappelijke organisaties en onderling geregelde verhoudingen. Dit is niet
zo. Handelingen van individuen vinden immers voor een belangrijk deel plaats
binnen wederkerige verhoudingen en sociale contexten.

Nog verder in de kritiek op de instrumentele visie op wetgeving gaat de
Duitse rechtstheoreticus Teubner.s In zijn opvatting bestaat de samenleving uit
zogenaamde zelfreferentiele (sub)systemen, waarin geheel zelfstandig en
autonoom wordt gehandeld. Deze subsystemen zijn slechts vatbaar voor prikkels

5 Schuyi C.J.M., Sturing en het recht, in: Bovens, M.A.P., W. Derksen en W. Witteveen, Smring van de

samenleving,  Con»rentie over het schip van smat, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle,  1986, p. 49.

6 Stout, HD., De betekenissen van de wet:  theoretisch-kritische bescholiwingen over het principe van de

wetmatigheid van besmur, W.E.J.Tjeenk Willink Zwolle, 1994, p 181-206.

1 Griffiths, 1., De sociale werking van rechtsregels en het emancipatoire potentieel van wetgeving, in·.
Having.   T  en B. Sloot, Recht en emancipatie:  bondgenoot Of barn'2re, VUGA uitgeverij,  Den  Haag,

1990, p. 29.

8 Zie met name Teubner, G., After  legal  instrumentalism?  Strategic  models  of post-regulatory  law, in·

Teubner, G., Dilemmas Of/aw in the wegare state, Berlin/New York, 1986, p 299-325.
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van buiten, indien deze aansluiten bij regels en gewoonten binnen het
subsysteem. Volgens Teubner is het gevolg hiervan dat deze subsystemen niet of
nauwelijks kunnen worden veranderd door systeemexterne factoren zoals
wetgeving. De effecten van wetgeving zullen het grootst zijn als er sprake is van
systeeminterferentie. Dat is het geval als er communicatieve aansluiting is
tussen het externe systeem, bijvoorbeeld wetgeving, en de "Lebenswelt" van het
subsysteem. 9 Indien dit niet zo is, en dat zal bij instrumentele wetgeving met als
doel het realiseren van beleidsdoelstellingen vaak het geval zijn, is de kans dat
wetgeving succesvol is gering.

Teubner doet wel een poging om een mogelijke oplossingsrichting te geven
voor de geschetste problemen die verbonden zijn aan instrumentele wetgeving.
Deze oplossingsrichting formuleert hij in zijn theorie van het reflexieve recht. 10
In plaats van de actieve beinvloeding en storing van maatschappelijke
subsystemen door wetgeving, zou wetgeving veel meer als uitgangspunt het
zelfreferentiale karakter van maatschappelijke subsystemen moeten nemen. Wat
bedoelt Teubner nu precies met deze nogal abstract klinkende noties?  In
Teubner's visie dienen recht en wetgeving niet meer primair gericht te zijn op
interventie en op het realiseren van overheidsdoelstellingen, maar dienen ze
gericht te zijn op het scheppen van kaders en procedurevoorschriften, zodat
gebruik kan worden gemaakt van het zelfregulerende vermogen van de
maatschappelijke subsystemen." Het stellen van normen kan, binnen de kaders
die de wetgever stelt, beter worden overgelaten aan de organisaties in de
samenleving, zoals belangenorganisaties of beroepsgroepen. De wetgever
beperkt zichzelf tot het stellen van randvoorwaarden aan de zelfregulering. In
plaats van intervenierend is wetgeving in deze visie voorwaardenscheppend.

Terecht stelt Eijlander dat analyse en verklaring door Teubner van problemen
met betrekking tot wetgeving helder zijn.12 Zijn oplossingsrichtingen
daarentegen zijn vaag en rudimentair. Zijn concept van aansluiting door de
wetgever bij zelfordening van maatschappelijke sectoren is niet geschikt om
richtinggevend te zijn voor het wetgevingsbeleid.

Een aantal auteurs richt de kritiek voor wat betreft het instrumentele gebruik van
wetgeving betreft op de rol van de overheid bij de sturing van maatschappelijke
processen. Deze kritiek is met name gericht op datgene wat Bekkers de
klassieke sturingsconceptie noemt." In deze conceptie staat de maakbaarheid en

9 Teubner, G., Recht als autopoetisches System, Frankfurt am Main, 1989, p.  109.
10 Teubner, G., Substantive and re#exive elements in modern law, in: Law and Society Review, 1983,
vol. 17, nr. 2, p. 239-285.

11 Teubner, G., a.w. 1983, p. 254-255.

12 ailander, Ph., De wet stellen, beschouwingen over onderwerpen van wetgeving, W.E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1993, p. 191

13 Bekkers, V.J.J.M., Nieuwe vonnen van sturing en informatisering, Eburon, Delft, 1994, p. 31-58.
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beheersbaarheid van maatschappelijke processen centraal.14 Er is 66n besturend
orgaan dat met behulp van stuursignalen het bestuurde systeem stuurt. In dat
opzicht is wetgeving 66n van de vele stuursignalen waar de overheid zich van
bedient. Aanleiding om over nieuwe vormen van sturing na te denken is de
constatering dat de overheid met behulp van het traditionele
sturingsinstrumentarium, waaronder ook wetgeving, niet meer in staat blijkt om
problemen aan te pakken en maatschappelijke ontwikkelingen in een gewenste
richting te veranderen.ls

Ook Snellen heeft zich in zijn wetenschappelijke publicaties gekeerd tegen
de uitgangspunten van de klassieke sturingsconceptie.16 Het model van een
besturend orgaan en een bestuurd systeem als sturend subject tegenover bestuurd
object is de kern van het cybernetische besturingsparadigma, dat aanvankelijk
van toepassing was op technische systemen, maar later ook werd gebruikt bij
sociale systemen." Als sturing mislukt, dan is dat te wijten aan een
informatieprobleem. Indien overheidsorganisaties maar over voldoende
inzichten beschikken in de toestand en de processen van betrokken sectoren van
de samenleving, dan zullen de sturingsacties succesvol zijn.

Volgens Snellen behoeft de klassieke sturingsconceptie op twee
fundamentele punten bijstelling.': In de eerste plaats moeten we af van de
gedachte dat de overheid d6 sturende instantie is in de samenleving. In plaats
van een subject-object verhouding moet de relatie tussen overheid en
samenleving worden geherdefinieerd in termen van subject-subject
verhoudingen. Sturing door de overheid en zelfsturing door de samenleving
grijpen op elkaar in, waarbij zelfsturing voorop staat en sturing door de overheid
een secundaire plaats inneemt. Deze zelfsturing in maatschappelijke sectoren
gebeurt op basis van een definitie van de situatie, die in de betrokken sectoren
zelf wordt gevormd en gehanteerd.

In de tweede plaats moet worden afgestapt van de open systeembenadering,
die in de klassieke sturingsconceptie een voorwaarde is om stuursignalen vanuit
het besturend orgaan op het bestuurde systeem te laten inwerken. Volgens
Snellen dient uitgangspunt te zijn dat sociale systemen gesloten zijn. Evenals
Teubner spreekt Snellen hier over gesloten leefwerelden. Sociale systemen zijn
in hun geslotenheid weliswaar niet geisoleerd van hun omgeving, maar treden de
omgeving als autonome entiteiten tegemoet. Maatschappelijke sectoren en
organisaties herkennen stuursignalen alleen in zoverre dat ze aansluiten bij de
receptiviteit die in hun identiteit is verankerd en bij kunnen dragen aan hun
voortbestaan.

14 Frissen, P.H.A., De virtuele staat, politiek bestuur, technologie: een postmodern verhaal, Academic

service, Schoonhoven, 1997, p. 18.

15 Bekkers, a.w. 1994, p. 64.

16 Snellen. 1.ThM, Boeiend en geboeid. Ambivalenties en ambities in de bestuurskunde, oratie
Katholieke Universiteit Brabant, Samsom H.D.Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1987.
17 Snellen, a.w. 1987, p. 11-12.

18 Snellen, a.w. 1987, p. 18-19.
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De kritiek op de klassieke sturingsconceptie zal consequenties hebben voor de
rol die wetgeving als sturingsinstrument kan spelen. Als sociale systemen zich
moeilijk laten besturen, dan zal daar ook aandacht voor moeten zijn in
wetgeving. Frissen heeft gepoogd om de geformuleerde inzichten te vertalen
naar een mogelijke rol voor wetgeving." Hij komt daarbij met de volgende
aandachtspunten:

• Wetgeving, afkomstig van de centrale overheid, dient een meer
ordenend karakter te hebben. De wet legt vast welke actoren in een
sector de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de regulering
in die sector. De rol van de centrale overheid is om ervoor te zorgen dat
de betrokken belangen op een gelijkwaardige wijze zijn
vertegenwoordigd.

• Wetgeving geeft aan welke algemeen geldende rechtsnormen op
specifieke terreinen van regulering in het geding zijn. De
verwerkelijking van deze normen moet gebeuren in het proces van
zelfregulering in de sector.

• Wetgeving dient steeds meer te worden beperkt tot procedurele
normering. In de wet worden de criteria voor processen van
zelfregulering vastgelegd, maar niet de uitkomsten van die processen.
De wet dient afwegingsmechanismen te institutionaliseren en de
resultaten van maatschappelijke consensusvorming te codificeren.

• Wetgeving zorgt ervoor dat bevoegdheden worden gedelegeerd aan
publiekrechtelijke ofprivaatrechtelijke organen.

• Wetgeving wordt in interactie met maatschappelijke sectoren
vervaardigd. Dit betekent dat actoren uit de maatschappelijke sectoren
worden betrokken bij de voorbereiding van wetgeving. Daarnaast vormt
zelfregulering in een maatschappelijke sector het uitgangspunt.
Wetgeving is vooral van belang ter ondersteuning en institutionalisering
van die zelfregulering.

Ook op milieuterrein heeft de overheid lange tijd gehandeld vanuit de
beschreven klassieke sturingsconceptie, waarbij op een instrumentele wijze
gebruik is gemaakt van wetgeving. Van Gestel wijst er op dat de wetgever in het
Nederlandse milieubeleid van de afgelopen decennia, als regulerende
monopolist en bezitter van de democratisch gelegitimeerde dwangmiddelen,
zichzelf misschien wel wat te veel boven de marktpartijen heeft gel)laatst.20 Hij
geeft aan dat voor de eerste generatie milieuwetgeving, die tussen eind jaren
zestig en begin jaren tachtig tot stand is gekomen, geldt dat zij op vele terreinen

19 Zie onder andere Frissen, P.H.A, Besmringsconcepties, recht en wetgeving, in: Vakgroep Staatsrecht,
bestuursrecht en bestuurskun(le van de Katholieke Universiteit Brabant, Recht doen door wetgeving,
opstellen over wetgevingsvraagstukken aangeboden aan mr. E.M.H. Hirsch Ballin, W.E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1990, p. 26-29.

20 Wan Gestel, R.A.]., Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven, naar een eigen verantwoordelijklieid
binnen kaders, Tilburg, 2000, p. 78-80.
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niet onverdeeld effectief is geweest en soms zelfs van symbolische betekenis is
gebleken vanwege de massale ontduiking in de praktijk. Milieuwetgeving is zich
echter ook in de periode die hierop volgde geleidelijk aan meer en meer gaan
verfijnen om bepaalde vooraf vastgestelde milieudoelen te kunnen realiseren.
Het probleem van die wetgevingstactiek is echter dat er over de relatie tussen
verschillende soorten juridische beleidsinstrumenten en het bereiken van
milieudoelstellingen, alsook over de neveneffecten van veel milieuwetten
betrekkelijk weinig bekend is:' Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat meer en
gedetailleerdere regels, meer en strengere controles dan wel zwaardere sancties
de oplossing kunnen betekenen voor complexe milieuvraagstukken waar de
samenleving thans mee te maken heeft. In dat kader lijkt het noodzakelijk dat de
wetgever zich meer gaat toeleggen op het stimuleren van tweede-orde-
leerprocessen bij normadressaten waardoor zij milieuwaarden gaan
internaliseren in hun waardepatroon.22   In dat kader is het de vraag of wetgeving
voor het bereiken van die tweede-orde-leerprocessen eigenlijk wel noodzakelijk
en belangrijk is. De vraag is of maatschappelijke en dus ook milieuproblemen
niet veel vaker kunnen worden overgelaten aan het zelfregulerende vermogen
van de samenleving. In het hiernavolgende komt dan ook de vraag aan de orde
naar de mogelijke alternatieven die er bestaan voor statelijke wetgeving.

6.2.3 Alternatieven voor wetgeving

6.2.3.1 Communicatieve wetgeving

Als eerste alternatief voor wetgeving is met name in de juridische
wetenschappelijke literatuur het concept van de communicatieve wetgeving
ontwikkeld.23 Communicatieve wetgeving staat voor een open, interactieve en
meer horizontale stijl van wetgeven. Een communicatieve stijl van wetgeven
staat daarmee tegenover de eerder beschreven instrumentele stijl, die gebaseerd
is op een overwegend hi8rarchisch communicatiemodel: een bovengeschikte
staat geeft een ondubbelzinnig bevel, voortvloeiende uit de wet aan zijn

21 Van Gestel, R.A.J., a.w. 2000, p. 82-83.
22 Dit begrip staat tegenover eerste-orde-leeiprocessen. Eerste-orde-leerprocessen worden gekenmerkt

door het "leren hoe" dat het proves beschrijft van geleidelijke verbetering van bestaande kennis en kunde.

Karakteristiek voor dit proces is het zoeken, verbeteren en vermijden van fouten binnen bestaande

handelingskaders. Tweede-orde-leerprocessen worden daarentegen gekenmerkt door het " leren waarom"

en hebben juist betrekking op het veranderen van handelingskaders. Niet een enkele handeling binnen dit

kader, maar het gehele systeem (van handelingen) is het object van reflectie, W.J. Vermeulen, J.F.M. Van

der Waals, H. Erneste en P. Glasbergen, Duurzaantheid aLs uitdaging: De alit,eging van maatschappe/Oke

risico's in con»ntatie en dialoog, WRR* 1997, p. 52.

23 Eijlander, Ph., 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, een beeld van onderzoek naar aiternatieven voor en in

wetgeving, In: Regelmaat, 2000, p. 68-87.
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ondergeschikte burgers, die geacht worden hieraan te gehoorzamen en anders
worden bestraft.24 De communicatieve stijl stelt de overtuiging boven de
bestraffing. De wet wordt in deze stijl primair opgevat als een uitnodiging tot
dialoog tussen in meerdere of mindere mate gelijkwaardige partijen, staat,
intermediaire organisaties en burgers of particuliere organisaties.25 In de wet
wordt een fundamentele waarde vastgelegd, die moet leiden tot een geleidelijke
mentaliteits- en gedragsverandering. Op deze wijze kan de wetgever ervan
afzien om direct in de sociale werkelijkheid in te grijpen. Een communicatieve
stijl van wetgeven hanteert open normen en ziet afvan harde directe sancties.26

De vraag die rijst is onder welke omstandigheden en in welke context het
gebruik van een communicatieve stijl van wetgeven door de wetgever kan
worden gebruikt. Van der Burg heeft in dat kader aangegeven dat een
communicatieve aanpak van wetgeving met name geschikt is voor kwesties met
een ethisch gevoelig karakter, zoals euthanasie, het homohuwelijk of
dierproeven.27 Bij wetgeving in ethisch gevoelige kwesties komt het volgens
hem vooral aan op de expressieve en communicatieve functie van wetgeving. Er
kan volgens Van der Burg sprake zijn van een positief te waarderen expressieve
functie, indien de wet erin slaagt om door velen als gemeenschappelijk ervaren
waarden uit te drukken dan wel een negatief te waarderen expressieve functie
hebben, wanneer de wet daarin niet slaagt en voor een deel van de betrokkenen
juist een uitdrukking is van normen en waarden die zij niet delen of die zelfs
hiermee in tegenspraak zijn.

Het gebruik van een communicatieve stijl van wetgeven lijkt gegeven de
geschetste voorwaarden voor toepassing van dit concept niet erg voor de hand te
liggen als het gaat om de regulering van de milieuaspecten van producten. Deze
regulering wordt immers niet gekenmerkt door een gevoelig ethisch karakter. Er
is eerder sprake van gewenste regelgeving die goed kwantificeerbaar en
meetbaar is.

6.2.3.2 Zelfregulering

Mede onder invloed van de hierboven geformuleerde kritiek op de instrumentele
rol van wetgeving is men zich naast de hierboven beschreven communicatieve
stijl van wetgeving in de juridische wetenschappelijke literatuur, maar ook aan
overheidszijde langs een andere weg gaan bezinnen op de beperkingen en

24 Witteveen, W., Significant, Symbolic and Symphonic laws, In: Schooten, H. van, Semiotics and

legislation, Deborah Charles Publications, Liverpool, 1999, p. 30-34.
25 Witteveen, W  , a.w  1999, p. 36-39.

26 Eijlander, Ph ,  R A.J. van Gestel, P.C. Gilhuis, E.M.H. Hirsch Ballin, B.M.J. van Klink en J.M.

Vcrschuuren, a.w. 2000, p. 70.

11 Burg, W. van der,  Legislation  on  Ethical  Questions.  Towards  an  Interactive  Paradigm, in:  Bhik und

Gesetzgebung, Sociestas Ethica Jahresbericht, 1998, p. 158-173.
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mogelijkheden van wetgeving voor de sturing van maatschappelijke processen.28

Illustratief is datgene dat de Commissie voor de toetsing van
wetgevingsprojecten daar eind jaren tachtig over zegt:29

"Bij de overheid en bij belanghebbenden in de samenleving zal voorts de bereidheid
moeten bestaan om traditionele vormen van overheidsregulering ter discussie te
stellen"

Met name in de beleidsnota's "Recht in beweging'40 en "Zicht op wetgeving"31
poogt het kabinet om oplossingen aan te dragen voor de problemen met
betrekking tot wetgeving zoals die hierboven door mij zijn weergegeven.

In "Recht in beweging" worden de problemen met betrekking tot wetgeving
geplaatst in het perspectief van veranderingen in de cultuur en de structuur van
de samenleving die geleid hebben tot een "individualistische post-verzuilde
cultuuf'.32 Daarbij is volgens de nota onvoldoende nagedacht over de vraag naar
de bereidheid van de individuele burger en het overheidsbestuur om wettelijke
normen na te leven. De belangrijkste oplossing voor de problematiek is volgens
de nota gelegen in de verbetering van de kwaliteit van de wetgeving.

In "Zicht op wetgeving" wordt het grote belang van wetgeving voor de
doelmatigheid van overheidsbeleid benadrukt. In de woorden van de nota heet
het dat wetten de ruggengraat van onze rechtstaat vormen.33 Wetgeving is
onmisbaar voor het waarborgen van essentiale, kwetsbare belangen en
onmisbaar bij de effectuering van een belangrijk deel van het overheidsbeleid.
Verbetering van de kwaliteit van wetgeving houdt in dat er met name aandacht
moet worden besteed aan de wisselwerking tussen wetgeving en maatschappij.
Dit houdt een vergroting in van de aandacht voor de maatschappelijke en
beleidsmatige consequenties van regelgeving.1' Goede wetgeving houdt rekening
met de bestuurlijke en maatschappelijke situatie waarop de wet betrekking heeft.
Wetgevingskwaliteit wordt op die wijze ook geplaatst in het kader van de
verbetering van de kwaliteit van de overheid in algemene zin. Vervolgens
worden in "Zicht op wetgeving" drie algemene uitgangspunten voor wetgeving
geformuleerd.35 In de eerste plaats dient er gezocht te worden naar alternatieven
voor wetgeving, in de tweede plaats dient er aandacht te zijn voor de interactie
tussen overheid en samenleving en in de derde plaats moeten er kwaliteitseisen

28 Eijlander, Ph., R.A.J. van Gestel, P.C. Gilhuis, E.M.H. Hirsch Ballin, B.M.J. van Klink en J.M.

Verschuuren, a.w. 2000, p. 73-76.

29 Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten, Toetsing wetgevingsprojecten, Jaarverslag

1988-1989, Kamerstukken II, 1989-1990,21 300 VI, nr. 7, p. 3.
30 Recht in beweging, Kamersbikken II, 1990/1991,21 427, nr. 3.

31  Zicht op wetgeving, Kamerstukken II, 1990/1991,22 008, nr. 2.

32 Recht in beweging, a.w. 1990/1991,15-16.

33 Zicht op wetgeving, a.w 1990/1991,17-18.

34 Zicht op wetgeving, a.w. 1990/1991, p. 21.

35 Zicht op wetgeving, a.w.  1990/1991, p. 67-69.
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aan wetgeving worden gesteld. Wetgeving dient in een juiste verhouding te
staan tot het zelfregulerende vermogen in de samenleving. Waar mogelijk
moeten vormen van wettelijk gestructureerde zelfregulering worden gebruikt. In
dit opzicht wordt in beide kabinetsnota's zelfregulering uitdrukkelijk
gepresenteerd als een alternatief voor overheidsregulering, waarbij de idee
centraal staat dat de overheid niet alles zelf kan regelen, maar voor de realisering
van bepaalde doelstellingen een beroep moet doen op het zelfregulerende
vermogen van betrokken partijen in de samenleving.

Geconstateerd kan worden dat er ook aan overheidszijde verkenningen
worden gedaan van mogelijkheden en toepassingen van zelfregulerende
mechanismen in het wetgevingsbeleid als alternatief voor de traditionele,
gedetailleerde overheidsgerichte wetgeving.16 Maar het blijft niet alleen bij
verkenningen. Zeker op milieuterrein komen we initiatieven van zelfregulering
voor de aanpak van diverse problemen tegen. Bij de uitvoering van het
milieubeleid wordt er de laatste tijd veelvuldig gebruik gemaakt van
zelfregulering. Daarbij kan gedacht worden aan diverse convenanten, waarvan
er reeds enige in dit onderzoek zijn besproken, normalisatie en certificatie,
milieukeuren, milieuzorg in bedrijven, bodemsanering in eigen beheer,
milieureclamecodes, de verwijderingsbijdrage en experimenten in het kader van
de "Stad en Milieubenadering". 17 Deze voorbeelden laten duidelijk zien dat
zelfregulering op verschillende wijzen ingevuld kan worden. Dat roept de vraag
op  of het mogelijk is  om een onderverdeling te maken in soorten zelfregulering.
In paragraaf 6.3 zal ik nader op deze vraag ingaan.

Uit het voorgaande zou de idee kunnen ontstaan dat het gebruik van
wetgeving bij de realisatie van beleidsdoelstellingen per definitie niet, of althans
in zeer beperkte mate, mogelijk is. Dat is bezijden de werkelijkheid. Eijlander
zegt daarover het volgende:"

"Hierdoor mag niet de misvatting ontstaan dat de wetgever, binnen de nieuwe context,
niets of weinig vermag. Dat de wetgever de gevangene zou zijn van de samenleving.
Wel degelijk liggen er ook mogelijkheden voor de wetgever om, tegen de achtergrond
van een zich herbezinnende overheid, resultaten te boeken. Dit vereist wel dat op een
adequate wijze wordt ingespeeld op wat in de samenteving is gegroeid."

Volgens Eijlander moet er per geval worden bezien op welke wijze de wetgever
maatschappelijke en bestuurlijke processen kan beYnvloeden. Dat vergt kennis
van en inzicht in de sectoren of de beleidsterreinen die de wetgever wil
beinvloeden. Dit roept de vraag op of er geen vuistregels zijn te formuleren die

36 Eijlander, Ph., P.H.A. Frissen, P.C. Gilhuis, J.H. van Kreveld en B.W.N. de Waard, Wetgeven en de

maat  van  de  tijd, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, p. 96.
37 Deze voorbeelden zijn ontleend aan een onderzoek dat is uitgevoerd naar de toekomst van de Wet

milieubeheer, zie in dat kader, Drupsteen, Th.G., P.C. Gilhuis, C.J. Kleijs-Wijnobel, S.D.M. de Leeuw en

J.M. Verschuuren, De toekon:st van de Wet milieubeheer, Kluwer, Deventer, 1998, p 217460.

38 Eijlander, Ph., P.H.A. Frissen, P.C. Gilhuis, J.H. van Kreveld en B.W.N. de Waard, a.w. 1994,

p. 18-19.
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aanknopingspunten kunnen bieden voor het maken van een keuze tussen

wetgeving, zelfregulering of een combinatie van beiden. Voor het onderwerp
van deze studie is daarbij tevens van belang of er op het terrein van het milieu
aanvullende of andere eisen gelden bij het maken van die keuze. Deze
vra(a)g(en)  zal ik behandelen in paragraaf 6.4.

6.3 Over zelfregulering

6.3.1 Het begrip zelfregulering

Het zou onjuist zijn om te veronderstellen dat zelfregulering iets is van de
afgelopen twintig jaar. Als fenomeen kent zelfregulering een lange traditie.39
Reeds in het gedachtegoed van het rooms-katholieke subsidiariteitsbeginsel en
het reformatorische beginsel van de soevereiniteit in eigen kring is er aandacht
voor zelfregulering.40 Toch wordt er tegenwoordig wet op een specifieke wijze
tegen dit fenomeen aangekeken. Ik zal hier een poging doen om een
omschrijving te geven van het begrip zelfregulering.

Het is mogelijk om zelfregulering op een enge en op een ruime wijze te
omschrijven.41 Zelfregulering in enge zin kan worden opgevat als algemene

regelgeving die uitgaat van belangengroepen of van maatschappelijke
organisaties. Een ruimere omschrijving van zelfregulering sluit aan bij de
verschillende aspecten van de reguleringsketen, te weten regelgeving,
uitvoering, controle en handhaving. In dat geval kunnen we reeds van
zelfregulering spreken, indien belangengroepen ofmaatschappelijke organisaties
een bepaalde mate van verantwoordelijkheid dragen voor een van de genoemde
schakels in de reguleringsketen.

Zelfregulering kan gepositioneerd worden in het kader van de wijze van
42 Intotstandkoming van ordening, co8rdinatie en de controle van gedrag.

theoretisch opzicht staat zelfregulering tegenover overheidsregulering. Zuivere
zelfregulering betekent in dat opzicht de spontane ordening en cotirdinatie van
gedrag binnen een bepaalde groep, waarbij de belangengroepen of organisaties
geheel verantwoordelijk zijn voor alle onderdelen van de genoemde
reguleringsketen. 43 Zelfregulering kan in die visie beschouwd worden als de
tegenpool van zuivere overheidsregulering, waarbij ordening, co6rdinatie en
controle van gedrag tot stand komt door overheidsoptreden, waarbij de overheid
verantwoordelijk is voor alle schakels van de reguleringsketen. Een belangrijk

39 Kummeling, H.R.B.M. en S.C. van Bijsterveld, Grondrechten en zeWegidering, W.E.J. Tjeenk

Willink, Deventer, 1997, p. 1.

40 Donner, J.P.H., De relativiteit van zelfregulering, in: Ph. Eijlander, P.C. Gilhuis en J.A.F. Peters,

OverheW en zel#eguiering, Zwolle, 1993, p. 155-156.

41 Eijlander, Ph., a.w. 1993, p. 181-182.

42 Eijlander, Ph., P.H.A. Frissen, P.C. Gilhuis, J.H. van Kreveld en B.W.N. de Waard, a.w 1994, p. 93.

43 Eijlander, Ph., a.w. 1993, p. 229.
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element dat bepalend is voor het onderscheid tussen zuivere zelfregulering en
zuivere overheidsregulering is de grondslag van de verbindendheid van de
regels. 44 Bij zelfregulering is dat het gezag van de eigen groepering, bij
overheidsregulering is dat de gelding en afdwingbaarheid van een wettelijke
regeling en daarmee impliciet de macht van de overheid. De gebondenheid aan
de regels moet bij zelfregulering gezocht worden in het privaatrecht, de regels
vloeien voort uit de afspraken die tussen particuliere partijen worden gemaakt.
Bij overheidsregulering dient de gebondenheid aan de regels daarentegen in het
publiekrecht te worden gezocht.

Het zal zelden voorkomen dat er sprake is van zuivere zelfregulering of van
zuivere overheidsregulering. Indien we uitgaan van de ruime opvatting van
zelfregulering, dan zal het in veel gevallen zo zijn dat beide partijen, overheid en
maatschappelijke organisaties, voor bepaalde delen van de reguleringsketen
verantwoordelijkheid dragen. Dit heeft tot gevolg dat er tal van tussenvormen
mogelijk en denkbaar zijn. In de volgende paragraaf zal ik verder ingaan op de
verschillende vormen van zelfregulering die kunnen worden onderscheiden.

6.3.2 Vormen van zelfregulering

In de wetenschappelijke literatuur vinden we diverse typologieEn en
categoriseringen van zelfregulering.4' Deze typologieian zijn divers en bevatten
een meer of mindere mate van uitgebreidheid. Eijlander en Voermans geven een
indeling die in mijn ogen erg helder is en, met name ten behoeve van dit
hoofdstuk, goed werkbaar is.46 Zij behandelen vijf vormen van zelfregulering en
66n vorm van regulering die lijkt op zelfregulering. Hieronder zal ik deze zes
vormen bespreken.

De eerste twee vormen van zelfregulering kenmerken zich door het feit dat ze op
zichzelf niet wettelijk zijn ingekaderd. 47

44 Donner, J.P H., De relativiteit van zegregulering, in: Eijlander, Ph., P.C. Gilhuis en J.A.F Peters,
Overheid en zelfregulering, alibi voor vrijblijvendheid of prikkel tot aktie?, W.E.J. Tjeenk Willink,
Zwolle, 1993, p. 159.
45  Zie met name, Driel, van, M., Zegregulenng, hoog opspelen ofthuisbh)'ven,, Kluwer, Deventer,  1989,

Eijlander, Ph. De wet steUen, beschouwingen over onderwe,pen van wetgeving, W.E.J. Tjeenk Willink,
Zwolle, 1993; Eijlander, Ph., P.C. Gilhuis, J.A.F. Peters, Overheid en zel»egulering alibi voor
vri/blijvendheW (fprikkel tot aktie?, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1993; Dijkstra, G.S.A en F.M. van

der Meer, De derde weg tussen overheid en markt, in: CDA verkenningen, 1998, nr. 6, p. 222-230; Peters,

J.A.F.,  Zelfreguiering zonder  overheid?, in: Openbaar bestuur 1994, p. 20-24.
46 Eijlander, Ph. en W.J.M. Voermans, a w. 1999, p. 71-80.
47  Eijlander, Ph.  en W.J.M. Voermans, a.w  1999, p.  72.
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a. Ruimte laten voor zelfregulering
Dit is een vorm van zuivere zelfregulering. Het initiatief tot regulering wordt
volledig overgelaten aan de betrokken partijen in een sector. De overheid heeft
geen belang bij het resultaat van de zelfregulering, mits dat resultaat maar blijft
binnen de grenzen van de algemeen geldende rechtsregels.

b. Vervangende zelfregulering
De benaming van deze tweede vorm van zelfregulering is ontleend aan
Geelhoed. # Evenals bij de vorige variant laat de overheid het stellen van regels
over aan de betrokken partijen in een sector. Er is weliswaar geen verplichting
tot zelfregulering, maar er is wel enige aandrang van de kant van de overheid
om tot zelfregulering te komen. Het grote verschil met de vorige variant is dat
de overheid namelijk hier wel enig belang heeft bij het tot stand komen van de
zelfregulering. Omdat er (publieke) belangen in het geding kunnen zijn, is de
overheid op de achtergrond aanwezig om deze belangen te kunnen bewaken. De
wetgever heeft een reservefunctie die hij op elk moment kan activeren.49

De drie vormen van zelfregulering die ik hierna zal bespreken onderscheiden
zich van de eerste twee vormen, doordat ze in meer of mindere mate wettelijk
zijn ingekaderd. Daarom worden deze vormen van zelfregulering ook wel
aangeduid met de term wettelijk geconditioneerde zelfregulering. Deze vorm
van zelfregulering heeft de volgende kenmerken:30

•      de wetgever beperkt zich tot het stellen van enige (materiale of
procedurele) randvoorwaarden;

• burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben een
aanzienlijke vrijheid bij de invulling van het wettelijke kader;

•     de overheid heeft een voorname plaats bij de controle op het
eindresultaat.

c. Het verbinden van rechtsgevolgen aan vormen van zelfregulering via de wet
Bij deze vorm van zelfregulering draagt de wetgever maatschappelijke
organisaties of partijen in het veld uitdrukkelijk op om tot zelfregulering te
komen. De wetgever trekt zich bij deze vorm pas na afloop van het proces een
bepaald (algemeen) belang aan. Door middel van zelfregulering kan op deze
wijze invulling worden gegeven aan een gebod of een verbod in een wettelijk
voorschrift.

48 Geelhoed, L.A., Dereguiering, herregulering en zegregulering, in: Eijlander, Ph., P.C. Gilhuis,

J.A.F.  Peters,  Overheid  en  zelfregulering,  alibi  voor  vrijblijvendheid  of prikkel  tot  actie,  W.E.J.  Tietnk

Willink, Zwolle, 1994, p. 49.

49 Geelhoed, a.w. 1994, p. 49.

50 Eijlander, Ph. en W.J.M Voermans, a.w. 1999, p. 72.
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d. Via de wet procedureren van zelfregulering en het verbinden van
rechtsgevolgen aan aldus totstandgekomen zelfregulering
Het kenmerkende van deze vorm van zelfregulering is dat de wetgever pas
rechtsgevolgen verbindt aan een totstandgekomen zelfregulering, indien de
totstandkoming heeft plaatsgevonden volgens een bepaalde procedure. Bij het
volgen van een bepaalde procedure gaat het natuurlijk niet om louter een
formaliteit, maar raakt het de kern van het proces van zelfregulering. Daarbij
moet met name gedacht worden aan een procedure die garandeert dat de meest
belangrijke partijen uit een sector betrokken worden bij het proces van
zelfregulering, zodat het resultaat van de zelfregulering is gestoeld op een
redelijke belangenafweging.

e.  Wetgeving als stok achter de deur bij uitblijvende zelfregulering
Bij deze vorm van zelfregulering is in de wet voorzien in de mogelijkheid om
regels te stellen, ingeval zelfregulering helemaal niet tot stand komt of de
resultaten van de bereikte zelfregulering tekortschieten." Hier stelt de wetgeving
dus duidelijke randvoorwaarden aan het door middel van zelfregulering te
bereiken resultaat, zodat het hier, in tegenstelling tot de voorgaande vorm van
zelfregulering, gaat om materiele randvoorwaarden. In een wettelijke regeling
zelf is aangegeven dat de wetgever door middel van een algemene maatregel van
bestuur op kan treden als het resultaat naar haar mening niet bevredigend is.32
Dat vereist van de overheid wel enige controle op de uitkomsten van de
zelfregulering. Het is overigens niet gezegd dat de randvoorwaarden door de
overheid eenzijdig worden vastgesteld. Soms kan dat ook in overleg met de
betrokken organisaties gebeuren.

Het zal duidelijk zijn dat we deze drie vormen van zelfregulering ook
gecombineerd tegen kunnen komen. Zo kunnen aan zelfregulering bijvoorbeeld
zowel materidle als procedurele eisen worden gesteld.

51 Eijlander, Ph. en W.J.M.Voermans, a.w. 1992, p. 73.
52 Een bekend voorbeeld hiervan kwamen we tegen in de, inmiddels door de Wet bescherming

persoonsgegevens vervangen, Wet persoonsregistraties. Deze wet bood aan organisaties de mogelijkheid
om zelf een gedragscode vast te stellen voor de omgang met persoonsgegevens. AIt. 16 Wet
persoonsregistraties gaf de wetgever de mogelijkheid om na verloop van drie jaren bij algemene

maatregel van bestuur nadere regels te stellen als de zelfregulering achterwege was gebleven of tekort
schoot. Een recenter voorbeeld is de aangepaste Auteurswet, waarbij via algemene maatregel van bestuur
regels kunnen worden gesteld indien technische beveiligingsmaatregelen ten koste gaan van vrije
gebruiksmogelijkheden.  Wet van 6 juli  2004 tot aanpassing van de Auteurswet  1912, de Wet op de
naburige rechten en de Databankenwet ter uitvoering van richtlijn nr. 2001/29/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde
aspecten  van het auteursrecht  en de naburige rechten  in de informatiemaatschappij  (PbEG,  L167),  Stb.
2004,409.
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f Validatiestelsels
De laatste vorm van zelfregulering die ik wil bespreken zijn de zogenaamde
validatiestelsels.n Validatiestelsels komen we tegen, indien er technische
normen in het geding zijn. Zeker op milieuterrein is dit een vorm van
zelfregulering die veelvuldig voorkomt. Er kan een onderscheid worden
gemaakt tussen normalisatie, certificatie en accreditatie.

Normalisatie
Normalisatie is het proces waarbij regels op vrijwillige basis tot stand komen
door overeenstemming van alle belanghebbende partijen. Het gaat hier om een
proces waarin de eisen worden opgesteld waaraan moet zijn voldaan om een,
hierna te bespreken, certificaat te kunnen verkrijgen.54 De regels kunnen
betrekking hebben op producten, processen en meet- en keuringsmethoden.
Normalisatie kan geschieden op vrijwillige basis, maar kan ook door de
wetgever voorgeschreven worden.

Certijicatie
Certificatie omvat het geheel aan activiteiten op grond waarvan een
onafhankelijke, deskundige en betrouwbare instelling schriftelijk kenbaar maakt
dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een persoon, dienst ofproduct
aan vooraf gestelde eisen voldoet." Het kenbaar maken van het gerechtvaardigde
vertrouwen gebeurt door middel van het afgeven van een certificaat, waarmee
een   producent aan derde partijen kan aantonen   dat   hij   aan de gestelde
(kwaliteitseisen) voldoet. De onafhankelijkheid van de toetsende instantie is een
wezenlijk kenmerk van certificatie.56 Bij de hierna te bespreken accreditatie
vindt eveneens toetsing plaats aan vooraf te stellen eisen, maar dat hoeft niet te
gebeuren door een onafhankelijke instantie.

Accreditatie
Accreditatie houdt het bevoegd verklaren in van instellingen die certificaten uit
kunnen geven.5, Dit geschiedt door een accrediterende organisatie die een
instelling toetst op technische deskundigheid, onafhankelijkheid en
betrouwbaarheid. De accreditatie gaat in veel gevallen aan normalisatie en
certificering vooraf en garandeert dat certificerende instellingen aan een bepaald
kwaliteitsniveau voldoen.

53 Eijlander, Ph. en W.J.M. Voermans, a.w 1999, p. 78.

54 Evers, G.J.M., Blind vertroimen.  een onderzoek naar de  toepassing van certijicatie  ten dienste van de

handhaving van wettelijke voorsch«en, Boom Juridische uitgevers, Tilburg, 2002, p. 15-20.

55 Normen. Certificaten en open grenzen, Ministerie van Economische Zaken, juni 1994, Kamerstukken

Il 1994/1995,21 670, nr. 8, p. 1.

56 Eijiander, Ph. en W.J.M. Voermans, a.w. 1999, p. 79.

57 Evers, G.J.M., a.w. 2002, p. 29-30.
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De indruk zou kunnen ontstaan dat normalisatie, certificatie en accreditatie drie
verschillende vormen van validatie zijn. Dit is zeer zeker niet het geval. Het gaat
om drie onderling afhankelijke processen. Certificerende instellingen kunnen de
normen die op grond van een normalisatieproces tot stand zijn gekomen
toepassen. Certificerende instellingen kunnen als zij aan de eisen voldoen
worden geaccrediteerd door accreditatie-instellingen.a

6.3.3 Tot slot

Nu ik de verschillende vormen van zelfregulering beschreven heb, kan ik
toekomen aan een tweetal vragen die, zeker in het kader van dit onderzoek, van
groot belang zijn. De eerste vraag luidt onder welke omstandigheden er voor
(een van de genoemde vormen van) zelfregulering als vorm van regulering
gekozen wordt. De tweede vraag is vervolgens, of er, indien er een keuze is
gemaakt voor (een van de vormen van) zelfregulering, randvoorwaarden moeten
worden gesteld aan deze zelfregulering. In de volgende paragraaf zal ik deze
vragen, toegespitst op het gebruik van zelfregulering op milieuterrein, trachten
te beantwoorden. Ik tracht op deze wijze een kader aan te geven van waaruit de
regulering van de informatievoorziening in de productketen kan worden
beschouwd.

6.4 Zelfregulering: keuze en randvoorwaarden

6.4.1 Algemeen

In algemene zin is het lastig om uitspraken te doen over overwegingen en
omstandigheden die een keuze voor zelfregulering rechtvaardigen.19 Het maken
van een keuze is namelijk voor een groot deel afhankelijk van de
omstandigheden en politiek-bestuurlijke overwegingen die samenhangen met
een bepaald beleidsterrein. In dat opzicht kom ik in het vervolg nog uitgebreid te
spreken over de keuze voor zelfregulering op milieuterrein. Toch kunnen er op
grond van de literatuur wel een aantal algemene factoren en randvoorwaarden
worden genoemd die een rol spelen bij het maken van een keuze voor
zelfregulering.

In de woorden van Donner vormen zelfregulering en wetgeving(sbeleid) een
contradictio in terminis.60 Zelfregulering, in ieder geval het resultaat daarvan,

58   Evers, G.J.M., a.w. 2002, p 31.
59 Eijlander, Zegregulering en wetgevingsbeleid, in: Eijlander, Ph, P.C. Gilhuis en J.A.F. Peters,

Overheid   en   zelfregulering,   Alibi   voor   vrijblijvendheid  of  prikkel   tot   aktie?,  W.E.J.  Tjeenk  WiHink,

Zwolle, 1993, p 136-138.

60 Donner, J.P.H., De relativiteit van ze#)·egulering, in: Eijlander, Ph., P.C. Gilhuis en J.A.F. Peters,

Overheid en zelfreguiering. Alibi voor vrijblijvendheid of prikkel tot aktie?, W.E.J. T jeenk Wmink,

Zwolle, 1993, p. 158.
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vormt als onderdeel van maatschappelijk functioneren de basis in het licht
waarvan de behoefte aan wettelijke regels wordt beoordeeld. Indien de
samenleving (met de zelfregulering die daar een onderdeel van vormt)
bevredigend functioneert, is er voor overheidsregelgeving geen aanleiding.
Daarmee doelt Donner op datgene dat ik hierboven heb aangeduid met zuivere
zelfregulering. In dat opzicht dient er dan ook niet gesproken te worden van een
keuze voor zelfregulering, maar van een keuze voor wetgeving. Het gaat hierbij
echter meer om een streven naar terughoudendheid met het gebruik van
wetgeving. De Aanwijzingen voor de Regelgeving (AvdR) beogen
aanknopingspunten te bieden voor een keuze tussen (een vorm van)
zelfregulering en overheidsregulering.61 Aanwijzing 6 AvdR bepaalt dat slechts
tot nieuwe regelgeving moet worden besloten, indien de noodzaak daartoe vast
is komen te staan. aanwijzing 7 sub c AvdR voegt daar het volgende aan toe:

"Onderzocht moet worden of de gekozen doelstellingen kunnen worden bereikt door
middel van het zelfregulerende vermogen in de betrokken sector of sectoren, dan wel
of daarvoor overheidsinterventie noodzakelijk is"

Uit de toelichting bij aanwijzing 8 AvdR komt naar voren dat indien het
zelfregulerende vermogen tekortschiet, er eerst moet worden onderzocht of dat
niet door middel van overheidsmaatregelen versterkt kan worden.62 Volgens die
aanwijzing is direct overheidsingrijpen slechts op zijn plaats, indien van het
zelfregulerende vermogen van de maatschappij, ook versterkt met
ondersteunende overheidsmaatregelen, niet voldoende resultaten te verwachten
Zun.

Op veel beleidsterreinen zal de wetgever echter optreden omdat bepaalde
aspecten in het maatschappelijke verkeer als ongewenst worden ervaren en
bijgesteld moeten worden. Dan gaat het om gebruik van het verschijnsel
zelfregulering in of in combinatie met overheidsregulering, kortom de wettelijk
geconditioneerde zelfregulering zoals die hierboven is beschreven. In de
literatuur worden een aantal omstandigheden genoemd die in een (te reguleren)
beleidsveld aanwezig zouden moeten zijn om wettelijk geconditioneerde
zelfregulering als reguleringsvorm te overwegen.

In de eerste plaats kan er aan wettelijk geconditioneerde zelfregulering
worden gedacht als de beinvloeding van het gedrag van professionals wordt

61 Aanwijzingen voor de regelgeving, besluit van de minister-president, gepubliceerd op 26 September

1992, Start. 1992,230, laatstelijk gewijzigd op 1 januari 1996, Stcrt. 1995, 251. De aanwijzingen hebben

geen verbindende kracht zoals materiele wetgeving dat heeft. Volgens aanwijzing 4 dienen ze echter in

acht genomen te worden door ministers en staatssecretarissen en de onder hen ressorterende

dienstonderdelen en personen die bij de voorbereiding en vaststelling van regelingen betrokken zijn.
Aanwijzing 5 bepaalt dat afwijking van de aanwijzingen slechts is toegestaan voor zover onverkorte

toepassing uit een oogpunt van goede regelgeving tot onaanvaardbare resultaten zou leiden.

62 R.A.J van Gestel, a w. 2000, p. 23.
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nagestreefd.63 In het verlengde daarvan kan gedacht worden aan de regulering
van een technische complexe materie. In beide gevallen gaat het om
onderwerpen die voor de wetgever, vanwege een gebrek aan expertise aan diens
kant, moeilijk van bovenaf zijn te reguleren.64

Daarnaast is er plaats voor wettelijk geconditioneerde zelfregulering, indien
de belangen van het individu of de groep niet te veel verschillen van het belang
dat de wet beoogt te dienen:' Zou dit wel het geval zijn, dan is er een retel
gevaar dat als een gevolg van deze conflicterende belangen zelfregulering geen
effect sorteert, zodat alsnog naar het middel van de zuivere overheidsregulering
moet worden gegrepen.

In de derde plaats komt wettelijk geconditioneerde zelfregulering als
reguleringsvorm in aanmerking, indien (volledige) overheidsregulering niet of
slechts zeer moeizaam te controleren en te handhaven valt.66 Dat kan zich
bijvoorbeeld voordoen, indien organisaties in een beleidsveld meer zicht hebben
op en belang hebben bij de naleving en het effect van regels dan de overheid
zelf.

Tot slot is van belang voor het kunnen toepassen van wettelijk
geconditioneerde zelfregulering dat er in het beleidsveld sprake is van een
hechte organisatiestructuur. 67 Indien maatschappelijke organisaties een hoge
organisatiegraad hebben en beschikken over een overzichtelijke beleids- en
beheersorganisatie, is het aannemelijk dat zij in staat moeten worden geacht om
zelf regels te stellen, uit te vaardigen en te handhaven onder haar leden.

Indien (wettelijk geconditioneerde) zelfregulering op grond van het voorgaande
als reguleringsvorm voor een onderwerp in een beleidsveld in aanmerking komt,
dan dient er vervolgens te worden nagedacht of er aan de toepassing geen eisen
dienen te worden gesteld. Indien de overheid namelijk zelf de regulering van
maatschappelijke problemen door middel van wetgeving ter hand neemt, dan
worden er aan die wetgeving vanuit een rechtstatelijk en een bestuurlijk
perspectief kwaliteitseisen gesteld. Dat geldt niet alleen voor de inhoud van de
regelgeving, maar eveneens voor de wijze waarop zij tot stand komt. Het mag
niet zo zijn dat deze kwaliteitseisen verloren gaan doordat de wetgever er voor
kiest om over te gaan tot (wettelijk geconditioneerde) zelfregulering. In dat

63  Eijlander, Ph. in: Eijlander, Ph., P.C. Gilhuis en J.A.F. Peters, a.w.  1993, p.  136.

64 Klink, van B.M., De  wet  als  symbool,  over wettelijke  communicatie  en de  Wet  geluke  behandeling van

mannen en vrouwen be' de arbeid, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle,  1998, p. 139-140

65  Eulander, Ph., in: Eijlander, Ph., P.C. Gilhuis en J.A.F. Peters, a.w  1993, p.136

66 Eijlander, Ph, in: Eijlander, Ph., P.C. Gilhuis en J.A.F. Peters, a.w 1993, p. 136.

67  ]anse de ]onge, E., Gescheiden werelden?  Een  beschouwing over de ontwikkeling  in het denken over

grondrechten en ze(»egutering, in: Kummeling, H.R.B.M. en S.C van Bijsterveld, Grondrwhten en
zelfregulering, W.E.J. Tjeenk Willink Deventer, 1997, p. 25.
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kader kunnen er aan (wettelijk geconditioneerde) zelfregulering de volgende
eisen worden gesteld:68

•     Heldere makomschrO ving. De wetgever moet duidelijk de taak van de
zelfregulerende organisatie ofhet zelfregulerend verband omschrijven.
Dat betekent dat er helderheid moet bestaan over de bevoegdheden van
deze organisatie. Daarnaast dienen er procedureregels te worden
vastgesteld met betrekking tot de besluitvorming, de gevolgen van de
besluiten of het interne functioneren van de organisatie.

•     Evenwichtige belangenafiveging. De zelfregulering moet voorzien in
mechanismen voor evenwichtige belangenafweging. Op deze wijze
dient voorkomen te worden dat bepaalde belangen niet aan de orde
komen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het scheppen van
een procedureel (mede)besluitvormingsproces van minder invloedrijke
partijen. De overheid kan in dat kader een rol spelen door te
waarborgen dat buitengesloten groepen toegang krijgen tot de
onderhandelingstafel of door van overheidswege een norm te
formuleren waarin het algemeen belang tot uitdrukking komt.

•     Terugkoppelingsmechanismen. Op de een ofandere wijze dienen de
resultaten van de zelfregulering te worden gemonitored. Daartoe is het
nodig dat de zelfregulering terugkoppelingsmechanismen bevat ten
aanzien van controle, handhaving en sanctionering. Dit kan gedaan
worden door de partijen die voor de zelfregulering verantwoordelijk
zijn. Daarnaast is het wenselijk dat er sprake is van externe controle
door de overheid, zodat er bij  geen of onvoldoende resultaat (eventueel
na afloop van een gestelde termijn) ingegrepen kan worden. In dat
kader lijkt het van belang dat de overheid naast de hierboven
aangegeven taakomschrijving doel en strekking van de zelfregulering
helder en duidelijk omschrijft.

•    Rechtstatel#ke en begtuurlilke kwaliteirFeisen. Zoals hierboven gesteld
dienen er ook aan zelfregulering rechtstatelijke en bestuurlijke
kwaliteitseisen te worden gesteld. Daarbij kan in de eerste plaats
gedacht worden aan eisen met betrekking tot de besluitvorming, zoals
kenbaarheid, duidelijkheid, eenvoud, begrijpelijkheid, bestendigheid,
evenredigheid en openbaarheid. Daarnaast moet er op de een of andere
wijze voorzien zijn in een deugdelijke rechtsbescherming tegen
besluiten van het zelfregulerende orgaan.

68 Stout, H.D., en N.J.H. Huh, Re exiviteit, autopoiese en rechtstatelijkheid, in: Huls N.J.H. en H.D.

Stout, Re/lecties op renexi€frecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1992, p. 229-231.
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6.4.2 Zelfregulering op milieuterrein

6.4.2.1 Inleiding

Hierboven heb ik aangegeven dat het maken van een keuze voor zelfregulering,
maar ook het stellen van randvoorwaarden aan die zelfregulering, voor een groot
deel afhankelijk is van de omstandigheden en politiek-bestuurlijke
overwegingen die samenhangen met een bepaald beleidsterrein. Aangezien we
in dit onderzoek nagaan op welke wijze zelfregulering een rol kan spelen op
(een specifiek onderdeel van) milieuterrein, is het zaak om na te gaan of er op
dat terrein speciale eisen aan de toepassing van zelfregulering kunnen worden
gesteld. Er kan in ieder geval wel geconstateerd worden dat in de praktijk van
het milieubeleid steeds vaker aansluiting wordt gezocht bij vormen van
zelfregulering.69 De gedachte die daar achter zit is om de eigen
verantwoordelijkheid en het initiatief van bedrijven en burgers een grotere rol te
laten spelen bij het reguleren van milieugedrag.

6.4.2.2 Motieven voor zelfregulering op milieuterrein

Zowel voor maatschappelijke organisaties als voor de overheid kunnen er
belangrijke motieven zijn om over te gaan tot regulering door middel van
zelfregulering op milieuterrein.'°

Voor maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven geldt dat
zelfregulering de vrijheid van handelen vergroot.71 Overheidsregulering, en dat
geldt zeker voor milieuwetgeving, wordt vaak als een vorm van inmenging van
buitenaf beschouwd. De toepassing van zelfregulering geeft aan organisaties het
idee dat ze de regulering voor een belangrijk deel zelf in handen hebben. Daar
kan nog aan worden toegevoegd dat regelgeving die vanuit het bedrijfsleven zelf
tot stand komt, in het algemeen beter aansluit bij de bedrijfsvoering dan de
regels die door de overheid worden opgelegd.

Daarnaast vergroot zelfregulering de vrijheid van handelen, aangezien
zelfregulering zich kenmerkt door mogelijke grote mate van flexibiliteit.  
Betrokkenen kunnen zelf actie ondernemen als een regel overbodig wordt of
dient te worden bijgesteld. Deze stelling gaat zeker op voor het milieuterrein,

69  Verschuuren,  J.M.  en  R.J.  van Gestel,  artikel   21   Grondwet  en  de  noodzaak  van  zelfregulering  in  het

milieurecht:  naar een andere  betekenis  van sociale  grondrechten?, in Kummeling, H.R.B.M. en S.C. van

Bijsterveld, Grondrechten en zelfregulering, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1997, p. 128.

70 Blomberg, A.B. en F.C.M.A. Michiels, de wet verwijderingsbijdragen: een voorbeeld van
geconditioneerde ze(»egulering, in: Ploeg, van der, T.J., H.J. de Ru en J.W. Sap, In plaats van de
overheid. recht scheppen door particuliere organisaties, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle,  1995, p.  219-
222.

71 Blomberg, A.B. en F.M.C.A Michiels, a.w. 1995, p. 219.

72 Eijlander, Ph., a.w 1993, p. 182.
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aangezien daar sprake is van een snelle ontwikkeling van technieken, processen
en producten, die snelle aanpassing van regelgeving gewenst maken. 73

De voorgaande argumenten die pleiten voor zelfregulering kunnen ook
negatief worden uitgelegd. Onder het mom van zelfregulering probeert het
bedrijfsleven overheidsregulering te verhinderen, zodat zij geen werkelijke actie
en verantwoordelijkheid op milieuterrein behoeft te ondernemen.

Voor de overheid geldt dat de problemen die op milieuterrein opgelost
moeten worden vaak complex zijn en kennis vereisen die bij de overheid zelf
vaak niet aanwezig is. Zelfregulering kan er aan bijdragen dat de overheid bij de
uitvoering van het milieubeleid kan profiteren van de kennis en de medewerking
van het bedrijfsleven.74 Bijkomend voordeel van dat laatste is dat de belasting
voor wetgever en bestuur aanzienlijk kan worden verminderd. Een ander
voordeel van zelfregulering voor de overheid is dat de nalevingsbereidheid van
de regels door de betrokkenen groter zal zijn dan in het geval van
overheidsregulering. Daarvoor is echter wel vereist dat de bij zelfregulering
betrokken actoren voldoende representatief zijn, omdat anders de legitimiteit
van het resultaat van de zelfregulering in het geding is.

Onderzoek ten behoeve van de Milieubalans 2002 toont aan dat het gebruik
van directe regulering absoluut noodzakelijk is bij het oplossen van hardnekkige
milieuproblemen.Ts Als voorbeeld wordt in dit onderzoek de C02-emissie
gegeven. Voor met name milieuproblemen die dichtbij en urgent zijn, waarbij
gedacht kan worden aan gezondheidsbedreigende problemen, is het
maatschappelijke draagvlak voor de aanpak van de milieuproblematiek groot.
Directe regulering roept in die gevallen ook minder weerstand op.

6.4.2.3 De rol van de overheid bij zelfregulering op milieuterrein

We moeten ons echter niet blind staren op de voordelen die zelfregulering voor
de diverse betrokken partijen met zich meebrengt. Zeker op milieuterrein geldt
dat zelfregulering een aantal nadelen kent die onwenselijk kunnen zijn.
Het grote gevaar van zelfregulering op milieuterrein is dat partijen uiteindelijk
niets of te weinig doen. Zelfregulering op milieuterrein wordt namelijk
bemoeilijkt, doordat de belangen van degenen die tot zelfregulering willen
overgaan meestal aanzienlijk verschillen van het algemene milieubelang.76
Daarom lijkt het niet voor de hand te liggen dat partijen uit zichzelf, zonder
enige vorm van externe prikkel, door middel van zelfregulering hun
milieugedrag zullen bijstellen. Een extra complicerende factor is dat het milieu

73 Blomberg, A.B. en F M.C.A. Michiels, a.w. 1995, p. 219.

14 Gilhuis, P.C., Zelfregulering en het milieu, over de bescherming van het milieu en de relatie tussen
twee partners die zware taken op hun schouders hebben genomen, in: Eijlander, Ph., P£.Gilhuis en

J.A.F. Peters, Overheid en zet#egulering,W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1993, p. 75.

75 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Miliez Milieubalans 2002, het Nederlandse milieu verklaard,

Kluwer, Deventer, 2002.

76 Blomberg, A.B. en F.C.M.A. Michiels, a.w. 1995, p. 220.
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stemloos is: Als het wordt aangetast kan het niet voor de eigen belangen
opkomen, tenzij deze aantasting parallel loopt met de aantasting van de rechten
van natuurlijke of rechtspersonen. Dat laatste is echter vaak niet het geval.  Deze
beide elementen hebben tot gevolg dat het milieubelang niet helemaal aan
zelfregulering kan worden overgelaten. De overheid kan op dat punt niet geheel
afzijdig blijven.

Er is echter nog een andere belangrijke reden waarom de overheid hier niet
geheel afzijdig kan blijven. Artikel 21 van de Grondwet bepaalt namelijk dat:

6,

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de
bescherming en verbetering van het leefmilieu"

De vraag die dit artikel met betrekking tot zelfregulering oproept is of en zo ja
binnen welke grenzen de overheid deze vorm van regulering kan toelaten.75 De
beantwoording van deze vraag is afhankelijk van de strekking die er aan artikel
21 Grondwet moet worden toegekend. In dat kader leidt Van Gestel twee
kerndoelen af uit dit grondwetsartikel die naar zijn mening als hoeksteen kunnen
dienen voor het juridische toetsingskader bij zelfregulering door bedrijven.79 In
zijn visie houdt artikel 21 Grondwet respectievelijk een plicht in om het milieu
niet verder te laten verslechteren en een inspanningsverplichting om te streven
naar een hoog niveau van bescherming.

Het eerste kerndoel, de plicht om het milieu niet verder te laten
verslechteren, vloeit volgens Van Gestel voort uit het "stand still beginsel".s°
Dit kerndoel houdt een beleidsplicht voor de overheid in die veronderstelt dat er
bij nieuwe wetgeving, die een intrekking of vervanging van bestaande
wetgeving met minder vergaande normen inhoudt, steeds een belangenafweging
dient plaats te vinden. Daaruit vloeit voort dat een terugtred van de wetgever in
de vorm van vermindering of vereenvoudiging van milieuregels (deregulering)
of het geheel overschakelen op alternatieven voor wetgeving in ieder geval
uitdrukkelijk gemotiveerd behoord te worden.

Het tweede kerndoel, het streven naar een hoog niveau van bescherming,
heeft betrekking op de voortdurende nimmer aflatende zorg voor het milieu die
er op de overheid rust.'i Dat betekent dat het bestaande milieubeschermings-
niveau niet mag worden vastgelegd, maar juist geleidelijk moet worden
verhoogd. Artikel 21 van de Grondwet draagt in de visie van Van Gestel de
wetgever op om zorg te dragen voor een voortdurende verbetering van
milieuprestaties. Dat betekent dat deze zorgplicht die uit artikel 21 Grondwet
kan worden afgeleid op de overheid een onoverdraagbare

eindverantwoordelijkheid voor het milieu legt. Maar dit beginsel zegt niets over
de aard en mate waarin burgers, bedrijven of andere organisaties

77 Gilhuis, P.C., a.w. 1993, p. 76.

78 Verschuuren, J.M. en R.A.J. van Gestel, a.w. 1997, p. 128.
79 R.A.J. van Gestel, a.w. 2000, p. 280
80 R.A.J. van Gestel, a.w. 2000, p. 282.
81 R.A.J. van Gestel, a.w. 2000, p. 286.
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verantwoordelijkheden zouden kunnen dragen voor de bescherming van het
milieu. Evenmin zegt het beginsel iets over de hoeveelheid wetgeving die er zou
moeten komen en de aard daarvan, of over de gedetailleerdheid van de normen
die worden geformuleerd.

Volgens Verschuuren en Van Gestel staat voorop dat de overheid om haar
grondwettelijke opdracht te kunnen vervullen daartoe passende middelen inzet.
Voor zover zij die zelf niet in handen heeft, volgt uit de systematiek van de
Grondwet dat de overheid bevordert dat anderen zoals bedrijven,
brancheorganisaties en milieugroeperingen hun aanwezige reguleringspotentieel,
dat wil hier zeggen de mogelijkheden tot zelfregulering, benutten.u Bij het
benutten van dat reguleringspotentieel is het wel van belang dat beginselen,
doelstellingen en normen wat betreft beschermingsniveau voor het milieu niet te
zeer afwijken ten nadele van beginselen, doelstellingen en normen die
doorgaans aan milieuregelgeving ten grondslag liggen.w Van Gestel wijst er op
dat beginselen van milieurecht de vrije ruimte in (grond)wettelijke regels
kunnen helpen inkleuren. Beginselen van milieurecht zoals het Alara-beginsel, 
het preventiebeginsel, het stand still beginsel en het voorzorgbeginsel kunnen
een richtinggevende functie hebben, indien de wetgever vaker ruimte gaat
bieden aan zelfregulering:' Het zijn beginselen die zo'n belangrijke rol spelen
in het internationale milieurecht dat ze ook in ons land zijn gaan gelden als
principi8le leidraad bij de uitvoering van het milieubeleid, maar ook aan
beginselen die reeds lang in wetgeving en beleid in ons eigen land zijn erkend
als leidende principes.86 Van Gestel ziet in dit kader met name een belangrijke
rol weggelegd voor het voorzorgbeginsel.w Dat beginsel verlangt dat er reeds
met de mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu rekening wordt gehouden
als er daaromtrent nog geen (volledige) wetenschappelijke zekerheid bestaat.
Een cruciale functie van dit beginsel is om toekomstige milieuschade met
mogelijke onherstelbare gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen.

82 Verschuuren, J.M. en RA.J. van Gestel, a.w  1997, p.  148.

83 Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de zorgplichten van art. 1.la en 10.3 Wet milieubeheer
en art. 13 Wet bodembescherming. Daarnaast dient gedacht te worden aan beginselen die gelden voor
besluiten op grond van de Wet milieubeheer zoals het alara-beginsel, het preventiebeginsel en het stand-

still-beginsel en het voorzorgbeginsel. Drupsteen, Th.G., P.C. Gilhuis, C.J. Kleijs-Wijnnobel en J.M.
Verschuuren, De toekomst van de Wet Milieubeheer, W.E.J. Tjeenk Willink„ 1998, Deventer, p. 253.
84 Het Alam-beginsel is ontleend aan de stralenbescherming. Het staat voor "as low as reasonably
achievable". Het beginsel houdt in dat indien schade aan het milieu door bepaalde activiteiten niet kan

worden voodomen, dat er wei naar wordt gestreefd om de schade aan het milieu tengevolge van deze

activiteiten zo beperkt mogelijk te houden. Het Alan-beginsel is terug te vinden in Richtlijn 96/61/EG
inzake geintegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, PbEG. L 257.
85 R.A.J. van Gestel, a.w. 2000, p. 288.

86 Verschuuren, J.M. en RA.J. van Gestel, a.w. 1997, p. 149.
87 RA.J. van Gestel, a.w. 2000, p. 287.
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Ook als er voor wordt gekozen de milieubescherming door middel van
zelfregulering gestalte te geven zullen de verantwoordelijke partijen de
genoemde beginselen in acht moeten nemen. De overheid zal er op toe moeten
zien, en zo nodig moeten ingrijpen, dat deze beginselen ook bij zelfregulering
worden nageleefd. Dat vloeit voort uit de zorgplicht van artikel 21 Grondwet en
de daarmee samenhangende eindverantwoordelijkheid van de overheid.

Naast de genoemde inhoudelijke voorwaarden bij zelfregulering waarvoor de
overheid de eindverantwoordelijkheid draagt, brengt artikel 21 Grondwet en
meer nog het beginsel van de democratische rechtstaat mee dat er procedurele
randvoorwaarden moeten worden gesteld aan zelfregulering in het milieurecht.s 
Van Gestel wijst er in dat kader op dat het democratische ideaal eisen stelt aan
de procedure waarop milieurelevante beslissingen tot stand komen. 89 Daarbij
dient de nadruk bij overheidsregulering door middel van wetgeving op
milieuterrein te liggen op de toegankelijkheid van milieu-informatie, de
participatiemogelijkheden voor de burger en de toegang tot de rechter. De
relevante vraag die opkomt als er een afweging moet worden gemaakt tussen
overheidsregulering of zelfregulering is wat er van de genoemde ruime
mogelijkheden voor openbaarheid, participatie en rechtsbescherming in het
bestuursrechtelijke milieurecht overblijft bij een verschuiving van
overheidsregulering naar zelfregulering. Het gevaar bestaat dat bij zelfregulering
deze procedurele voorwaarden die beogen de belangen van derden te
beschermen in het geding komen. Het is vanuit een rechtstatelijk oogpunt van
groot belang dat derden op de een of andere wijze betrokken kunnen worden bij
de totstandkoming van zelfregulering. Daartoe zouden mechanismen behoren te
worden ingebouwd die bevorderen dat er openheid over milieuprestaties van de
bedrijven betrokken bij zelfregulering bestaan en dat deze bedrijven zorg dragen
voor de transparantie van hun bedrijfsprocessen.90

Daarnaast kan naar mijn mening bij de procedurele randvoorwaarden ook
gedacht worden aan een aantal kwaliteitseisen. Ook in het milieurecht geldt dat
voorkomen moet worden dat wanneer de overheid delen van het milieurecht zelf
niet meer uitvoert bepaalde procedurele waarborgen komen te vervallen. Ook
dient nagedacht te worden over statelijke of andere vormen van
rechtsbeschermingsmogelijkheden tegen de resultaten van zelfregulering.

Van Gestel komt tot de slotsom dat er in zijn algemeenheid uit artikel 21
Grondwet voortvloeit dat de overheid de passende middelen moet inzetten ter
bescherming van het milieu:' Dat kan ook betekenen dat het zelfregulerende
potentieel dat in de samenleving zelf aanwezig is door de overheid gestimuleerd
moet worden om te handelen, indien anderen beter dan de overheid in staat zijn
om op te komen voor de bescherming van de belangen van het milieu. Artikel

88 Verschuuren, J.M. en RA.J. van Gestel, a.w. 1997, p. 150.

89 R.A J. van Gestel.a.w. 2000, p. 336.

90 Verschuuren, J.M. en R.A.J. van Gestel, a.w  1997, p. 151.

91 RA.J. van Gestel, a.w. 2000, p. 348
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21 van de Grondwet legt daarbij echter wel een onoverdraagbare
eindverantwoordelijkheid op overheid. Dat betekent dat de overheid nooit de
kennis, macht en middelen uit handen mag geven, die aan de overheid de
bestrijding van milieunadelig handelen mogelijk maakt.

6.4.2.4 Conclusie

Zelfregulering in het milieurecht zal, om de hierboven genoemde redenen
waaronder met name ook artikel 21 Grondwet, de vorm van geconditioneerde
zelfregulering moeten hebben. Zoals Eijlander terecht stelt gaat het er daarbij
om het juiste evenwicht te vinden tussen overheidsregulering als uitdrukking
van overheidsverantwoordelijkheid en zelfregulering als uitdrukking van de
eigen verantwoordelijkheid van de bij een bepaalde materie betrokken
maatschappelijke actoren.91 Geconditioneerde zelfregulering lijkt, zeker in het
milieurecht, noodzakelijk om te voorkomen dat inhoudelijke en procedurele
eisen die voortvloeien uit artikel 21 Grondwet, en die hierboven ook zijn
genoemd, door de bij zelfregulering betrokken partijen worden verwaarloosd.
De rol die de overheid dient te vervullen is om er, indien er wordt gekozen voor
zelfregulering, op toe te zien dat deze eisen worden nageleefd en dat er
ingegrepen wordt, indien niet aan de genoemde eisen wordt voldaan.93

Aan de hand van de uiteenzetting van de verschillende aspecten die
samenhangen met vorm en inhoud van zelfregulering kom ik toe aan de vraag
op welke wijze de regulering van de informatievoorziening voor de producent
door middel van zelfregulering gestalte kan krijgen. Hoofdstuk 9 van de Wet
milieubeheer is gereserveerd voor een regeling die betrekking heeft op stoffen
en producten. Hoofdstuk 9 dient bepalingen te gaan bevatten die een grondslag
kunnen vormen voor de uitvoering van een productgericht milieubeleid. Daarbij
zou een belangrijke plaats weggelegd kunnen ziJn voor de regulering van de
informatievoorziening. In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik een poging doen
om een aanzet te geven tot een invulling van hoofdstuk 9 Wet milieubeheer ten
aanzien van de informatievoorziening van de producent. Centraal daarbij staat
de verhouding tussen zelfregulering en wetgeving. Wat kan er in het kader van
de regulering van de informatievoorziening aan partijen zelf worden overgelaten
en welke rol is er weggelegd voor de overheid?

92 Eijlander, a.w. 1993, p 183.

93 Verschuuren, J.M. en R.A.J. van Gestel, aw  1997, p. 144.
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6.5 Vorm en inhoud van de regulering van de informatie-

voorziening in de productketen

6.5.1 Inleiding

Een tweetal vragen komt bij het nadenken over de regulering van de
informatievoorziening in productketens naar voren. Wat is eigenlijk de
doelstelling van deze regulering en wat zijn onderwerpen die in dat kader voor
regulering in aanmerking komen? Beide vragen zijn in dit onderzoek reeds aan
de orde geweest, maar voor alle volledigheidwijs ik hier nog eens op de eerder
geformuleerde conclusies. Wat de eerste vraag betreft is in de Nota Produkt en
Milieu gesteld dat een belangrijke doelstelling van het productgerichte
milieubeleid is om betrokken partijen, zoals producenten en consumenten,
voortdurend zelf te laten streven naar het terugdringen van de milieubelasting
van producten.w Om invulling te kunnen geven aan die eigen
verantwoordelijkheid zal het kennisniveau van deze partijen toereikend dienen
te zijn om de nodige maatregelen te kunnen nemen. Een belangrijke afgeleide
doelstelling van de eerder genoemde doelstelling is dan ook de totstandkoming
van een informatievoorziening die dit toereikende kennisniveau kan
bewerkstelligen.

Wat de tweede vraag betreft, welke onderwerpen voor regulering in
aanmerking komen, grijp ik terug op het vorige hoofdstuk van dit onderzoek,
waar gebleken is wat de mogelijke knelpunten zijn bij de totstandkoming van
een toereikende informatievoorziening. Ik heb in dat hoofdstuk aan de hand van
de uitgevoerde case studies vier categorieen van knelpunten onderscheiden:

•     De bereidheid of mogelijkheid tot informatieverstrekking door
leveranciers (1);

•     Het ontbreken van een structuur voor informatie-uitwisseling (2);
•     De toegankelijkheid van informatie (3);
•     Het ontbreken van een standaard beoordelingsmethodiek (4).

In het hiernavolgende zal voor deze vier categorieen worden bekeken op welke
wijze regulering plaats zou kunnen vinden. Daarbij zal ik onderdeel 1 en 2
gezamenlijk bespreken, omdat er bij die onderwerpen sprake is van een
belangrijke samenhang. Ik wil nogmaals benadrukken dat het hierbij gaat om
een eerste verkenning. Ik streef niet de uitwerking van een volledige wettelijke
regeling na, die rechtstreeks in Hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer zou
kunnen worden opgenomen.

94 Nota Produkt en Milieu, Kamerstukken II, 1993/1994,23 562, nr. 2, p. 11-15.
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6.5.2 Informatieverstrekking door leveranciers en een structuur voor

informatie-uitwisseling (1 + 2)

6.5.2.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk heb ik aangetoond dat de bereidheid van leveranciers en
de structuur voor informatie-uitwisseling twee belangrijke knelpunten zijn die
aan de totstandkoming van een toereikende informatievoorziening in de
productketen in de weg staan. Het knelpunt "bereidheid van leveranciers" valt
vervolgens uiteen in een aantal oorzaken die maken dat leveranciers niet bereid
zijn of niet de mogelijkheid hebben om informatie te verstrekken aan
producenten. Het gaat daarbij om bedrijfsgevoelige informatie, bedrijfsinterne
informatiehuishouding, integriteit van informatie en informatie van buitenlandse
leveranciers. Structuur (of beter gezegd het ontbreken daarvan) van informatie-
uitwisseling kan daar als een oorzaak aan worden toegevoegd. Dit knelpunt
hangt samen met het feit dat veel bedrijven in een productketen eigen
standaarden hanteren om over de milieuaspecten van producten te
communiceren. Dit betekent dat er grote verschillen bestaan op het niveau van
eenheden, cijferaanduidingen en rekenmethodieken. Het gevolg is dat informatie
niet bruikbaar is of dat de informatie eerst bewerkt moet worden door een
producent alvorens hij de informatie kan gebruiken.

Toch is het voor de realisatie van een op integraal ketenbeheer gericht
productgericht milieubeleid van belang dat er, ondanks de genoemde
knelpunten, een informatievoorziening tot stand komt tussen de diverse schakels
in een productketen. Immers, om een totaalbeeld te krijgen van de
milieubelasting van een product in een productketen is het noodzakelijk dat alle
partijen informatie beschikbaar stellen. De vraag die ik hier wil beantwoorden is
op welke wijze regulering bij kan dragen aan het oplossen van genoemde
knelpunten.

6.5.2.2 Zelfregulering als uitgangspunt

Uit het vijfde hoofdstuk kwam naar voren dat er in bepaalde productketens reeds
initiatieven worden ondernomen die gericht zijn op het op poten zetten van een
informatievoorziening. Een goed voorbeeld daarvan zijn we tegengekomen in de
productketen van bouwmaterialen, waar de verschillende partijen afspraken
hebben gemaakt over de informatievoorziening. In datzelfde hoofdstuk gaven de
meeste bedrijven, gevraagd naar de rol van de overheid, aan geen voorstander te
zijn van wettelijke regulering van de informatievoorziening in de productketen,
omdat zij vinden dat het opzetten van de noodzakelijke informatievoorziening
een eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven behoort te zijn. Een andere
bezwaar tegen wettelijke regulering, die door respondenten werd geuit, was de
angst dat wetgeving reeds in gang gezette initiatieven op het terrein van de
informatievoorziening zal doorkruisen.

Op grond van het voorgaande en op grond van de reeds genoemde
uitgangspunten van beleid dient in mijn ogen zelfregulering hier dan ook het
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uitgangspunt te zijn. Vervolgens is het de vraag welke vorm van zelfregulering,
zoals ik die in paragraaf 6.3.2 heb uiteengezet, in aanmerking komt.

In het voorgaande is betoogd dat de overheid bij zelfregulering in het
milieurecht, vanwege de eindverantwoordelijkheid die art. 21 Grondwet haar
oplegt, niet afwezig kan blijven. Dat geldt naar mijn mening ook in dit geval. Bij
het opzetten van de voor het productgerichte milieubeleid zo belangrijk geachte
informatievoorziening, zou de overheid erop moeten toezien dat inhoudelijke en
procedurele randvoorwaarden door partijen in acht worden genomen. Daamaast
doen de omstandigheden die pleiten voor wettelijke geconditioneerde
zelfregulering, en die ik in par. 6.4.1 heb genoemd, hier voor een gedeelte
opgeld. Het gaat om de regulering van een complexe materie, waarbij de
expertise met name bij bedrijven berust. Tot slot, de belangen van de
productketen verschillen niet al te veel van de belangen die de wet beoogt na te
streven, namelijk het tot stand brengen van een adequate informatievoorziening.
Overheidsregulering zou in dit kader moeizaam zijn te realiseren. En tot slot is
er in de meeste productketens, zeker waar brancheverenigingen actief zijn,
sprake van een hechte organisatiestructuur.

Op grond van deze argumenten lijkt geconditioneerde zelfregulering hier dan
ook de meest aangewezen vorm van zelfregulering. Op welke wijze deze
geconditioneerde zelfregulering en genoemde randvoorwaarden invulling
zouden kunnen krijgen, behandel ik in het vervolg van deze paragraaf.

6.5.2.3 Invulling van wettelijk geconditioneerde zelfregulering ten aanzien

van de informatieverstrekking door leveranciers en een structuur
voor informatie-uitwisseling

De wijze en de mate van de conditionering van zelfregulering kunnen sterk
verschillen.95 De wetgever kan volstaan met het aangeven van de procedure voor
de totstandkoming van de zelfregulering. Dit is met name van belang als de
overheid het wenselijk vindt dat bepaalde partijen deelnemen aan het proces van
zelfregulering. Ook kan de wetgever in de wet aangeven welke onderwerpen in
ieder geval geregeld dienen te worden en wat het (minimum)resultaat van de
zelfregulering behoort te zijn.N De invulling van de geconditioneerde
zelfregulering op laatstgenoemde wijze is voor regulering van de informatie-
voorziening een reele mogelijkheid. Het resultaat van de zelfregulering kan
namelijk geformuleerd worden als het door partijen tot stand brengen van een
informatievoorziening die hen in staat stelt de milieubelasting van producten
terug te dringen. Welke onderwerpen komen nu in aanmerking om in dit kader
in de wet als resultaat van zelfregulering te worden opgenomen? Ik zal de
onderwerpen, die ook beschouwd kunnen worden als de condities of
randvoorwaarden die de wetgever aan zelfregulering zou kunnen stellen,
bespreken.

95 Eijlander, Ph. en W.J.M.Voermans, a.w. 1999, p. 74.

96 Eijlander, Ph. en W.J.M. Voermans, a.w. 1999, p  75.
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Kwaliteitseisen met betrekking tot de uit te wisselen informatie
De informatievoorziening in een productketen moet het voor partijen mogelijk
maken om de milieubelasting van producten terug te kunnen dringen. In dat
kader is het van belang dat de informatie-uitwisseling tussen de verschillende
partijen in een productketen van een bepaald minimumniveau is. In de in
hoofdstuk 5 behandelde case studies werd het ontbreken van een bepaalde mate
van kwaliteit ook genoemd als een mogelijk knelpunt dat aan een adequate
informatievoorziening in de productketen in de weg zou kunnen staan. In dat
licht kunnen aan de informatie die wordt uitgewisseld om de te noemen redenen
de volgende eisen worden gesteld:

•  Folledigheid van informatie: de informatie moet een generiek beeld
geven van de meest relevante milieuaspecten van de gehele
productketen. Dat betekent dat, afhankelijk van de productketen,
informatie betrekking zal moeten hebben op gevaarlijke stoffen,
emissies, afval en het gebruik van energie en grondstoffen. Daarnaast
dient het mogelijk te zijn om aan de hand van de informatie een selectie
te maken naar milieuaspecten en naar schakel in de productketen. Het
voorgaande vereist dat alle of in ieder geval de voor de milieubelasting
relevante partijen in de keten die bijdragen aan de milieubelasting
informatie verschaffen.

•  BegrOpelilkheid van infonnatie: de informatie moet op een zodanige
wijze gepresenteerd worden dat zij een basis kan vormen voor
beslissingen door partijen. Dat betekent dat de informatie ook
begrijpelijk en bruikbaar moet zijn voor personen zonder enig milieu-
specialisme. Dat zou bijvoorbeeld kunnen worden gerealiseerd door een
beknopte presentatie van de informatie te geven, aangevuld met
gedetailleerde technische informatie die op aanvraag kan worden
verstrekt. Deze benadering doet recht aan het in de casestudies
geformuleerde knelpunt dat het voor bepaalde producenten, met weinig
kennis op milieuterrein, moeilijk is om de vaak technische informatie te
begrijpen en als een gevolg daarvan te gebruiken voor het nemen van
beslissingen.

•  Standaardisatie van informatie: deze kwaliteitseis hangt nauw samen
met de vorige eis. Voor de bruikbaarheid van de uit te wisselen
informatie is het van belang dat deze in enige mate gestandaardiseerd is.
Dat houdt in dat partijen in een productketen in dezelfde grootheden en
variabelen communiceren over de milieuaspecten van producten.
Standaardisatie van informatie maakt het tevens mogelijk dat eventuele
nieuwe partijen in een productketen daarvan in kennis kunnen worden
gesteld en zich daarbij kunnen aansluiten. Ander voordeel is dat
productinformatie van productalternatieven op deze wijze vergelijkbaar
is.

•   Juistheid van infonnatie: de informatie die in de productketen wordt
uitgewisseld zal de werkelijke milieubelasting moeten weergeven. Dat
vereist dat de informatie correct is. Ook op dit punt bleek in de case
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studies dat producenten twijfels hebben bij de juistheid van de
informatie die aan hen door leveranciers wordt verstrekt. Juistheid van
informatie kan alleen bereikt worden indien de verstrekte informatie
betrouwbaar en controleerbaar is. Betrouwbaarheid en

controleerbaarheid worden bereikt als veronderstellingen,
onvolledigheden en onzekerheden die van belang zijn voor de
geldigheid van de informatie uitdrukkelijk worden vermeld en voor de
gebruikers van de informatie inzichtelijk is gemaakt.

Procedurele randvoorwaarden
In het voorgaande is aan de orde geweest dat bij zelfregulering in het algemeen,
maar zeker bij zelfregulering in het milieurecht, moet worden voorkomen dat
procedurele waarborgen (ook wel eerder aangeduid met bestuurlijke en
rechtstatelijke kwaliteitseisen), die wel zouden opgaan bij statelijke wetgeving,
niet verloren gaan. Op welke wijze zou dit uitgangspunt bij zelfregulering van
de informatievoorziening een rol kunnen spelen?

Met name voor milieu- en consumentenorganisaties kan het van belang zijn
om inzicht te hebben in en invloed te hebben op de zelfregulering van de
informatievoorziening in een productketen. Immers, producenten nemen op
basis van de voorhanden informatie beslissingen die betrekking hebben op de
milieubelasting van producten. Daarmee nemen zij beslissingen die voor
genoemde organisaties en hun leden van direct belang kunnen zijn. Inzicht in en
controle op de informatie, die mogelijk uitgaat van bepaalde (al dan niet bewust)
verkeerde veronderstellingen, is in dat kader in bepaalde gevallen wezenlijk.

Het voorgaande vereist dan ook dat de zelfregulering voorziet in
mogelijkheden tot openbaarheid van milieurelevante informatie en in bepaalde
gevallen zelfs tot participatie bij milieurelevante besluitvorming. Het lijkt niet
denkbaar dat de waarborgen rond openbaarheid, participatie en
rechtsbescherming zoals die zijn geformuleerd in de Wet milieubeheer, de
Algemene wet bestuursrecht en de Wet openbaarheid van bestuur onverkort
worden toegepast bij de zelfregulering van de informatievoorziening, omdat dat
hier naar alle waarschijnlijkheid een te zware belasting zou leggen op partijen in
een productketen.97 Toch moet het mogelijk zijn dat consumenten- en
milieuorganisaties inzicht wordt geboden in informatiestromen in productketens
en de invloed die deze informatie heeft op beslissingen met betrekking tot de
milieubelasting van producten." Mogelijk zelfs dat genoemde organisaties op de

97 Drupsteen, Th., a.w. 1998, p 225-226.

98 Dit was overigens eveneens een uitgangspunt van het vijfde Milieu Actie Programma, het publiek
dient inzicht te hebben in karakteristieken van producten en dus ook de mogelijkheid te hebben om over

de benodigde informatie te kunnen beschikken. Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees

Parlement, het Economisch en Sociaal Comit6 van de regio's betreffende het vijfde Milieu Actie

Progsamma van de Eumpese Gemeenschap, Op weg naar duurzame ontwikkeling.  Een beleidsplan en

actieprogramma van de Europese Gemeenschap op het gebied van het milieu en duurzame ontwikkeling,

COM (1993), 84, PbEG., C138, p. 25.
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een of andere wijze hun stem kunnen laten horen bij het opzetten van een
informatiesysteem in een productketen.

Op welke wijze openbaarheid en participatie van consumenten- en
milieuorganisaties met betrekking tot de informatievoorziening worden
georganiseerd en gefaciliteerd in het proces van zelfregulering kan overgelaten
worden aan de partijen in de productketen. Het is echter wel wenselijk dat
genoemde waarborgen vorm krijgen en ook enige inhoud hebben.

Bedriifsinterne informatiehuishouding
Als een ander knelpunt bij de totstandkoming van de informatievoorziening heb
ik de gebrekkige interne informatiehuishouding genoemd. Daarmee bedoel ik
het volgende Voor kleinere bedrijven zijn met name de dure kosten van tests, die
nodig zijn om de ecologische en toxicologische informatie over producten te
achterhalen, een belangrijk obstakel bij het verstrekken van de benodigde
informatie. Daarnaast bleek uit de casestudies dat bedrijven in bepaalde gevallen
niet in staat zijn om de benodigde informatie te verstrekken, omdat de interne
informatiehuishouding op dit terrein niet op orde is. Daarmee wordt bedoeld dat
relevante gegevens niet worden geregistreerd of, als ze wel geregistreerd
worden, decentraal verspreid liggen, zodat ze niet geaggregeerd kunnen worden.

De oplossing voor deze knelpunten dient mijns inziens in de volgende twee
richtingen te worden gezocht.

Zuivere zelfregulering
Indien het belang van de informatievoorziening in een productketen groot is,
zullen partijen de bedrijven die om genoemde redenen de benodigde informatie
niet kunnen verstrekken er toe moeten overhalen om hun informatiehuishouding
op orde te brengen. Dit kan in de eerste plaats, en dat geldt mijns inziens met
name in de relatie tot kleinere bedrijven, door middel van ondersteuning bij het
uitvoeren van tests of het opzetten van informatiesystemen. Uit de casestudies
kwam naar voren dat deze methode in bepaalde productketens reeds wordt
toegepast. In de tweede plaats kan, maar dat is een ultimum remedium, een
producent, indien een leverancier weigerachtig blijft om de benodigde
informatie te verstrekken, er toe over gaan om (te dreigen) over te stappen naar
een andere leverancier. Het zal duidelijk zijn dat dat niet in alle gevallen
mogelijk is. Ik denk daarbij met name aan leveranciers die een monopoliepositie
bezitten.

Ondersteuning door de overheid
Een andere mogelijkheid, en dit werd ook door een aantal respondenten in de
casestudies geopperd, is om de overheid een rol te laten spelen bij de oplossing
van de problemen met betrekking tot de interne informatiehuishouding.  Zo kan
de overheid door middel van stimuleringsregelingen of subsidies eraan bijdragen
dat de kosten voor het uitvoeren van genoemde tests kunnen worden verlaagd of
dat bedrijven (tijdelijk) milieukundige expertise in huis kunnen halen om
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ecologische en toxicologische effecten van producten te achterhalen.99 Daarnaast
kan door middel van voorlichting, bijvoorbeeld in de vorm van handleidingen,
aan bedrijven duidelijk worden gemaakt op welke wijze productgericht
milieubeleid en daarbij behorende informatiestromen binnen een organisatie
kunnen worden opgezet.'°°

De keuze voor een van de voornoemde oplossingsrichtingen zal afhankelijk zijn
van de concrete situatie in een productketen.

Bedrijfsgevoelige informatie en openbaarheid
Een belangrijk knelpunt dat aan informatievoorziening tussen leverancier en
producent in de weg staat, althans zo kwam in de case studies naar voren, is het
ontbreken van bereidheid om informatie te verstrekken, omdat het in veel
gevallen gaat om bedrijfsgevoelige informatie. Op veel terreinen van het
milieurecht doet zich de spanning gevoelen tussen de verplichting tot het
verstrekken van informatie en de daarmee gepaard gaande openbaarheid van de
verstrekte gegevens. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om het verkrijgen van
een vergunning die op grond van artikel 8.1 lid 1 Wm noodzakelijk is om een
inrichting op te richten, te veranderen of in werking te hebben.'°' Op basis van
hoofdstuk 5 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet milieubeheer is
de vergunningenaanvrager verplicht een grote hoeveelheid gegevens te
verstrekken om het de overheid mogelijk te maken een nauwkeurig beeld te
krijgen van de gevolgen voor het milieu van de op te richten inrichting. Ook
andere wettelijke regelingen, zoals de Wet milieugevaarlijke stoffen of de
Bestrijdingsmiddelenwet, verplichten bedrijven tot informatieverstrekking aan
de overheid. In het hierna te bespreken Verdrag van Aarhus en de richtlijn
2003/4/EC inzake de openbaarheid van milieu-informatie is bedrijfsgevoelige
informatie een van de uitzonderingen die de verstrekking van milieu-informatie
die bij overheidsinstanties berust kan beletten. In veel van deze gevallen gaat het
om bedrijfsgevoelige informatie. In al deze regelingen komen we bepalingen
tegen die proberen om een oplossing te bieden voor de spanning tussen
openbaarheid en bedrijfsgevoelige informatie.

Het grote verschil met de situatie zoals die zich hier voordoet, is dat de
regulering in genoemde wettelijke regelingen betrekking heeft op de verhouding
tussen aan de ene kant bedrijven en aan de andere kant de overheid. In dit geval
gaat het echter om de verhouding tussen bedrijven. In beginsel is het bij de

99 Reeds in het NMP Plus wordt aangegeven dat dit soort maatregelen van groot belang zijn bij het
voeren van een milieubeleid, NMP Plus, Kamerstukken II, 1989-1990, nrs. 20-21.

100 Een voorbeeld hiervan is het Promise project, waarin getracht is om aan bedrijven handreikingen te

bieden bij het opzetten  van een productgericht milieubeleid. Dit project dateert echter uit 1994, Promise,

Handleiding voor  milieugerichte produktontwikkeling, Sdu uitgeverij, 's Graverhage, 1994.

101 Klijnstra, M., Openbaarheid in het milieurecht, W.E.J. Tjeenk Willink* Zwolle, 1999, p. 172-173.
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zelfregulering zo dat de partijen in de productketen daar zelf afspraken over
zullen moeten maken. Toch denk ik dat het zinvol is om de wijze waarop de
spanning tussen openbaarheid en bedrijfsgevoelige informatie in genoemde
wettelijke regelingen is opgelost nader te beschouwen. De ratio achter deze
regelingen kan mogelijk elementen bevatten die voor de problematiek van de
bedrijfsgevoelige informatie tussen bedrijven in een productketen
aanknopingspunten bieden. In beide gevallen wil de informatieverstrekker
immers dat de informatieontvanger op een zorgvuldige wijze omgaat met de
verstrekte informatie en zijn concurrentiepositie niet aantast door de (al dan met
verplichte) openbaarmaking en/of het gebruik van de bedrijfsgevoelige
informatie. Ik ga hieronder in op de regeling van deze materie in een aantal
wettelijke regelingen.

Regulering van de spanning tussen bedrijfsgevoelige informatie en
openbaarheid in het milieurecht
In het kader van de Wet milieubeheer is er, onder andere sprake van
gegevensverstrekking bij het opstellen van een milieueffectrapportage en bij het
aanvragen van een vergunning. De gegevensverstrekking is voor doeleinden
nader uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur, het Besluit
milieueffectrapportage      1994     en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer.'02 In hoofdstuk 19 van de Wet milieubeheer, inzake bepalingen in
verband met de openbaarheid, komen we de bepalingen tegen die de verhouding
tussen openbaarheid en geheimhouding regelt. Met name het eerste lid van
artikel 19.3 Wm is van belang:

"Indien in een stuk ten aanzien waarvan deze wet of afdeling 3.5 of 3.6 van de
Algemene wet bestuursrecht de verplichting tot openbaarmaking inhoudt, milieu-
informatie voorkomt of uit zodanig stuk milieu-informatie kan worden afgeleid,
waarvan de geheimhouding op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van
bestuur gerechtvaardigd is, kan het bevoegde gezag op een daartoe strekkend
schriftelijk verzoek van de belanghebbende toestaan dat deze ten behoeve van de
openbaarmaking een, door het bevoegde gezag goedgekeurde tweede tekst overlegt,
waarin die informatie niet voorkomt, onderscheidelijk waaruit deze niet kan worden
afgeleid. Het bevoegde gezag maakt van de bevoegdheid slechts gebruik met
betrekking tot bedrijfsgeheimen en beveiligingsgegevens. Bij een algemene maatregel
van bestuur krachtens deze wet kunnen tel uitvoering van een voor Nederland
verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van een
volkenrechtelijke organisatie gegevens worden aangewezen waarvoor de in de eerste
volzin bedoelde bevoegdheid eveneens geldt. "

Een eerste belangrijke element in deze regeling is dat de aanvrager van een
vergunning de mogelijkheid heeft om aan het bevoegde gezag te verzoeken hem
toe te staan dat hij een tweede tekst overlegt, waarin bepaalde

102 Meulen, van der, B., J. Nouwt, C. Prins, W. Voermans en T. de Wit, Fertrouwe/jk gegeven, juridische

bachouwingen over de verstrekking van bedriifsgegevens aan de overheid en het beheer daarvan door de
overheid, Kluwer, Deventer, 1999, p. 27-32.
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(bedrijfs)gegevens, waarvan de geheimhouding gerechtvaardigd is, worden
weggelaten. Het tweede belangrijke element is dat het bevoegde gezag bij de
beoordeling van het verzoek een afweging maakt tussen het belang van de
geheimhouding en het belang van openbaarheid.

Ook op grond van de Wet milieugevaarlijke stoffen zijn bedrijven verplicht
om gegevens te verstrekken aan het bevoegde gezag. In het kader van de
openbaarheid en de geheimhouding bepaalt artikel 56 lid 1 Wms:

"Indien in een stuk dat ingevolge het bij of krachtens deze wet bepaalde aan Onze
Minister, dan wel aan een andere persoon of instelling worden overgelegd, gegevens
voorkomen of uit zodanig stuk gegevens kunnen worden afgeleid, waarvan de
geheimhouding met het oog op de bescherming van bedrijfsgeheimen gerechtvaardigd
is, besluit Onze Minister op een daartoe strekkend verzoek van degene die het stuk

"
overlegt, dat die gegevens geheim gehouden worden.

Artikel 56 lid 4 Wms voegt daaraan toe dat een verzoek tot geheimhouding
wordt geweigerd, indien de verzoeker niet zelf een tweede tekst overlegt waarin
de geheim te houden gegevens niet voorkomen en waaruit ze niet kunnen
worden afgeleid., maar die wel voldoende inzicht bieden in de effecten van de
stof of het preparaat op mens en milieu.

Een verschil met de regeling van artikel 19.3 Wm betreft de beoordeling van
het verzoek. Artikel 19.3 lid 1 Wm legt aan het bevoegde gezag de verplichting
op om een afweging te maken tussen het belang van openbaarheid en het belang
van geheimhouding. De beoordeling op grond van art. 56 lid 1 Wm daarentegen
geschiedt aan de hand van het criterium "of de geheimhouding met het oog op
de bescherming van bedrij fsgeheimen gerechtvaardigd is". Dit houdt dus  geen
expliciete belangenafweging in, alhoewel artikel 56 lid 4 Wms daar impliciet
wel op wijst. Bovendien somt artikel 56 lid 3 Wms een hele lijst met gegevens
op die in ieder geval niet geheim mogen worden gehouden.

De laatste geheimhoudingsbepaling die ik hier wil bespreken is artikel 22 lid
2 van de Bmw. Deze bepaling luidt als volgt:

66Indien in een stuk dat ingevolge het bij of krachtens deze wet bepaalde aan Onze
betrokken Minister, dan wel aan een andere persoon of instelling wordt overlegd,
gegevens voorkomen of uit zodanig stuk kunnen worden afgeleid, waarvan de
geheimhouding met het oog op bedrijfsgeheimen gerechtvaardigd is, besluit Onze
betrokken Minister op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van degene die het
stuk overlegt, dat die gegevens geheim worden gehouden. Een zodanig verzoek is met
redenen omkleed."

Deze bepaling vertoont grote gelijkenissen  met de artikelen   19.3  lid  1  Wm  en
56 Wms.'°' Er is echter 66n belangrijk verschil. Het verzoek om geheimhouding
dient hier met redenen te worden omkleed. Dat is een eis die bij de beide
voorgaande bepalingen niet, althans niet expliciet, wordt gesteld. Ook bij de
beide andere bepalingen zal een ongemotiveerd verzoek mogen worden
afgewezen.

103 Klijnstra, M., a.w. 1999, p. 276-281.
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Ik kom terug op de eerder gestelde vraag. Wat zijn de kenmerkende
elementen die een rol spelen bij de wijze waarop in genoemde regelingen
omgegaan wordt met de spanning tussen openbaarheid en de geheimhouding
van bedrijfsgevoelige informatie? Mijns inziens kunnen er uit de genoemde
regelingen twee kenmerkende elementen worden gehaald:

•     De verstrekker van de bedrijfsgevoelige informatie kan een verzoek
doen tot hetzij geheimhouding van de informatie hetzij tot het
overleggen van een tweede tekst, waaruit de bedrijfsgevoelige
informatie niet, althans voor een groot gedeelte niet, kan worden
achterhaald. Van de verstrekker van de bedrijfsgevoelige informatie
kan, hetzij expliciet hetzij impliciet, worden verlangd dat het verzoek
met redenen is omkleed.

•     De ontvanger van de bedrijfsgevoelige informatie is tevens de
beoordeler van de vraag of het verzoek tot geheimhouding dient te
worden gehonoreerd. De beoordeling vindt plaats hetzij aan de hand
van een afweging tussen het belang van openbaarheid versus het belang
van geheimhouding hetzij aan de hand van de vraag of "de
geheimhouding met het oog op de bescherming van bedrijfsgeheimen
gerechtvaardigd is."

Welke rol kunnen de genoemde elementen in het kader van de bescherming van
bedrijfsgevoelige informatie spelen?
Zoals reeds eerder gezegd is er bij informatie-uitwisseling in een productketen
sprake van het ene bedrijf dat informatie verstrekt aan een ander bedrijf. In dat
kader lijkt met name het tweede element problematisch. Immers, de ontvanger
van de bedrijfsgevoelige informatie kan hier niet optreden als beoordeler van de
vraag tot geheimhouding. Beoordeling van deze vraag dient te geschieden door
een onafhankelijke partij. Daar zou een rol voor de overheid kunnen zijn
weggelegd, omdat de overheid bij het maken van de genoemde afweging reeds
de nodige ervaring heeft opgedaan in het kader van de besproken wettelijke
regelingen.

Een bedrij f dat informatie over de milieubelasting van producten verstrekt
kan aan de onafhankelijke partij een verzoek indienen om een tweede tekst te
mogen overleggen, waaruit de bedrij fsgevoelige informatie niet achterhaald kan
worden. Deze tweede tekst wordt vervolgens openbaar gemaakt in de richting
van het informatie ontvangende bedrijf. In bepaalde gevallen zal het ook niet
mogelijk zijn om te werken met een tweede tekst. In deze, uitzonderlijke,
gevallen kan de onalhankelijke partij besluiten tot totale geheimhouding. Het
bedrij f dat over informatie dient te beschikken kan dan echter wel, aangezien de
onafhankelijke partij beschikt over de informatie, door middel van gerichte
vragen aan de onafhankelijke partij trachten aan de voor de bepaling van de
milieubelasting benodigde informatie te komen.

De onafhankelijke partij moet bij de beoordeling echter wel een afweging
kunnen maken of aan een verzoek tot geheimhouding voldaan zal worden.
Daarbij kies ik voor het criterium dat artikel 19.3 Wm gebruikt. Dat betekent dat
de onafhankelijke partij een afweging dient te maken tussen het belang van
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geheimhouding en het belang van openbaarheid. Het voordeel daarvan is dat er
niet primair vanuit het geheimhoudingsbelang van een bedrijf wordt
geredeneerd, maar dat ook het openbaarheidsbelang kan worden meegenomen.
Daarbij kan er aan meerdere openbaarheidsbelangen worden gedacht. In de
eerste plaats is dat uiteraard het belang van openbaarheid voor het ontvangende
bedrijf. Daarnaast speelt echter ook een rol wat het belang van openbaarheid is
voor de productketen in zijn geheel. Verder kan op deze wijze ook het belang
van openbaarheid voor milieu- en consumentenorganisaties, dat hiervoor reeds
aan de orde kwam, bij een beslissing tot openbaarheid worden meegenomen.

Tot slot wil ik nog een opmerking maken over het gebruik dat het
ontvangende bedrij f zou kunnen maken van de informatie die het verstrekt heeft
gekregen. Met betrekking tot dat gebruik zouden partijen de navolgende
afspraken kunnen maken: 10'

•    Bewaartermgnen: een bedrijfdient de verstrekte gegevens niet langer te
bewaren dan voor de bepaling van de milieubelasting strikt
noodzakelijk is;

•        Geheimhouding: een bedrijf dient er zorg voor te dragen dat de kring
van personen die binnen de organisatie van de verstrekte gegevens
kennis heeft zo beperkt mogelijk is. Verstrekking aan derden buiten de
organisatie, tenzij noodzakelijk voor de bepaling van de
milieubelasting, is niet toegestaan;

• Secundair gebruik: een bedrij f mag de gegevens slechts gebruiken voor
de bepaling van de milieubelasting van producten en niet voor andere
doeleinden;

•      Beveiliging: een bedrij f dat gegevens heeft ontvangen dient zorg te
dragen voor een adequaat niveau van beveiliging van deze gegevens.

6.5.2.4 Controle op de wettelijk geconditioneerde zelfregulering

Bij wettelijk geconditioneerde zelfregulering is het van belang dat de naleving
van de gestelde randvoorwaarden gecontroleerd wordt. Wettelijk
geconditioneerde zelfregulering houdt immers de mogelijkheid in dat de
wetgever zelf regels stelt indien de resultaten  van de zelfregulering niet voldoen
aan de gestelde eisen of de zelfregulering niet voldoet aan de gestelde
randvoorwaarden. Bij de zelfregulering van de informatievoorziening inde
productketen is het van belang dat deze zelfregulering voldoet aan de hiervoor
gestelde inhoudelijke en procedurele randvoorwaarden. Met name de te stellen

104 In een onderzoek naar de bescherming van bedrijfsgevoelige gegevens die aan de overheid worden

verstrekt en door de overheid worden beheerd, wordt een aanzet gegeven voor (spel)regels voor de overheid

bij het gebruik dat er van deze gegevens wordt gemaakt. Sommige van deze spel(regels) zijn mijns inziens

evenzeer tog,asbaar op het gebruik van (bedrij fsgevoelige) gegevens door bedrijven De afspnken die ik hier
noem zijn dan ook gebaseerd op een aantal van deze (spel)regels. Meulen, B. van der, J. Nouwt, C. Prins, W
Voermans en T. de Wit, a.w. 1999, p. 120-126
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kwaliteitseisen aan de informatie-uitwisseling, de betrokkenheid van milieu- en
consumentenorganisaties bij de zelfregulering en de bescherming van
bedrijfsgevoelige informatie zijn in dit kader van belang. De vraag daarbij is op
welke wijze de controle georganiseerd zou kunnen worden.

Organisatie van de controle van de zegregulering
Namens de overheid zal er een partij moeten zijn die de op te zetten
informatiesystemen controleert. Met controle bedoel ik hier niet alleen enig
toezicht op de naleving van de genoemde randvoorwaarden. Daarnaast zal het
toezicht eveneens betrekking moeten hebben op de vraag of er in een
productketen iiberhaupt een informatiesysteem tot stand komt.

Een mogelijkheid is dat er een stichting of een zelfstandig bestuursorgaan in
het leven wordt geroepen die deze controle ter hand neemt.'05 In deze stichting
zouden naar mijn mening vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, milieu- en
consumentenorganisaties en vertegenwoordigers van de overheid zitting kunnen
hebben. Om toe te kunnen zien op de vraag of er een informatiesysteem tot
stand is gekomen en zo ja, of dat informatiesysteem voldoet aan de gestelde
randvoorwaarden zal de stichting wel inzicht behoren te hebben in de werking
van het informatiesysteem. Daartoe zal er op partijen in de productketen een
meldingsplicht van het informatiesysteem moeten worden gelegd.'06 Aan de hand
van deze melding kan de stichting beoordelen of er een informatiesysteem tot
stand is gekomen en of dit informatiesysteem voldoet aan de gestelde
randvoorwaarden. Aan de hand van haar bevindingen rapporteert de stichting
aan het bevoegde gezag. Het bevoegde gezag kan, na verloop van een bepaalde
periode waarin partijen alsnog de gelegenheid krijgen om een (voldoende)
informatiesysteem op te zetten, op basis van een negatieve rapportage besluiten
om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen als de
zelfregulering achterwege is gebleven of tekort is geschoten.

105 Zie in dit kader ook Verschuuren, J.M., a.w. 1994, p. 28.
106 Het idee om de zelfregulering van de informatievoorziening op deze wijze te controleren is
geinspireerd door artikel   15   van  de Wet persoonsregistraties (die inmiddels is vervangen  door  de  Wet

bescherming persoonsgegevens). Dit attikel bepaalt in de eerste twee leden:

1.  De organisatie of organisaties, die een gedragscode vaststelden, kunnen de Registratiekamer verzoeken te

verklaren dat deze code naar haar oordeel in overeenstemming is met het bepaalde bij of krachtens deze wet

en voldoet aan redelijkerwijs ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van geregistreerden te stellen

eisen.

2. De Kamer neemt het verzoek slechts in behandeling, indien naar het oordeel de verzoeker of verzoekers

representatief zijn voor de betrokken sector, deze sector in de code nauwkeurig is omschreven en de code

zorgvuldig, in het bijzonder in genoegzaam overleg met organisaties van belanghebbenden, is voorbereid.

Zie uitgebreid over deze figuur van de gedragscodes: Nouwt, S.,Zo,g voorprivacy. Informatietechnologie en

in/brinationele privacy in de gezondheidszorg, Sdu Uitgevers, Den Haag,  1997, p. 172-176.
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Een andere rol die de door mij genoemde stichting zou kunnen spelen heeft
betrekking op de bedrijfsgevoelige informatie. De stichting zou zowel in het
kader van het verzoek om overlegging van een tweede stuk als het verzoek tot
geheimhouding de rol kunnen vervullen van onafhankelijke partij. De stichting
is, mede door de partijen die zitting hebben in de stichting, de partij bij uitstek
die een afweging kan maken tussen het belang van openbaarheid en het belang
van geheimhouding.

6.5.2.5 Betekenis van ICT voor zelfregulering

E6n    instrument   dat zou kunnen bijdragen   aan de totstandkoming   van    een
informatievoorziening in een productketen door zelfregulerende mechanismen
wil ik hier apart bespreken. Het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren
aan de uitwisseling van informatie in een productketen en aan het cretren van
een structuur voor die informatie-uitwisseling. Een belangrijk kenmerk van deze
technologie is dat het mogelijk is geworden om communicatie en daarmee
informatie-uitwisseling tussen mensen en organisaties te verbeteren:07 Door het
aanleggen van digitale verbindingen kan zowel de hoeveelheid te versturen
informatie, tengevolge van compressietechnieken, als de snelheid waarmee dat
kan geschieden enorm worden vergroot.

Voor een aantal productketens geldt dat de omvang en intensiteit van
informatiestromen in de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Sinds het begin
van de jaren negentig vinden deze informatiestromen plaats met behulp  van
elektronische berichtenuitwisselingen zoals bijvoorbeeld Electronic Data
Interchange  (EDI) of andere standaarden voor gegevensuitwisseling.'08   EDI  is
een communicatietechnologie voor elektronische gegevensuitwisseling tussen
bedrijven onderling. De uitwisseling van deze handelsberichten geschiedt op
basis van gestandaardiseerde berichten tussen computersystemen van
verschillende organisaties.'09 Door deze gestructureerdheid is het
informatiesysteem van de ontvanger in staat om zonder menselijke tussenkomst
de gegevens te verwerken. Omdat EDI betrekking heeft op handelsberichten
vinden we de toepassing ervan dan ook met name in commerciale sectoren. Zo
wordt EDI bijvoorbeeld gebruikt voor de communicatie tussen

107 Ploeg van der, R. en C. Veenemans, De invloed van /CT op maatschappij en overheid, Salome,
Amsterdam University Press, 2001, p  13.

108 Prins, J.E.J., de betrouwbaarheW van het handelsverkeer (e-commerce), in: Franken, H. e.a., zeven

essays over informatietechnologie en recht, Nationaal Programma Informatietechnologie en Recht, Sdu

uitgevers, 2003, p. 108-109

109 Ekering, C.F., De specijiciteit van Electronic Data Interchange, een onderzoek naar de invioed van het
gebruik van EDI in logistieke leverancier-afnemerrelaties op de mate van binding tussen de handelspartners

en  de  consequenties  daarvan  voor  het  succes  van  het  EDI-samenwerkingsverband, Dutch University  Press,

Tilburg, 2000, p. 2.
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verzekeringsmaatschappijen en verzekeringstussenpersonen voor de uitwisseling
van gestandaardiseerde informatie:10 Echter, niet slechts EDI kan worden
gebruikt als middel voor de uitwisseling van informatie tussen actoren in de
handel. Ook het Internet wordt daartoe in steeds toenemende mate gebruikt.

Een andere, in het kader van dit onderzoek en ten behoeve van zelfregulering
relevante, vorm van communicatie die overeenkomsten vertoont met EDI is
Product Data Interchange (PDI)."' PDI kan als volgt worden omschreven:'12 PDI
is het geheel van activiteiten dat nodig is om product- en procesgegevens, van
idee tot vernietiging van een product, beschreven in gestandaardiseerde
documenten of productmodellen, op elektronische wijze vast te leggen, te
archiveren, te beheren, uit te wisselen en te gebruiken. Op welke wijze zou PDI
een bijdrage kunnen leveren aan de zelfregulering van de informatievoorziening
in een productketen? Uit de case studies komt immers naar voren dat het
ontbreken van een structuur voor informatie-uitwisseling een belangrijke
belemmering was voor het realiseren van een informatievoorziening in een
productketen. Doordat bedrijven eigen standaarden, zoals eenheden,
cij feraanduidingen en rekenmethodieken, hanteren     in hun onderlinge
communicatie over de milieuaspecten van producten, is informatie niet
bruikbaar of moet eerst bewerkt worden alvorens bruikbaar te zijn. Groot
voordeel van PDI in dat kader is dat het gebruik maakt van gestandaardiseerde
documenten, zodat de structuur voor informatie-uitwisseling dwingend aan
partijen wordt opgelegd door de technologie.

In de zorgketen wordt op dit moment hard gewerkt aan de uitwisseling van
informatie over patienten via elektronische berichten in de vorm van het
zogenaamde "elektronische patiantendossier':'" Het elektronisch pati8nten-
dossier is een modulair opgebouwd geheel van een hoeveelheid relevant geachte
gegevens in diverse bestanden op verschillende fysieke locaties. Dat betekent
dat e op diverse locaties over een patient  in het kader van een geneeskundige
behandelingsovereenkomst verzamelde en vastgelegde medische informatie met
behulp van elektronische communicatiemiddelen in onderling verband kan
worden gebracht, zodanig dat medische informatie op afstand en voorzover
nodig door andere zorgverleners die met dezelfde patiEnt te maken laijgen kan
worden geraadpleegd. Toepassing van het elektronisch patidntendossier vereist
wel een aantal noodzakelijke voorwaarden:

•     structurering en standaardisering van gegevens naar gelang van de
hulpvraag;

• verschillende toegangsniveaus naar gelang de aard van de gegevens;

110 Brummans, A.H., Adoption and diffiaion of EDI in multilateral networks of organizations, research

series, vrije universiteit Amsterdam, 2004, p. 66-67.

111 Ekering, C.F., a.w. 2000, p. 5-7.

112 Ekering, C.F., a.w. 2000, p. 8.
113 Nationzat IC[ instituut in de zorg, Het EPD en de positie van de patient bij raadpleging van
patifntengegevens, Lzidschendam, 2002, p. 7-9.
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•    een systeem van autorisatie voor hulpverleners waarmee de
bevoegdheid in beginsel toegang te krijgen tot de voor hun taak
noodzakelijke medische gegevens tot uitdrukking komt;

•    een bewijs van rechtmatigheid van toegang tot informatie.

Naar analogie van het elektronisch patientendossier zou er in productketens
kunnen worden nagedacht over de inzet van een elektronisch productendossier,
indien de bereidheid of verplichting tot de uitwisseling van informatie over de
milieuaspecten van producten bestaat. Immers ook daar is er sprake van
informatie die verspreid is over diverse bestanden en diverse locaties in de
productketen. Een elektronisch productendossier zou niet beperkt hoeven te zijn
tot informatie over milieuaspecten van producten, maar zou ook andere aspecten
met betrekking tot producten kunnen omvatten. De voorwaarden voor een
elektronisch productendossier zijn voor een goed deel identiek aan de
bovenvermelde voorwaarden, met dien verstande dat partijen in een
productketen afspraken zouden moeten maken over specifieke aspecten, zoals
bijvoorbeeld de afscherming van bedrijfsgevoelige informatie en de
voorwaarden waaronder er bereidheid is om elkaar inzage te verschaffen in de
eigen bestanden.

6.5.2.6 Samenvatting

In deze paragraafben ik nagegaan op welke wijze de eerste twee knelpunten die
aan een toereikende informatievoorziening voor de producent in de weg staan, te
weten de bereidheid tot informatieverstrekking door leveranciers en het
ontbreken van een structuur voor informatie-uitwisseling, zou kunnen worden
gereguleerd.

Daarbij is naar voren gekomen dat om meerdere redenen de voorkeur bij de
regulering van genoemde materie uitgaat naar geconditioneerde zelfregulering.
Dat betekent dat regulering aan producenten zelf kan worden overgelaten, maar
dat daarbij wel aan een aantal voorwaarden voldaan zal moeten zijn. Als
voorwaarden zijn onder andere genoemd de te stellen kwaliteitseisen met
betrekking tot de uit te wisselen informatie, participatie van derde partijen en
een garantie dat er balans is tussen openbaarheid van milieurelevante informatie
en de bescherming van bedrij fsgevoelige informatie. In hoofdstuk 9 van de Wet
milieubeheer zouden deze voorwaarden aan genoemde zelfregulering kunnen
worden opgenomen.

Tevens heb ik aangegeven op welke wijze de controle van de zelfregulering
zou kunnen plaatsvinden, namelijk door een op te richten stichting, waarin
belanghebbende partijen zitting hebben. Deze stichting controleert de naleving
van genoemde voorwaarden en kan, indien de zelfregulering niet tot de
gewenste resultaten leidt, aan het bevoegde gezag adviseren om door middel van
een algemene maatregel van bestuur zelf regels op te stellen.

Tot slot heb ik  in deze paragraaf kort stil gestaan bij de betekenis  die ICT,  en
meer in het bijzonder Product Data Interchange, zou kunnen hebben voor de
totstandkoming van de informatievoorziening. Daaruit kwam naar voren dat ICT
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door het gebruik van gestandaardiseerde documenten zou kunnen bijdragen aan
een structuur voor informatie-uitwisseling.

6.5.3 De toegankelijkheid van informatie (3)

6.5.3.1 Inleiding

Toegankelijkheid van informatie werd door de respondenten in de case studies
aangeduid als een onderwerp dat voor de realisatie van een productgericht
milieubeleid van groot belang wordt geacht. In de eerste plaats werd er in
sommige productketens aangegeven dat het ontbreken van databestanden met
algemene informatie over de milieuaspecten van producten een probleem is bij
het ontwerpen van producten. In de tweede plaats bestond er in andere
productketens het probleem dat er juist te veel algemene informatie voorhanden
is, waardoor het vinden van de juiste informatie wordt bemoeilijkt. Met
algemene informatie wordt hier gedoeld op informatie(bronnen) met betrekking
tot productgroepen die betrekking heeft op technische zaken als de gebruikte
materialen in het product, de levensduur van een product of de
hergebruiksmogelijkheden van het product in de afvalfase. Er dient echter ook
gedacht te worden aan organisationele informatie zoals de mogelijkheden voor
de inbedding van productgerichte milieuzorg in bedrijfsprocessen, informatie
over het gebruik van bepaalde ontwerptechnieken of informatie over de
mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies voor productgerichte projecten.

Met name op dit punt waren diverse respondenten in de case studies van
mening dat er bij het toegankelijker maken van informatie een rol zou behoren
te zijn weggelegd voor de overheid. Het is duidelijk dat het hier niet gaat om een
vraag van zelfregulering zoals bij het onderwerp dat in de vorige paragraaf is
behandeld. In deze paragraaf zal ik de nadruk leggen op de rol die de overheid
zou kunnen en zou moeten spelen bij het toegankelijker maken van voornoemde
informatie.

6.5.3.2 Toegankelijker maken van informatie: rol van de overheid?

Alvorens in te gaan op de rol die de overheid hier zou kunnen spelen, wil ik
eerst ingaan op de vraag wat het toegankelijker maken van informatie hier
eigenlijk betekent. In mijn visie kunnen er twee aspecten aan toegankelijkheid
worden onderscheiden:

•     er zal voldoende milieurelevante informatie voorhanden moeten zijn om
het voor producenten mogelijk te maken om milieurelevante
beslissingen te nemen met betrekking tot hun producten.

•     de voorhanden zijnde informatie dient voor producenten op een
eenvoudige wijze toegankelijk te zijn.

Behoort de overheid een taak te vervullen bij de hierboven genoemde aspecten
die samenhangen met toegankelijkheid? In dat kader wil ik hier nagaan wat de
grondslag zou kunnen zijn voor een dergelijke taakvervulling. In dat kader maak
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ik een onderscheid tussen milieurelevante informatie over producten die zich bij
de overheid bevindt en in milieurelevante informatie die zich niet bij de
overheid bevindt.

Milieurelevante informatie over producten die zich bij de overheid bevindt
Wat betreft milieurelevante informatie over producten die zich bij de overheid
bevindt, is de overheid op grond van Europese regelgeving in beginsel reeds
gehouden tot openbaarheid van die informatie. In dat kader is het Verdrag van
Aarhus en richtlijn 2003/4/EG (in het hiernavolgende zal deze worden
aangeduid als "de richtlijn") van groot belang:14 Deze laatste richtlijn vervangt
richtlijn 90/313/EEG inzake de vrije toegang tot milieu-informatie."' De nieuwe
richtlijn is gebaseerd op artikel 174 EG. Als belangrijkste doelstellingen voor de
herziening van richtlijn 90/313/EEG worden genoemd: '16

1.    de tekortkomingen te verhelpen welke bij de praktische toepassing van
richtlijn 90/313/EEG aan het licht zijn gekomen. De belangrijkste
problemen die zich in de praktijk voordeden waren de enge definitie
van het begrip milieu-informatie en het begrip overheidsinstantie. Beide
begrippen zijn in de nieuwe richtlijn dan ook ruimer uitgelegd;

2.    de weg voor te bereiden voor de ratificatie door de Europese
Gemeenschap van het VN/ECE-Verdrag inzake toegang tot informatie,
inspraak door de bevolking en mogelijkheid van toegang tot de rechter
in milieuzaken via een gelijkschakeling van het voorstel met de
desbetreffende bepalingen uit dit Verdrag;

3. Richtlijn 90/313/EEG aan te passen aan de ontwikkelingen op het
gebied van de informatietechnologie zodat een "tweede generatie"-
richtlijn ontstaat waarin de wijzigingen tot uiting komen in de manier
waarop informatie wordt gecreeerd, verzameld, opgeslagen en
doorgegeven.

Het verdrag dat wordt genoemd onder punt 2 is name bekend als het Verdrag
van Aarhus, welk verdrag door Nederland is ondertekend en inmiddels is
geratificeerd. 11' Aangezien de richtlijn een gelijkschakeling inhoudt met de
bepalingen van het Verdrag van Aarhus, zal dit verdrag hieronder worden
besproken. De bescherming en de verbetering van het milieu vereisen dat
burgers toegang moeten hebben tot informatie, recht op inspraak in de
besluitvorming moeten hebben en toegang tot de rechter inzake
milieuaangelegenheden moeten hebben. Deze uitgangspunten worden in118

114 PbEG 2003, LAl.

115 PbEG 1990, L158/56.

116 PbEG 2003, L,41/2.

117 Verdrag betreffende toegang tot informatie, ins)raak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake

milieuaangelegenhe(len,  Tri).,  2001, nr.  73.

118 Trb., 2001, nr. 73, p. 3.
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artikel 1 van het Verdrag van Aarhus ook als belangrijkste doelstelling van het
verdrag geformuleerd.

Het Verdrag van Aarhus, dat inmiddels is geimplementeerd in nationale
wetgeving, stelt minimumeisen aan de verdragssluitende partijen ter
verwezenlijking   van   een fundamenteel recht op vrije toegang tot milieu-
informatie. Daarvoor is het van belang dat het begrip milieu-informatie zo ruim
mogelijk wordt gedefinieerd. Onder milieu-informatie moet volgens het verdrag
het volgende worden begrepen:

"milieu-informatie": alle informatie in schriftelijke, visuele, auditieve, elektronische
of andere toegankelijke vorm over:
(a) de toestand van elementen van het milieu, zoals lucht en atmosfeer, water,
bodem, land, landschappen en natuurgebieden, biologische diversiteit en
componenten daarvan, met inbegrip van genetisch gemodificeerde organismen,
en de interactie tussen deze elementen;
(b) factoren zoals stoffen, energie, geluid en straling, en activiteiten of maatregelen

met inbegrip van bestuurlijke maatregelen, milieuakkoorden, beleid, wetgeving,
plannen en programma's die de elementen van het milieu aantasten of waarschijnlijk
aantasten binnen het toepassingsgebied van het voorgaande onderdeel a., en kosten-
baten en andere economische analyses en veronderstellingen gebruikt in
milieubesluitvorming;
(c) de toestand van de menselijke gezondheid en veiligheid, de menselijke
levensomstandigheden, cultureel waardevolle plaatsen en bouwwerken,
voorzover deze worden of kunnen worden aangetast door de toestand van deze
elementen, door de factoren, activiteiten of maatregelen bedoeld in het voorgaande
onderdeel b."

Deze ruime definitie brengt met zich mee dat ook informatie die betrekking
heeft op de milieuaspecten van producten daaronder valt. Met name het onder b
genoemde ziet op de milieuaspecten van (onderdelen van) producten. In de
overwegingen bij het verdrag staat overigens uitdrukkelijk vermeld dat er
adequate productinformatie wordt verstrekt aan consumenten om hen in staat te
stellen weloverwogen milieukeuzes te maken. 1 19

De toegang tot milieu-informatie is gereguleerd in artikel 4 van het verdrag.
Artikel 5 ziet op bepalingen met betrekking tot de verzameling en de
verspreiding van milieu-informatie.
Bij de vrije toegang tot milieu-informatie zoals gereguleerd in dit verdrag gaat
het in de eerste plaats om regels die betrekking hebben op passieve
openbaarheid van milieu-informatie, dat wil zeggen een plicht om op verzoek
milieu-informatie te verstrekken. Het verdrag verplicht de verdragssluitende
partijen ertoe om maatregelen te treffen zodat overheidsinstanties gehouden zijn
op verzoek en in beginsel binnen een termijn van een maand milieu-informatie
beschikbaar te stellen aan iedere natuurlijke of rechtspersoon. Informatie
waarom wordt verzocht moet in beginsel aan de aanvrager worden verstrekt. De

119 Trb. 2001, nr. 73, p. 4.
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aanvrager hoeft voor de verstrekking van de informatie geen belang bij die
informatie aan te tonen.

De verplichting om informatie te verstrekken is niet absoluut. Het verdrag kent
uitzonderingen geformuleerd op deze verplichting van overheidsinstanties om
milieu-informatie te verstrekken. Artikel 4 lid 3 en lid 4 bevatten
uitzonderingen. De eerste categorie uitzonderingen genoemd in lid 3 zijn
absoluut, in de zin dat er geen belangenafweging hoeft plaats te vinden met het
belang van openbaarheid. Informatie kan worden geweigerd als de
overheidsinstantie waaraan het verzoek is gericht de verzochte milieu-informatie
niet bezit, het verzoek kennelijk onredelijk is of op een te algemene wijze is
geformuleerd of het verzoek nog onvoltooid materiaal of interne mededelingen
van overheidsinstanties betreft.

De uitzonderingen genoemd in lid 4 zijn niet absoluut. Het gaat om acht
uitzonderingen, waaronder bijvoorbeeld de vertrouwelijkheid van commerciBle
en industriBle informatie of vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. In deze
gevallen moet het algemeen belang dat met de openbaarmaking gediend is,
worden afgewogen tegen het belang dat met een weigering gediend is. De
gevraagde informatie wordt slechts verstrekt als het algemeen belang zwaarder
weegt dan het belang dat met de weigering gediend is.

In de tweede plaats, naast de genoemde passieve openbaarheid, kent het verdrag
ook de zogenaamde actieve openbaarheid, dat wil zeggen de plicht van
overheidsinstanties om uit eigen beweging milieu-informatie te verstrekken.
Deze verplichting is terug te vinden in artikel 5 van het verdrag met als kop
"verzamelen en verspreiden van milieu-informatie". De bepaling verlangt in lid
1 van de verdragsluitende partijen dat zij, ten behoeve van deze actieve
openbaarheid, de nodige milieu-informatie bezitten en actualiseren door het
instellen van verplichte mechanismen die moeten zorgen voor een adequate
informatiestroom naar overheidsinstanties. De milieu-informatie waarover
overheidsinstanties beschikken dient volgens lid 2 op een transparante wijze aan
het publiek beschikbaar te worden gesteld en op een doeltreffende wijze
toegankelijk te worden gesteld aan het publiek. In het kader van de
toegankelijkheid dienen de verdragsluitende partijen op grond van lid 3 te
waarborgen dat milieu-informatie in toenemende mate beschikbaar wordt in
elektronische gegevensbestanden via openbare telecommunicatie-netwerken die
gemakkelijk toegankelijk zijn voor het publiek. De informatie die langs deze
weg beschikbaar zou moeten worden gesteld, zou in ieder geval dienen te
omvatten:

1.    rapporten over de toestand van het milieu;
2.     wetteksten over of verband houdend met het milieu;
3.    indien van toepassing beleid, plannen en programma's over of verband

houdend met het milieu en milieuakkoorden;
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4. andere informatie, voor zover de beschikbaarheid van deze informatie
in deze vorm de toepassing van nationale wetgeving ter uitvoering van
dit verdrag zou kunnen vergemakkelijken, mits zulke informatie reeds
beschikbaar is in elektronische vorm.

Lid 6 bevat een bepaling die ziet op de informatieverstrekking ten aanzien van
de invloed van producten op het milieu. De verdragssluitende partijen kunnen op
grond van deze bepaling exploitanten wier activiteiten een aanmerkelijke
invloed op het milieu hebben aanmoedigen om aan het publiek regelmatig
informatie te verschaffen over de gevolgen van hun activiteiten en producten
voor het milieu. Daarnaast legt lid 8 op de verdragssluitende partijen een
(inspannings)verplichting om mechanismen te ontwikkelen die waarborgen dat
toereikende productinformatie beschikbaar wordt gemaakt voor het publiek op
een wijze die consumenten in staat stelt weloverwogen milieukeuzen te maken.

De Nederlandse openbaarheidswetgeving die hier relevant is, te weten de Wet
openbaarheid van bestuur en de openbaarheidsbepalingen in de Wet
milieubeheer, zijn inmiddels aangepast om te voldoen aan de eisen en de
waarborgen die worden gesteld door het Verdrag van Aarhus.two Het valt op dat
de aanpassingen  van de bepalingen in hoofdstuk  19 van  de Wet milieubeheer en
in de Wet openbaarheid van bestuur met name betrekking hebben op een aantal
technische wijzigingen en wijzigingen van definities, zoals bijvoorbeeld het
begrip milieu-informatie dat zowel in de Wet milieubeheer als in de Wet
openbaarheid van bestuur is overgenomen uit het Verdrag van Aarhus. De
wijzigingen hebben echter met name betrekking op de zogenaamde passieve
openbaarheid, dat zijn de omstandigheden waaronder een overheidsinstantie
verplicht is om op verzoek informatie te verstrekken. Consequentie daarvan is
dat consumenten, producenten en andere belanghebbenden in ieder geval het
recht hebben om, hetzij op eigen verzoek hetzij op initiatief van de overheid, te
beschikken over informatie die betrekking heeft op milieuaspecten van
producten, althans voorzover die informatie zich bij de overheid bevindt. Dat
recht bestond echter ook al onder de oude openbaarheidsbepalingen in de
genoemde wetten.

De bepalingen die voortvloeien uit artikel 5 van het verdrag van Aarhus, de
zogenaamde actieve openbaarheidsverplichtingen, zijn nauwelijks terug te
vinden in de aangepaste Wet milieubeheer en de Wet openbaarheid van bestuur.
Artikel 19.lc bevat de verplichting voor bestuursorganen om uit eigen beweging
informatie over de openbare verantwoordelijkheden en functies te verstrekken
die het heeft alsmede de openbare diensten die het verleent met betrekking tot
het milieu. Op grond van het nieuwe artikel 19.2 moet het college van
burgemeester en wethouders informatie verstrekken in het geval van een
gebeurtenis waardoor een onmiddellijke bedreiging van het leven of de

120 Wet van 30 september 2004 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en

enige andere wetten (Wet uitvoering Verdrag van Aarhus), Stb. 2004, nr. 519.
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gezondheid van personen, van het milieu of van grote materi8le belangen is
ontstaan. Lid 2 voegt daaraan toe dat er bij algemene maatregel van bestuur
nadere regels kunnen worden gegeven over de gevallen waarin ingevolge lid 1
informatie wordt verstrekt, over de inhoud van de te verstrekken informatie en
over de wijze waarop de informatie wordt verstrekt. Mogelijkerwijze dat de
wetgever langs die weg alsnog invulling geeft aan de uitgebreide actieve
informatieverplichtingen, waaronder bijvoorbeeld op het gebied van
informatievoorziening die betrekking heeft op producten, die voorkomen in het
Verdrag van Aarhus. Ook in de Wet openbaarheid van bestuur zijn de
bepalingen inzake de actieve openbaarheid uit artikel 5 van het Verdrag van
Aarhus niet opgenomen. Het huidige artikel 8 Wet openbaarheid van bestuur
inzake de informatie uit eigen beweging blijft het enige artikel dat
verplichtingen aan bestuursorganen met betrekking tot actieve openbaarheid
oplegt.

In het Verdrag van Aarhus wordt bij zowel de passieve als de actieve
openbaarheid een belangrijke rol toegekend aan het gebruik van elektronische
vormen van communicatie. In de overwegingen bij het Verdrag van Aarhus
wordt zelfs met zoveel woorden het belang van de gebruikmaking van de media
en van elektronische of andere, toekomstige vormen van communicatie in het
kader van de verstrekking van milieu-informatie genoemd.121 Ondanks dit belang
wordt er in de aanpassing van de openbaarheidsbepalingen in de Wet
milieubeheer en de Wet openbaarheid van bestuur op geen enkele wijze
invulling gegeven aan de mogelijkheden die de inzet van ICT voor zowel de
actieve als de passieve openbaarheid zou kunnen hebben. Dat lijkt een gemiste
kans. Het feit dat er immers op de overheid een verplichting rust om, hetzij
actief hetzij passief, milieurelevante informatie die zich bij haar bevindt
openbaar te maken zegt in wezen nog niets over de toegankelijkheid van die
informatie. Producenten, of andere partijen die een belang hebben bij
productgerichte milieuzorg, dienen in staat te zijn om de benodigde informatie
ook te kunnen vinden. Met openbaarheid van informatie zonder adequate
toegankelijkheid, dat wil zeggen mogelijkheden om te weten waar eventuele
informatie zich bevindt en op welke wijze in de informatiebestanden gezocht
moet worden, schieten partijen die behoefte hebben aan milieurelevante
informatie waarschijnlijk nog niets op. Dat dit probleem zich met betrekking tot
milieurelevante informatie over producten die zich bij de overheid bevindt kan
voordoen is niet ondenkbeeldig. Dit soort informatie is, mede door de
verantwoordelijkheid van diverse overheden voor productgericht (milieu)beleid,
naar alle waarschijnlijkheid verspreid over diverse overheden en mogelijk zelfs
binnen deze overheden verdeeld over afdelingen. In de volgende paragraaf zal ik
nader ingaan op het mogelijke gebruik van ICT als oplossing voor de
problematiek die te maken heeft met dit aspect van de toegankelijkheid van
milieurelevante informatie.

Milieurelevante informatie over producten die zich niet bij de overheid bevindt

121 Trb. 2001, nr. 73, p. 4.
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Vraag is of de informatie die zich bij de overheid bevindt toereikend is voor
producenten om invulling te kunnen geven aan hun verantwoordelijkheid om de
milieubelasting van producten terug te dringen? De informatie waar de overheid
over beschikt zal zij bijvoorbeeld verkregen hebben door middel van de controle
van wettelijke regelingen of de verstrekking van vergunningen. Het zal daarbij
gaan om eenzijdige en voor producenten niet in alle gevallen bruikbare
informatie. Kan van de overheid verlangd, of zelfs ge8ist, worden dat zij zorg
draagt voor de verzameling en de toegankelijkheid van informatie, los van de
informatie die zich reeds bij haar bevindt, die nodig is bij de totstandkoming van
productgerichte milieuzorg?

Al eerder in dit hoofdstuk heb ik gewezen op de zorgplicht voor het milieu
die art. 21 van de Grondwet op de overheid legt. Op grond van dit artikel draagt
de overheid de eindverantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu.
Weliswaar legt het artikel met name een taak weg voor de wetgever om
regelgeving te scheppen die bewerkstelligt dat het milieu beschermd wordt, het
artikel is daartoe mijns inziens zeker niet beperkt:22 Van de overheid kan ook
verlangd worden dat zij het voeren van een milieubeleid door andere partijen
faciliteert en waar mogelijk ondersteunt. Een adequate en voldoende
informatievoorziening maakt daar een essentieel onderdeel van uit. Indien we
dat doortrekken naar het productgerichte milieubeleid, dan betekent dat dat de
overheid er zorg voor dient te dragen dat er voldoende milieurelevante
informatie over de milieuaspecten van producten voorhanden is en dat deze
informatie voor producenten ook toegankelijk is of wordt gemaakt.

Wat betreft informatie die zich niet reeds bij de overheid bevindt kunnen er
in dat kader twee situaties worden onderscheiden:

• Milieurelevante informatie over producten die nog niet voorhanden is;
• Milieurelevante informatie die voorhanden is in databestanden van

organisaties die niet tot de overheid behoren.

De eerste categorie informatie kan ontbreken, omdat de stand van de wetenschap
nog geen uitsluitsel geeft over bepaalde milieuaspecten van producten of omdat
er nog geen onderzoek naar bepaalde milieuaspecten van producten is gedaan. In
dat geval kan van de overheid mijn inziens verlangd worden dat zij, ten behoeve
van de verzameling van dit soort informatie, onderzoek ondersteunt. Dat kan
bijvoorbeeld door het verlenen van subsidies of het laten uitvoeren van
onderzoek door haar eigen onderzoeksinstellingen.'23

122 Verschuuren, J.M., Het grondrecht op beschenning van bet leetinilieu, WE.J.Tjeenk Willink, Zwolle,
1993, p. 392. Verschuuren geeft aan dat aitikel 21 Grondwet zich nia uitsluitend richt tot de wetgever, maar

eveneens tot de rechterlijke en bestuurlijke organen van de staat

123 In het vijfde milieu-actieprogramma van de Europese Unie stond dat de ondersteuning door de lidstaten,

van wetenschappelijk onderzoek naar de toestand van het milieu en mogelijkheden om die te verbeteren

centraal, PbEG  1987, C328. Het voorgaande is eveneens terug te vinden in het zesde milieu-actieprogramma,

PbEG 2002, I.242.
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Bij de tweede categorie informatie is de informatie weliswaar voorhanden,
maar is ze niet of moeilijk toegankelijk voor veel producenten, omdat de
informatie verspreid is over verschillende organisaties. In de tweede case studie
zijn we bijvoorbeeld bedrijven en brancheorganisaties tegengekomen die, bij
gebrek aan informatiebestanden met milieurelevante informatie over producten,
zelfstandig eigen informatiebestanden hebben opgesteld. De rol die de overheid
hier zou kunnen spelen is om er door middel van co6rdinatie en ondersteuning
voor te zorgen dat deze informatiebestanden gekoppeld, of mogelijk zelfs
geintegreerd, worden en ontsloten voor andere partijen. Dit zal echter alleen
mogelijk zijn in samenspraak met de partijen bij wie de (intellectuele)
eigendomsrechten op de betreffende databanken berusten.

6.5.3.3 Toegankelijker maken van informatie: gebruik van ICT

Uit het voorgaande is naar voren gekomen dat de hoeveelheid milieurelevante
informatie over producten waarschijnlijk niet het probleem is. Deze informatie
is hetzij via particuliere weg, dat wil zeggen bij bedrijven of branche-
organisaties, hetzij via overheidsweg wel voorhanden. Een groter probleem lijkt
de toegankelijkheid van informatie, dat wil zeggen de mogelijkheid voor
producenten of andere partijen om de aanwezige informatie ook daadwerkelijk
te vinden. Dat toegankelijkheid een probleem is blijkt ook wel uit de case
studies, waar een aantal respondenten aangaf het wenselijk te vinden dat
voorhanden zijnde informatie gestructureerd aangeboden zou moeten worden.
Tevens gaven de respondenten aan van mening te zijn dat de overheid daarbij
een actieve rol zou behoren te vervullen.

Ten behoeve van het toegankelijker maken van milieurelevante informatie
over producten kan ICT een belangrijke rol spelen. In het Verdrag van Aarhus
en de richtlijn 2003/4/EG, die zoals gezegd inmiddels in de nationale wetgeving
is geimplementeerd, wordt er van overheidsinstanties ook verwacht dat zij meer
en meer gebruik zullen gaan maken van elektronische middelen ten behoeve van
het toegankelijk(er) maken van milieu-informatie. In het hiernavolgende zal ik
nagaan wat de betekenis van ICT kan zijn bij het toegankelijker maken van
milieurelevante informatie over producten. Vervolgens zal ik nagaan in hoeverre
er voor de overheid in dit kader nog een rol is weggelegd.

Foor toegankelijkheid relevante elementen van ICT
Het idee dat ICT een rol kan spelen bij het toegankelijker maken van
milieurelevante informatie over producten is overigens niet nieuw. In de Nota
Produkt en Milieu wordt er reeds gewezen op de voordelen die de inzet van ICT
op dit terrein met zich mee kan brengen:,24

64Voor het ontwikkelen van een adequaat informatiesysteem is ook de technische input
van groot belang. Bij het bepalen van de milieubelasting van produkten wordt soms
een zeer groot aantal gegevens verwerkt en worden er verschillende complexe

124 Nota Produkt en Milieu, Kamerstukken II, 1993/1994,23 562, nr. 2, p. 38-39.

234



berekeningen uitgevoerd. Dan is de behoefte aan geautomatiseerde ondersteuning
groot. In NMP-actiepunt 100c staat  dat  "in  1991 word gestart  met het opzetten  van
een gegevensbestand over de milieugevolgen van materialen en producten gedurende
de gehele produktiekringloop."(...) Uit een uitgevoerde inventarisatie blijkt dat er op
dit moment reeds dambestanden bestaan voor verschillende produktgroepen waaruit
geput kan worden voor het opstellen van bijvoorbeeld levenscyclusanalyses."

De navolgende door mij te bespreken kenmerken van ICT zijn met name
relevant, vanwege de redenen die ik zal aangeven, voor het toegankelijker
maken van milieurelevante informatie over producten.

In de eerste plaats biedt ICT, dankzij de grote capaciteit van computers, de
mogelijkheid om grote hoeveelheden gegevens op te slaan en op een snelle
manier te verwerken. Het is echter niet alleen de hoeveelheid aan gegevens die
verschilt met traditionele media voor opslag, ook de aard van de gegevens die
kunnen worden opgeslagen verschilt van de traditionele media. Het is met
behulp van ICT niet alleen mogelijk om tekst op te slaan, ook kunnen
(bewegen(le) beelden en geluiden worden opgeslagen. Voor de toegankelijkheid
van informatie kan dit van belang zijn, omdat op deze wijze de milieubelasting
van een product gedurende diens levensloop in al zijn facetten op diverse
manieren gerepresenteerd kan worden. Het is denkbaar dat de levensloop van
een product en de daarbij behorende milieubelasting visueel wordt gesimuleerd,
zodat het voor partijen in een productketen zichtbaar is wat hun bijdrage aan de
milieubelasting van een product is en, minstens net zo belangrijk, wat voor
partijen eventuele handelingsalternatieven zijn om die milieubelasting terug te
dringen.

In de tweede plaats maakt de ontwikkeling van met name de
communicatietechnologie het mogelijk om informatiebestanden op een afstand
en op ieder moment te raadplegen:25 Door de ontwikkeling van netwerken,
waarvan de bekendste zonder twijfel het Internet is, kunnen in principe vanaf
iedere plek gegevens worden geraadpleegd. Aangezien ik in het voorgaande
naar voren heb laten komen dat milieurelevante informatie verspreid is over
verschillende organisaties, zou dit kenmerk eraan bij kunnen dragen dat
producenten deze informatiebestanden via ICT eenvoudiger kunnen raadplegen.

In de derde plaats kan gewezen worden op de mogelijkheden voor ontsluiting
van informatie in databanken die ICT met zich brengt door de steeds
geavanceerder wordende zoeksystemen. Een voorbeeld is datamining, ook wel
bekend als knowledge disovery in databases.126 Deze techniek kan worden
omschreven als het afleiden van nieuwe informatie en kennis door middel van
analyse van in databases opgeslagen gegevens. Deze ontwikkeling maakt het
voor gebruikers van databanken mogelijk om door middel van verfijnde
vraagmethoden de voor hen interessante informatie uit databanken te selecteren

125 Ploeg, van der, R  en C. Veenemans, a.w. 2001, p. 17.

116 Prins, J.E.1, Acht gesprekken over privacy en aanpalende belangen, in: H. Frarken e.a., Zeven essays

over infbrmatietechnologie en recht, Nationaal Programma Informatietechnolgie en Recht, Sdu uitgevers,

Den Haag, 2003, p. 63.
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en te presenteren:27 In combinatie met het genoemde kenmerk van het op afstand
raadplegen van databanken, biedt deze ontwikkeling mogelijkheden die ook op
het terrein van de toegankelijkheid van milieurelevante informatie van grote
waarde kunnen zijn. Zo is in de case studies gebleken dat verschillende partijen
behoefte hebben aan informatie over de milieuaspecten van producten.m Zo
hebben professionele partijen als ontwerpers of researchafdelingen van grote
ondernemingen behoefte aan gedetailleerde en technische informatie. Kleinere
bedrijven daarentegen, waar vaak minder deskundigheid op milieugebied
aanwezig is, hebben juist behoefte aan begrijpelijke informatie die een duidelijk
inzicht verschaft in de milieubelasting die hun producten veroorzaken. Juist het
bestaan van geavanceerde zoeksystemen maakt het mogelijk dat de
verschillende doelgroepen in databanken die milieurelevante informatie over
producten bevatten de voor hen relevante informatie kunnen vinden. Niet alleen
kan de juiste informatie worden gevonden, eveneens kunnen er dankzij ICT op
deze wijze onverwachte verbanden worden gelegd die nieuwe inzichten bieden
bij het terugdringen van de milieubelasting van producten.

Een laatste kenmerk van ICT dat kan bijdragen aan de toegankelijkheid van
informatie waar ik hier op wil wijzen is de koppeling of zelfs de integratie van
informatiebestanden. 19 Door middel van ICT kunnen informatiebestanden die
fysiek van elkaar zijn gescheiden tijdelijk of zelfs permanent aan elkaar worden
gekoppeld. Zoals reeds eerder naar voren gekomen zijn veel
informatiebestanden verspreid over diverse organisaties. In theorie zou ICT
eraan bij kunnen dragen dat al deze informatie in een centraal raadpleegbare,
bijvoorbeeld door middel van gebruik van het Internet, databank toegankelijk
wordt gemaakt voor alle producenten of andere partijen die de beschikking
moeten hebben over milieurelevante informatie over producten.

Kortom, het gebruik van ICT kan een belangrijke bijdrage leveren aan het
toegankelijker maken van milieurelevante informatie van producten. Als
afsluiting van deze paragraaf wil ik bekijken of de overheid nog een rol zou
kunnen spelen bij het gebruik van ICT zoals hiervoor door mij beschreven.

127 Bekkers, V., M. Lips en A. Zuurmond, De maatschappelijke en politiek-bestuurlijke positionering van
ICT in het openbaar bestuur,in·. Ups,M., V. Bekkers en  A. Zuurmond, ICT en openbaar bestuur,  implicaties

en uitdagingen van  technologische  toepassingen voor de overheid, uitgevedj 1.emma BN., Utrecht, 2005, p
68.

128    Zie ook: Weterings, R., Experimenten    met  produktinformatie-uitwisseling    binnen    de    bedrwsketen,
Publikatiereeks produktenbeleid, Studiecentrum voor technologie en beleid en TAUW infra consult bv, Den
Haag, 1994, p. 56-57.

129 Duivenboden, H.PM. van, Koppeling in uitvoering:  een verkennende studie naar de betekenis van het

koppelen van persoonsgegevens door uitvoerende overheidsorganisaties voor de positie van de burger als
cliint van de overheid, Eburon, Delft, 1999, p. 36-39.
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Rol van de overheid bij  het gebruik van ICI
Wat de rol van de overheid betreft bij het hierboven besproken gebruik van ICT,
dient er mijns inziens wederom een onderscheid te worden gemaakt tussen
informatie die zich bij de overheid bevindt en informatie die zich niet bij de
overheid bevindt.

Op het gebied van het gebruik van ICT ten behoeve van milieurelevante
informatie over producten die zich niet bij de overheid bevindt, kan de overheid
mijns inziens slechts een ondersteunende en faciliterende rol spelen. Partijen,
zoals brancheorganisaties of bedrijven die zelf beschikken over de nodige
databestanden, kunnen niet gedwongen worden om door middel van het gebruik
van ICT milieurelevante informatie over producten te delen met andere partijen.
De overheid kan hier hooguit bewerkstelligen dat partijen met elkaar aan tafel
gaan zitten en afspraken maken over de wijze waarop het gebruik van ICT zou
kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid van milieurelevante informatie over
producten.

Op het gebied van het gebruik van ICT ten behoeve van milieurelevante
informatie over producten die zich wel bij de overheid bevindt is er daarentegen
plaats voor een actievere rol van de overheid. Het gebruik van ICT kan immers,
zoals we hiervoor hebben gezien, behulpzaam zijn bij het toegankelijker maken
van informatie. Een (beter) gebruik van ICT kan daarom ook bijdragen aan de
geschetste openbaarmakingsplicht die, ook daar waar het betreft milieurelevante
informatie over producten, op de overheid rust. Dat blijkt ook wel uit het feit dat
er in het eerder besproken Verdrag van Aarhus en de richtlijn 2003/4/EG
uitdrukkelijk wordt aangedrongen op de inzet van ICT ten behoeve van de
openbaarheid van milieu-informatie.

Eerder heb ik aangegeven dat er steeds geavanceerdere zoeksystemen
voorhanden zijn. Een groot probleem voor verzoekers om informatie is echter
dat er vaak een discrepantie bestaat tussen de informatieverzoeken en de wijze
waarop overheidsinformatie oorspronkelijk is verzameld en georganiseerd.
Informatie dreigt namelijk als gevolg van de massa waarin het zich bevindt,
onvindbaar te worden:3° Dat bleek ook uit de case studies. De genoemde
discrepantie kan worden teruggedrongen doordat de betreffende
bestuursorganen gebruik maken van middelen waarmee het recht op
openbaarheid ook daadwerkelijk kan worden ge8ffectueerd. Dat kan door de
inzet van bepaalde zoekmethoden zoals relationele databanken, hypertext
software, gebruiksvriendelijke zoekmachines en portals:31 Op deze wijze wordt
het zoeken naar de gewenste informatie, binnen alle mogelijke databanken van
de overheid die openbaar toegankelijk zijn, vergemakkelijkt en versneld.
Daarnaast kunnen deze zoekmethoden er ook toe bijdragen dat onvoorziene
informatievragen kunnen worden beantwoord.

130 Vries, de, M., ICI' en overheidsinformatie, in: Lips, M., V. Bekkers en A. Zuurmond, ICT en
openbaar bestuur, implicaties en uitdagingen van technologische toepassingen voor de overheid,

uitgeverij Lemma B.V., Utrecht, 2005, p. 663.

131 Vries, de, M., a.w. 2005, p. 663.
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Overigens is het gebruik van ICT ten behoeve van openbaarmakingsplichten
van de overheid voorgeschreven in het Protocol van Kiev behorende bij het
verdrag van Aarhus:12 Dit protocol schrijft een registratiesysteem inzake de
emissie en verplaatsing van verontreinigende stoffen voor. Artikel 4 van het
betreffende protocol luidt als volgt:

"In accordance with this Protocol each Party shall establish and maintain a publicly
accesible national pollutant release and transfer register that:
a. Is facility-specific with respect to reporting on point sources;
b. Accomodates reporting on diffuse sources;
c. Is pollutant-specific or waste-specific, as appropriate;
d. Is multimedia, distinguishes among releases to air, land and water;
e. Includes information on transfers;
f. Is based on mandatory reporting on a periodic basis;
g. Includes standardized and timely data, a limited number of standardized reporting
thresholds and limited provisions,  if any, for confidentiality;
h. Is coherent and designed to be user-friendly and publicly accesible, including in
electronic form;
i. Allows for public participation in its development and modification; and
j. Is a structured, computerized database or several linked databases maintained by the
competent authority."

Dit artikel schrijft dus uitdrukkelijk voor dat de toegankelijkheid van deze
databank door de bij het protocol aangesloten partijen, waaronder Nederland,
gefaciliteerd dient te worden door de inzet van ICT. Daarnaast moeten de bij het
protocol aangesloten partijen belanghebbenden betrekken bij het opzetten en de
verdere ontwikkeling van de databank, zo blijkt uit sub i van artikel 4. Dit biedt
bijvoorbeeld aan milieugroeperingen en andere potentiele gebruikers de
mogelijkheid om de werking van de databank constant in de gaten te houden en
daar waar nodig voorstellen te doen tot verbetering.

Artikel 5 van het protocol concretiseert in de leden 4,5 en 6 het gebruik van
ICT ten behoeve van deze databank, waaronder uitdrukkelijk begrepen het
aanbrengen van links naar andere relevante databanken:

67.)

4. The register shall be designed for maximum ease of public access through
electronic means, such as the Internet. The design shall allow that, under normal
operating conditions, the information on the register is continuosly and immediately
available through electronic means.
5. Each Party should provide links in its register to its relevant existing, publicly
accesible databases on subject matters related to environmental protection.
6. Each Party shall provide links in its register to the pollutant release and transfer
registers of other Parties to the Protocol and, where feasible, to those of other
countries."

132 Protocol betreffende registratiesystemen inzake de emissie en verplaatsing van verontreinigende
stoffen, met Bijlagen (Protocol van Kiev), Trb. 2003, nr. 153
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Het voorgaande toont mijns inziens duidelijk aan dat de overheid, daar waar het
betreft milieurelevante informatie over producten die zich bij haar bevindt,
gebruik kan en ook zou behoren te maken van ICT om invulling te geven aan
haar openbaarmakingsplichten. Het Verdrag van Aarhus en de richtlijn
2003/4/EG vergroten de noodzaak om ICT te gebruiken. In dat opzicht is het
merkwaardig dat er bij de implementatie die inmiddels heeft plaatsgevonden
door middel van de aanpassing van Hoofdstuk  19 van de Wet milieubeheer en
de Wet openbaarheid van bestuur geen enkele aandacht is besteed aan de
mogelijkheden van ICT voor de actieve en passieve openbaarheid.

Specifieke bepalingen met betrekking tot producten die de
openbaarheidsverplichtingen van de overheid regelen zouden alsnog kunnen
worden opgenomen in het reeds genoemde hoofdstuk 9 van de Wet
milieubeheer onder de noemer toegankelijkheid van milieurelevante informatie
over producten. In dat geval behoren, evenals in het gegeven voorbeeld,
producenten, consumentenorganisaties, milieugroeperingen en andere partuen
die belang hebben bij toegankelijkheid van milieurelevante informatie over
producten, inspraak te hebben in het ontwerp en het gebruik van een dergelijk
informatiesysteem.

6.5.3.4 Samenvatting

In deze paragraaf ben ik nagegaan welke rol de overheid zou kunnen spelen bij
het derde knelpunt dat aan een toereikende informatievoorziening voor de
producent in de weg staat, te weten de toegankelijkheid van milieurelevante
informatie. In dat kader heb ik een onderscheid gemaakt in de hoeveelheid
informatie die voorhanden zou moeten zijn en de toegankelijkheid van de
voorhanden zijnde informatie.

Uit deze paragraaf is naar voren gekomen dat er op de overheid een
verplichting rust om, hetzij actief hetzij passief, milieurelevante informatie over
producten die zich bij haar bevindt openbaar te maken op grond van de
besproken openbaarheidsregelingen.Tevens is waar het milieurelevante
informatie betreft die zich niet bij de overheid bevindt naar voren gekomen dat
artikel 21 van de Grondwet een plicht op de overheid legt om er voor te zorgen
dat ook die informatie voorhanden is. Daarom lijkt de hoeveelheid
milieurelevante informatie die voorhanden is niet het probleem te vormen. Er is,
hetzij via particuliere, dat wil zeggen bedrijven of branche-organisaties,
voldoende milieurelevante informatie voorhanden.

Een groter probleem bleek de toegankelijkheid van de voorhanden zijnde
informatie te vormen. Juist op dat punt heb ik aangetoond dat het gebruik van
ICT goede mogelijkheden biedt. Tevens is in deze paragraaf naar voren
gekomen dat met name de overheid, daar waar het betreft milieurelevante
informatie over producten die zich bij haar bevindt, gebruik kan en ook zou
behoren te maken van ICT. Deze verplichting vloeit ook voort uit het Verdrag
van Aarhus en de richtlijn 2003/4/EG, maar is evenwel niet terug te vinden in de
implementatiewetgeving die hoofdstuk   19  van  de Wet milieubeheer  en  de  Wet
openbaarheid van bestuur wijzigt.
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6.5.4 Het ontbreken van een standaard beoordelingsmethodiek (4)

6.5.4.1 Inleiding

Het ontbreken van een standaard beoordelingsmethodiek is het vierde en laatste
knelpunt met betrekking tot de informatievoorziening dat door de respondenten
in de case studies werd genoemd. Wat respondenten daarmee bedoelen is dat er
voor de bepaling van de milieubelasting van producten verschillende
analysemethoden en softwarepakketten, Life Cycle Analysis (hierna verder ook
aan te duiden als LCA) genaamd, bestaan om analyses en berekeningen uit te
voeren. Er bestaan diverse methoden die gebruik maken van verschillende
soorten variabelen om de milieubelasting van een product te bepalen."3 Het
gevolg daarvan is dat resultaten van de bepaling van de milieubelasting van
producten niet of moeilijk vergelijkbaar zijn of zelfs onbetrouwbaar, aangezien
het voor producenten mogelijk is om de voor hen meest gunstige
beoordelingsmethodiek te kiezen. Een belangrijk argument dat pleit voor een
standaard beoordelingsmethodiek is dat op deze wijze milieuclaims met
betrekking tot producten voor andere partijen, waarbij met name aan
consumenten en andere producenten gedacht kan worden, transparanter en
daarmee inzichtelijker kunnen worden gemaakt. Het probleem van het ontbreken
van een standaard beoordelingsmethodiek voor de bepaling van de
milieubelasting van producten geldt overigens niet alleen in Nederland, maar
voor de gehele Europese industrie:34

In de tweede case studie bleek dat een aantal respondenten vindt dat het
vaststellen van een standaard beoordelingsmethodiek noodzakelijk is en dat de
overheid in dat kader een rol zou behoren te spelen. Ik wil hier benadrukken dat
ik met de term standaard LCA-methodiek niet wil zeggen dat er door
producenten bij de bepaling van de milieubelasting van producten nog slechts
66n methode zou mogen worden gebruikt. Veeleer bedoel ik met die term dat
een LCA-methodiek aan bepaalde kwaliteitseisen behoort te voldoen. Het is dan
ook beter om te spreken van een standaard voor LCA-methodieken. In deze
paragraaf behandel ik de vraag op welke wijze een standaard voor
beoordelingsmethodieken zou kunnen worden vastgesteld. Alvorens met die
behandeling te beginnen, wil ik eerst kort nader ingaan op het begrip LCA.

6.5.4.2 De Life Cycle Analysis

De LCA is een ketenanalyse, die als uitgangspunt het proces, de stof of het
product kan hebben."' Met deze methode worden alle milieueffecten die

133 Berkhout, F., Adapation be' industg ofLite C>cle Approaches (LCA), Sussex, 1997, p. 18.

134 Berkhout, F., L(fe Ocie kssesment and Industrial Innovation, Global Environmental Change

Programme Briefings, no. 14, juni 1997, p. 42.

135 Lulofs, K. en G.Schrama, Ketenbeheer, CSTM Jaarboek 1998, Twente University Press, 1998, p. 36-
41.
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optreden en die worden veroorzaakt door een product verzameld en
geaggregeerd. Een LCA-methodiek biedt een aantal mogelijkheden: 136

•     Het milieukundig vergelijken van een aantal manieren om een bepaald
product te leveren;

•     Het identificeren van de grootste milieuproblemen in de productketen
benodigd om een product te maken;

•     Het identificeren en beoordelen van verbeteropties.
Er zijn diverse LCA-methoden ontwikkeld. Deze methoden kunnen nogal
verschillen op het punt van de gebruikte variabelen en wegingsfactoren."' Uit
het Promise-project blijkt dat er voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie
van een LCA en bij het doen van absolute uitspraken op basis van een LCA met
betrekking tot de milieubelasting van een product.138 Berkhout noemt de
volgende redenen waarom de externe bruikbaarheid van een LCA beperkt is"':
1) De LCA is afhankelijk van goede gegevens. Vaak ontbreken de juiste
gegevens of zijn er geen gegevens voorhanden. Hierdoor moet er vaak worden
gewerkt met schattingen, aannames ofgemiddelde waarden;
2) De gegevens worden in verschillende stappen geaggregeerd, waardoor er
onduidelijkheid kan bestaan over waar de problemen en dus ook de oplossingen
gezocht moeten worden. Zo worden verbrandingsemissies en procesemissies bij
elkaar genomen. Dit geeft weliswaar een beter overzicht voor het maken van
vergelijkingen, maar bij het zoeken naar knelpunten is dit een nadeel;
3) Het externe gebruik van een LCA is lastig, omdat veel van deze methoden
werken met eigen variabelen en afwegingsmethoden. Omdat er geen
internationale overeenstemming is bereikt over een standaardmethodiek, is de
externe bruikbaarheid van de LCA betrekkelijk.

6.5.4.3 Zelfregulering als uitgangspunt

Evenals met betrekking tot het onderwerp van de informatieverstrekking door
leveranciers en een structuur voor informatie-uitwisseling kan ook hier worden
betoogd dat zelfregulering het uitgangspunt behoort te zijn. Er geldt immers dat
er sprake is van een belangrijk motief, dat door mij eerder is genoemd, om voor
zelfregulering te kiezen. We hebben hier te maken met technische materie,
waarover de meeste kennis en deskundigheid in veel gevallen bij de
producenten, of bij de door de producten ingeschakelde milieukundigen die de
LCA's hebben ontwikkeld, zelf berust. Door gebruik te maken van
zelfregulering kan de overheid van de aanwezige kennis en deskundigheid

136 Bergsma, G.C.,Levenscyclusanabses, ketenbeheer en recht, In: Milieu en Recht, 2000, p. 100.

137 In dit verband worden in Setac Europe News, volume 4, nr. 6, November 1998 diverse LCA-software

programma's beschreven zoals SiMaPro, PIA, DESC en LCAIT.

138 Promise-project, Hand/eiding voor milieugerichte produktontwikketing, in opdracht van NOTA,
Ministerie van VROM en de NOVEM, SDU uitgeverij, 's Gravenhage, 1994, p. 68-69.
139 Berkhout, F., Lge Cycle assesment and industrial innovation, Global Environmental Change

Programme Briefings, no.  14, juni  1997, p. 23-24.
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profiteren. Een ander motief dat voor zelfregulering pleit is dat de technische
normen die door middel van zelfregulering worden vastgesteld, in vergelijking
tot de procedure voor verandering van wettelijke regels, sneller kunnen worden
aangepast aan actuele ontwikkelingen:40 Dat is bij dit onderwerp van belang,

aangezien wetenschappelijke en technische ontwikkelingen het mogelijk maken
om beoordelingsmethodieken voor de milieubelasting van producten steeds
verder te verfijnen en te verbeteren. Aanpassing van wettelijke regels, omgeven
met veel zwaardere procedures, zou bij dit onderwerp een te rigide manier van
regulering zijn. Dat wil niet zeggen dat wetgeving helemaal geen rol zou kunnen
spelen.

De meest voor de hand liggende vorm van zelfregulering bij dit onderwerp,
waar technische normen in het geding zijn, zijn de door mij eerder beschreven
validatiestelsels, te weten normalisatie, certificatie en accreditatie. Vanuit het
perspectief van zelfregulering is normalisatie niet veel anders dan een vorm van
zelfregulering waarbij normen worden opgesteld door betrokkenen zelf, terwij 1
certificering en accreditatie instrumenten zijn om normen uitvoerbaar en
handhaafbaar te maken door het inschakelen van de betrokkenen.*

6.5.4.4 Normalisatie, Certijicatie en Accreditatie in relatie tot LCA-

methodieken

In de Nom "normalisatie, certificatie en open grenzen" wordt normalisatie
omschreven   als:'42 "het proces waarbij regels op vrijwillige basis tot stand
komen door overeenstemming tussen belanghebbende partijen. Deze regels
hebben betrekking op producten, processen en meet- en keuringsmethoden.
Normalisatie-instellingen leggen deze overeengekomen regels vast in normen.
Het opstellen van een norm duurt vaak enkele jaren.

"

Normalisatie kan dus uitdrukkelijk betrekking hebben op meet- en
keuringsmethoden zoals de Life Cycle Analysis. Evenals andere vormen van
zelfregulering gaat het er bij normalisatie om dat de normstelling niet door de
wetgever wordt opgesteld, maar door de belanghebbenden zelf. Met betrekking
tot normalisatie kan een onderscheid worden gemaakt tussen formele
normalisatie en de facto normalisatie.143 Formele normalisatie, datgene waar ook
in de hierboven gegeven definitie op wordt gedoeld, houdt in dat de normalisatie
geschiedt door normalisatieorganisaties met als kenmerk dat er sprake is van het
streven naar consensus in een door formele procedurevoorschriften beheerst

140 Elferink, M.H., Verwijzingen in wetgeving. Over de publiekrechtelijke en auteursrechte/0'ke status

van normalisatienormen, Kluwer, Deventer, 1998, p. 6.
141 Eijlander, Ph., Ze#regulering in soorten en maten, in: Eijlander, Ph., P.H.A. Frissen, P.C. Gilhuis,

J.H. van Kreveld en B.W.N. de Waard, Weigeven en de maat van de to'd, W.E.J. Tjeenk Willinlg Zwolle,

1994, p. 94.

142 Normalisatie, cenificatie en open grenzen, MDW-rapport, Kamerstukken  II  1994/1995, 21  670, nr.

7-8, p. 38.

143 Stuurman, C., Technische normen en het reeht, Kluwer, Deventer, 1995, p. 28.
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open proces waaraan alle belanghebbenden kunnen deelnemen. De facto
normalisatie houdt in dat buiten die instellingen om normen worden opgesteld,
niet op basis van een formele procedure, maar door middel van (al dan niet
stilzwijgende) overeenstemming tussen partijen. Beide vormen van normalisatie
zouden in beginsel met betrekking tot het vaststellen van een standaard voor
beoordelingsmethodieken voor de milieubelasting van producten kunnen
worden gebruikt.

De facto normalisatie lijkt hier echter niet voor de hand te liggen. Er zijn
ontzettend veel methoden die door producenten gebruikt worden bij de bepaling
van de milieubelasting van producten.14* Het ligt niet in de rede dat er uit die
veelheid van methoden een standaard voor beoordelingsmethodieken door de
belanghebbende producenten wordt aangenomen. Dat wordt nog versterkt door
het feit dat, zoals we eerder zagen, producenten er baat bij kunnen hebben om
een bepaalde LCA-methodiek te gebruiken, omdat deze LCA-methodiek de
milieuprestaties van hun product gunstiger voorstelt dan dat het geval zou zijn
geweest bij andere methoden.

De formele normalisatie ligt in dit geval meer voor de hand. In dit geval zou
dat betekenen dat de wet voorschrijft dat de vaststelling van een standaard voor
LCA-methodieken, die producenten dienen te gebruiken bij de bepaling van de
milieubelasting van producten, door een normalisatieproces dient plaats te
vinden. Dat kan hier bijvoorbeeld door middel van een erkenningenstelsel,
waarbij LCA-methodieken die voldoen aan vooraf opgestelde eisen erkend
worden door een normalisatie-instelling. Erkenning geschiedt vervolgens in een
schriftelijke vorm door middel van het afgeven van een certificaat. Deze
certificering wordt omschreven als het geheel van "activiteiten op grond
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. De instelling blijft
ook na certificering toezicht houden op het blijven voldoen aan die eisen. 9145 Het
afgeven van zo'n certificaat (of keurmerk) geeft aan de producent de
mogelijkheid om aan derden aan te tonen dat de producent aan de gestelde
(kwaliteits)norm voldoet. Het meest bekende certificaat in dit kader is de ISO-
certificering. Een voordeel van de hier genoemde formele normalisatie ten
opzichte van wetgeving is, en dat geldt zeker voor de steeds geavanceerdere
LCA-methodieken, dat er flexibeler kan worden ingespeeld op ontwikkelingen
die noodzaken tot aanpassing van de normen.

Bij deze vorm van normalisatie in het kader van wetgeving schakelt de
overheid in feite een privaatrechtelijke instelling in bij het invullen van de
voorwaarden waaraan een LCA-methodiek moet voldoen. In Nederland fungeert
het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als belangrijkste normalisatie-

144 Berkhout, F., Adaption bilindustry ofLge Cycle Approaches (LCA), Sussex,  1997, p.  16.

145 Normahsatie, cer#/icatie en open grenzen, MDW-rapport, Kamerstukken H, 1994/1995, 21670, nr.

7-8, p. 1.

243



instelling.'46 De zogenaamde NEN-normen   die   door dit instituut worden
vastgesteld kunnen ook in wetgeving gevonden worden. Zo zijn in het
Bouwbesluit bijvoorbeeld diverse NEN-normen opgenomen om aan te geven
aan welke vereisten bouwproducten moeten voldoen:47 Op dezelfde wijze
zouden NEN-normen die betrekking hebben op beoordelingsmethodieken in
hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer of een daarop gebaseerde Algemene
Maatregel van Bestuur kunnen worden opgenomen.

Het voorgaande wil niet zeggen dat aan deze privaatrechtelijke instelling vrij
spel wordt gegeven bij de invulling van de normalisatie. Ook hier zal de
wetgever, zoals ik dat reeds eerder besprak, procedurele en inhoudelijke
voorwaarden dienen te stellen aan het normalisatieproces.'# In overwegende
mate zal het hier echter gaan om procedurevoorschriften, aangezien de
inhoudelijke normstelling hier door de overheid wordt uitbesteed, omdat juist op
dat punt de kennis ontbreekt. De wetgever zal er zeker van willen zijn dat de
beoogde doeleinden door het private normalisatieproces worden gegarandeerd.
Daarom zal de wetgever in de wet moeten vastleggen dat zij degene is die
toezicht houdt op het normalisatieproces en waar nodig optreedt als niet aan in
de wet gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Zoals ik hierboven reeds aangaf, geeft de overheid bij normalisatie haar
bevoegdheid om normen vast te stellen uit handen aan een privaatrechtelijke
organisatie, namelijk de normalisatie-instelling. Dat geldt eveneens bij een
normalisatie-procedure waar normen worden vastgesteld die het gebruik van een
standaard voor beoordelingsmethodieken moeten reguleren. Het instrument van
de accreditatie, namelijk de erkenning door een gezaghebbende instantie (in
Nederland, de Raad van de Accreditatie) dat een instelling competent is om
bepaalde taken uit te voeren, maakt het voor de overheid aanvaardbaar om haar
publiekrechtelijke bevoegdheid van normstelling over te laten aan
privaatrechtelijke instanties. Op deze wijze kan de overheid zich er namelijk van
verzekeren dat het certificeren van de private norm door een geaccrediteerd
instituut gebeurd.Certificatie kan worden omschreven als het geheel van
activiteiten op grond waarvan een onafhankelijk, deskundige en betrouwbare
instelling vaststelt en schriftelijk kenbaar maakt dat er een gerechtvaardigd
vertrouwen bestaat dat een duidelijk omschreven object voldoet aan vooraf

146 Het NEN werkt op Europees gebied samen met het Comite Europten de Normalisation (CEN) en het
Comit6 Europ6en de Normalisation Electrotechnique (CELENEC). Op mondiaal niveau is de
International Organization for Standardization (ISO) actief. Het NEN werkt met beleidscommissies die

weer onderverdeeld zijn in diverse normcommissies.

147 Elferink, M.H., a.w. 1998, p. 23-24.
148 Normalisatie, Certiyicatie en open grenzen, MDW-rapport, Kamerstukken II, 1995/1996, 24 036,

nr. 15, Uit deze nota volgt dat normalisatie en certificatie als alternatief voor overheidsregulering kunnen

gelden, mits aan bepaalde voorwaar(len, zoals ik ze hier ook bespreek wordt voldaan
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gestelde eisen,49. Uiteraard kunnen er wel eisen worden gesteld aan de wijze
waarop het certificatiesysteem vorm wordt gegeven. Evers biedt een opsomming
van de algemene institutionele en procedurele waarborgen die volgen uit de
internationale buitenstatelijke regulering van certificatie-activiteiten: /0

• Niet-discriminatoire toegang en procedures: de activiteiten en
procedures van de certificatie-instellingen dienen zonder onderscheid
naar certificatieaanvrager of -houder te worden verricht.

•     Objectiviteit: de eisen op basis waarvan het object van certificatie wordt
beoordeeld, zullen afkomstig zijn uit de relevante normen en andere
normatieve documenten die relevant zijn voor het object van
certificatie.

•     Specialiteit. de certificatie-instelling dient zijn eisen, beoordeling en
certificatie-beslissing te beperken tot de zaken die direct gerelateerd zijn
aan de aan de orde zijnde specifieke certificatie-activiteit.

•       Onafhankelijkheid: de certificatie-instelling dient zelf verantwoordelijk
te zijn voor haar beslissingen met betrekking tot het verlenen,
verlengen, schorsen of intrekken van het certificaat.

•     Onparte'digheid: de certificatie-instelling zal moeten waarborgen dat
elke certificatiebeslissing wordt genomen door andere personen dan
degenen die het onderzoek hebben uitgevoerd.

•     Inspraak van belanghebbenden: alle partijen die een relevant belang
hebben zouden betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van het
beleid inzake de inhoud en het functioneren van het certificatiesysteem.

•     Zorgvuldigheid: bij de uitvoering van de certificatie zullen de
beoordelaars hebben te voldoen aan de eisen die zijn neergelegd in de
internationale nonnen voor de uitvoering van kwaliteitssysteem-audits.

In dit geval ligt voor de hand dat het eerder genoemde NEN bevoegd wordt
aangewezen om normen met betrekking tot deze materie vast te stellen. Ik wil
daar echter wel bij opmerken dat, zoals uit de literatuur is gebleken, het
probleem van het ontbreken van een standaard beoordelingsmethodiek een
probleem is dat niet alleen op Nederlands niveau speelt, maar eveneens op
Europees en zelfs op mondiaal niveau. Dat zou er voor pleiten om een
normalisatie-instelling als het Comit6 Europ6en de Normalisation (CEN) of de
International Organization for Standardization (ISO) aan te wijzen bij de
vaststelling van een standaard beoordelingsmethodiek. Het probleem daarbij is
echter dat de Nederlandse wetgever deze bevoegdheid niet zelfstandig aan deze
instanties kan verlenen.

Een belangrijke eis, zoals hierboven ook aangegeven, is dat de
belanghebbenden op een of andere wijze dienen te participeren in de

149 Kabinetstandpunt over het gebruik van ceitificatie en accreditatie in het kader van ovetheidsbeleid,
Kamerstukken II, 29304, nr. 1.

150 Evers, G.J.M., a.w. 2002, p 91-112

245



besluitvorming die moet leiden tot de vaststelling van een standaard LCA-
methodiek. Op deze wijze kunnen producenten, maar ook andere partijen zoals
milieu- of consumentenorganisaties, aangeven welke eisen er gesteld zouden
moeten worden aan een standaard voor LCA-methodieken. Participatie van
genoemde belanghebbenden zou kunnen plaatsvinden door deze partijen plaats
te laten nemen in de beleidscommissies, die weer zijn onderverdeeld in
normcommissies waar het NEN mee werkt bij de vaststelling van standaarden.'St

Indien een bepaalde (soort) LCA-methodiek als standaard is vastgesteld dan
zal dat kenbaar moeten worden gemaakt aan de producenten die deze LCA-
methodiek dienen te gaan gebruiken. Dat betekent dat de norm gepubliceerd
dient te worden op een wijze die het mogelijk maakt dat de norm voor alle
betrokken partijen kenbaar is.

De wet dient vervolgens aan te geven wat de consequenties zullen zijn als
producenten, zij zijn immers degenen die de LCA-methodieken hanteren, geen
gebruik maken van de (gecertificeerde) standaard voor LCA-methodieken. Het
niet gebruiken van de (gecertificeerde) standaard voor LCA-methodiek zou in
hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer gesanctioneerd kunnen worden.

Aan wat voor een soort sancties kan gedacht worden? In de eerste plaats kan
men denken aan sancties die betrekking hebben op het product dat door de
producent op de markt wordt gezet. Indien een producent niet door middel van
een gecertificeerde beoordelingsmethodiek de milieubelasting van zijn product
heeft bepaald, dan mag zo'n producent zich in reclame-uitingen of andere
uitingen niet beroepen op het feit dat een product milieuvriendelijk is. Daarnaast
kan men denken aan sancties die betrekking hebben op het al dan niet aanspraak
kunnen maken op bepaalde overheidsvoorzieningen. Wederom, indien een
producent niet door middel van een gecertificeerde beoordelingsmethodiek de
milieubelasting van zijn product heeft bepaald, dan kan aan de producent een
subsidie op basis van een stimuleringsregeling die betrekking heeft op een
product of een vergunning die noodzakelijk is voor een product worden ontzegd.

Een vorm van gebruik van een LCA kan gevonden worden in het Convenant
Verpakkingen III, welk convenant reeds besproken is in hoofdstuk 4 van dit
onderzoek. In het zogeheten deelconvenant producenten/importeurs is niet
alleen bepaald welke standaard LCA-methodiek er gebruikt dient te worden,
maar eveneens wat de consequenties voor de verpakking in kwestie zijn, indien
uit de uitgevoerde LCA-methodiek naar voren komt dat de verpakking in
kwestie het milieu te veel belast. Het gebruik van deze LCA-methodiek heeft
alleen betrekking op verpakkingen voor bier, fris en water, dus beperkte
productgroepen.

Artikel 5 van het deelconvenant producenten/importeurs, dat onderdeel
uitmaakt van het Convenant Verpakkingen III, bepaalt het navolgende:

151 Evers, G.J.M., a.w. 2002, p. 23-24.
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6,Indien de producent en importeur in Nederland aan een ander bier, fris of water in
een verpakking ter beschikking stelt, zijn de bepalingen in bijlage 2 bij dit
deelconvenant van toepassing.

"

In de genoemde bijlage staat in artikel 3 en 4 vermeldt dat de producent/
importeur er zorg voor draagt dat hervulbare verpakkingssystemen in beginsel niet
worden vervangen door nieuwe eenmalige verpakkingen. Artikel 5 en 6 voegen
daaraan toe dat de producent/importeur van frisdranken, water en/of bier alleen
dan eenmalige verpakkingen op de markt kan brengen, indien uit een
milieuanalyse blijkt dat dit voor het milieu minder dan of hoogstens een
gelijkblijvende belasting tot gevolg heeft als een hervulbare verpakking en
volliggn is aan het bepaalde in artikel 10 van de bijlage.

Artikel 10 van de bijlage geeft de voorwaarden voor de toepassing van de
milieuanalyse. Dit artikel luidt als volgt:

"Indien de producent en importeur aantoont dat een eenmalige verpakking van
frisdrank, water of bier dezelfde als of minder milieubelasting dan een hervulbare
drankverpakking van gelijke inhoud en materiaal met zich meebrengt, kan deze op de
markt worden gebracht indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a. Een eenmalige verpakking en het bijbehorende verpakkingssysteem wordt
vergeleken met betrekking tot hun invloed op het milieu met een vergelijkbare
hervulbare verpakking waarbij dezelfde uitgangspunten met betrekking tot de
stand der techniek en toepassing van het Alara-beginsel zijn gehanteerd.

b. Deze vergelijking dient te gebeuren conform ISO-norm 14034-14043 aan de
hand van een milieuanalyse met de bij gangbare milieuanalyses gebruikte
mate van nauwkeurigheid, volgens de CML-methode , dan wel een tussen
partijen nader overeen te komen methode en te worden uitgevoerd door een
onafhankelijk onderzoeksinstituuL

c.  In afwijking van het voorgaande kan de milieuanalyse, mits uitgevoerd als
aangegeven onder b binnen een bedrijf worden uitgevoerd, indien aangetoond
wordt dat voldaan is aan alle overige voorwaarden uit dit protocol.

d.   In de vergelijking dienen zowel systemen die thans worden gebruikt, alsmede
bestaande systemen waarbij een aantal verbeteringen kan worden
doorgevoerd, te worden afgewogen. Deze geoptimaliseerde concepten dienen
technisch en bedrijfseconomisch haalbaar te zijn.

e. Nieuwe verpakkingssystemen alsmede geoptimaliseerde bestaande systemen
kunnen alleen in de analyse worden meegenomen, indien zij de fase van
proto-typing hebben bereikt en er voldoende verifieerbare data beschikbaar
zijn voor analyse.

f.  Vooronderstellingen in de analyses dienen getxpliciteerd en gemotiveerd te
worden.

g.   Het eindrapport van de analyse dient van voldoende wetenschappelijk niveau
te zijn, transparant te zijn en voldoende verifieerbare bronnen te kennen.

h.  Het eindrapport wordt beoordeeld door een in overleg met de staatssecretaris
(van VROM) aan te wijzen onafhankelijk ander instituut dan het instituut dat
de analyse heeft uitgevoerd. Daarbij wordt onderzocht of de vmagstelling, de
keuze van de vergeleken verpakkingssystemen, het gebruikte cijfermateriaal,
de vooronderstellingen, de gehanteerde methode van onderzoek en de
uitkomsten afdoende onderbouwd zijn zowel met betrekking tot
milieuhygienische als (bedrijfs-)economische aspecten.
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i.  De Commissie Verpakkingen beoordeelt binnen twee maanden nadat dit
instituut heeft gerapporteerd of de beschreven procedure juist is toegepast en
deelt de beoordeling mee aan de producent en importeur.

j.  Uit de milieuanalyse blijkt dat de introductie van de eenmalige verpakking
dezelfde als of significant minder milieubelasting met zich meebrengt dan een
hervulbare verpakking.

k.    Het onder h genoemde instituut stemt in met de uitkomst van de milieuanalyse
op basis van het bovengenoemde onderzoek.

1.      De Commissie Verpakkingen is van oordeel dat het protocol juist is toegepast.

Het voorgaande betreft een verregaande vorm van dwingende voorschrijven van
het gebruik van een standaard voor een LCA-methodiek en het aangeven van de
consequenties die worden verbonden aan de uitkomsten van een dergelijke
LCA-methodiek. Indien de uitkomsten van de LCA-methodiek ongunstig zijn of
de voorwaarden waaronder de LCA-methodiek moet worden toegepast zijn niet
nageleefd, dan kan de eenmalige verpakking in kwestie niet op de markt worden
gebracht. Daarbij dient echter wel opgemerkt te worden dat het hier gaat om een
privaatrechtelijke overeenkomst tussen partijen die uitsluitend betrekking heeft
op verpakkingen. Daarnaast geldt dat de Europese richtlijn die de basis vormt
voor dit Convenant Verpakkingen III een dergelijk gebruik van de LCA toestaat.

Het opnemen van een dergelijke procedure in een nationale regeling als
hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer en het sanctioneren van producten die niet
op grond van een gecertificeerde LCA-methodiek zijn gekeurd zal
hoogstwaarschijnlijk in strijd zijn met de bepalingen van zowel het Europese
recht als het GAIT-recht van de WTO. Het voorgaande is een belangrijk
argument om een normalisatie-instelling als het Comitt Europ6en de
Normalisation (CEN) of de International Organization for Standardization (ISO)
aan te wijzen bij de vaststelling van een standaard beoordelingsmethodiek die de
milieubelasting van producten dient vast te stellen.

6.5.4.5 Conclusie

In deze paragraaf heb ik getracht aan te geven op welke wijze regulering zou
kunnen bijdragen aan de vaststelling van een standaard beoordelingsmethodiek.
Ik heb daarbij niet aangegeven aan welke inhoudelijke criteria een standaard
beoordelingsmethodiek, of beter een standaard voor LCA-methodieken, zou
behoren te voldoen.

Ook voor dit knelpunt geldt dat zelfregulering de meest aangewezen weg van
regulering is. De wetgever laat, onder een aantal procedurele voorwaarden, de
vaststelling van een standaard voor beoordelingsmethodieken door middel van
een normalisatieproces over aan een geaccrediteerd instituut. Naar de normen
die door het normalisatie-instituut worden zou vastgesteld kunnen worden
verwezen in hoofdstuk 9 Wet milieubeheer of in een algemene maatregel van
bestuur die op deze wet is gebaseerd. Het niet gebruiken door producenten van
de (gecertificeerde) standaard voor LCA-methodieken zou eveneens in
hoofdstuk 9 Wet milieubeheer gesanctioneerd kunnen worden. Een uitgewerkt
voorbeeld van een dergelijke sanctionering kan ree(is gevonden worden in het
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Convenant Verpakkingen III. Daar wordt namelijk niet alleen voorgeschreven
welke standaard voor LCA-methodieken gehanteerd moet worden, maar tevens
wat de consequenties zijn als de uitkomst van de LCA-methodiek ongunstig is
voor het milieu.

6.6 De Proeve

6.6.1 Inleiding

Bij brief van 28 maart 2002 heeft de Minister van VROM aan de collega-
bewindslieden een Proeve toegezonden van het nieuwe hoofdstuk 9 "Stoffen en
producten" van de Wet milieubeheer.152 Zoals in hoofdstuk 4 van dit onderzoek
reeds werd aangegeven, is deze proeve bedoeld als een discussiestuk om met de
collega-bewindslieden en vervolgens het bedrijfsleven en de maatschappelijke
organisaties van gedachten te wisselen over de wijze waarop het
productenbeleid wettelijk vorm gegeven zou kunnen worden en een gesprek aan
te gaan over een nieuw wettelijk stof- en productgericht instrumentarium. De
proeve dient tevens als basis voor de Nederlandse inbreng in de discussie in
Europees verband over nieuwe EG-regelgeving op het gebied van stoffen en
producten. In aanvulling op de Proeve heeft de staatssecretaris van VROM de
Kamer geinformeerd over zijn voornemen om een wetsvoorstel voor Hoofdstuk
9 van de Wet milieubeheer tot stand te brengen:53 Dit wetsvoorstel heeft tot doel
de implementatie van de in hoofdstuk 4 besproken Reach-verordening!54 en de
overheveling van de onderdelen van de Wet milieugevaarlijke stoffen die al dan
niet gewijzigd in stand kunnen blijven naar hoofdstuk 9 van de Wet
milieubeheer.

In het hiernavolgende zal worden aangegeven op welke wijze de proeve de
informatievoorziening met betrekking tot de milieuaspecten van producten
reguleert. In de conclusie bij deze paragraaf zal ik een vergelijking maken tussen
de voorstellen die er in de proeve worden gedaan en de voorstellen voor de
regulering van de informatievoorziening zoals die door mij in de vorige
paragraaf zijn geformuleerd.

152  Proeve voor een hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer, Kamerstukken II, vergadetjaar 2001-2002, 20
585.

153 Brief van de Staatssecretaris van VROM aan de vaste kamercommissie VROM, Kamerstukken II,
vergadeijaar 2004-2005, Handelingen 32 567.

154 Voorstel van de Europese Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad

inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperking ten aanzien van

chemische stoffen (REACH), (Commissiedocument COM(2003) 644 definitief
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6.6.2 Regulering van de informatievoorziening van producten in de

proeve

De titel van het Hoofdstuk 9 in de Wet milieubeheer luidt "Stoffen, preparaten
en andere producten". Het overgrote deel van de 46 bepalingen van dit
hoofdstuk zijn gewijd aan stoffen. Het feit dat de nadruk in dit hoofdstuk ligt op
stoffen blijkt naar mijn mening uit de lijst met definities die aan het hoofdstuk
voorafgaat. Daarin kan wel een definitie worden gevonden van de begrippen
stoffen en preparaten, maar een definitie van het begrip product ontbreekt.

De Memorie van Toelichting bij deze proeve geeft aan dat het essentieel kan
zijn om zeker te stellen dat informatie over stoffen en producten wordt
doorgegeven in de keten, zodat actoren verderop in de keten hiermee op
milieuverantwoorde wijze kunnen omgaan: 155

"De vooraan in de keten verkregen informatie zal waar nodig om onnodige
milieubelasting te voorkomen, zijn weg dienen te vinden door de keten. Ook
ontvangers in de keten moeten verzoeken en kunnen verzoeken om die informatie om
daarbij ook hun verantwoordelijkheid voor het voorkomen van onnodige,
onwenselijke milieubelasting waar te kunnen maken. Het doorgeven en ontvangen
van relevante milieu-informatie in de gehele keten is een van de steunpilaren van het
stoffen- en productenbeleid."

Voor wat betreft de informatievoorziening met betrekking tot producten zijn er
twee artikelen uit de proeve van belang, te weten artikel 9.2 en artikel 9.31.

Artikel 9.2 van de proeve luidt als volgt:

1.    "Een ieder die handelingen met betrekking tot een stof, preparaat of ander product
verricht dan wel voornemens is zodanige handelingen te vet-richten en die weet of
redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor nadelige gevolgen voor het
milieu ontstaan of kunnen ontstaan, laat zodanig handelen achterwege of neemt
alle maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om die
gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen,te beperken, of ongedaan te maken.

2.   Een ieder die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een stof, preparaat of
ander product aan een persoon ter beschikking stelt, die dat product in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf in ontvangst neemt, verstrekt daarbij de
gegevens die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van de gevolgen die
dat product voor het milieu kan veroorzaken, voorzover dat redelijkerwijs kan
worden gevergd.

"

Deze zorgplichtbepaling fungeert volgens de Memorie van Toelichting bij de
proeve als een algemeen vangnet daar waar andere rechtsregels van het
hoofdstuk die verantwoordelijkheden niet volledig afdekken. '56 Daarnaast moet
deze zorgplichtbepaling de verantwoordelijkheden van degenen die op een
professionele wijze omgaan met stoffen en producten zichtbaar en afdwingbaar
maken. Het tweede artikellid beoogt om de verantwoordelijkheden tot het
verstrekken van gegevens aan degene aan wie stoffen, preparaten of producten

155  Memone van Toelichting bij de proeve voor Hoofdstuk 9 Wet milieubeheer, p. 22.
156  Memorie van Toelichting bij de proeve voor Hoofdstuk 9 Wet milieubeheer, p. 22.
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worden verstrekt te reguleren. Het doel van deze bepaling is dat bij iedere
beroeps- of bedrijfsmatige afgifte van een stof, een preparaat of een ander
product, aan de persoon die dat product in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf in ontvangst neemt, de redelijkerwijs te vereisen gegevens worden
verstrekt die nodig zijn voor het inzicht in de mogelijk nadelige gevolgen van de
stof, het preparaat  of het andere product.  Met deze verplichting wordt er volgens
de Memorie van Toelichting bij de proeve gedeeltelijke invulling gegeven aan
het streven tot ketenverantwoordelijkheid, omdat het hier uitsluitend
informatieverstrekking in de richting van de volgende schakel in de keten
betreft. 157 In de Memorie van Toelichting bij de proeve wordt daaraan
toegevoegd dat de complementaire verplichting om alvorens handelingen met
stoffen, preparaten en andere producten worden verricht, die gegevens in te
winnen die redelijkerwijs nodig zijn voor het inzicht in de mogelijke nadelige
gevolgen voor het milieu, besloten zit in het eerste lid van artikel 9.2.

Volgens de Memorie van Toelichting biedt artikel 9.31 van de proeve, getiteld
maatregelen, in het verlengde van de hier bedoelde zorgplicht de mogelijkheid
om bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dat actoren in de keten
worden verplicht de milieurelevante informatie over stoffen, preparaten of
andere producten door te geven aan de volgende schakel in de keten:s: Bij lezing
van het betreffende artikel blijkt een zodanige concrete verplichting in de
opsomming van verboden in lid 2 of de opsomming van verplichtingen in lid 3
niet voor te komen.Het lijkt er daarom op dat de bedoelde mogelijkheid om bij
algemene maatregel van bestuur regels te stellen met betrekking tot de
verplichting tot het stellen van regels gezocht moet worden in het in algemene
zin geformuleerde lid 1 van artikel 9.31, dat als volgt luidt:

"Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen in het belang van de
bescherming van het milieu regels worden gesteld met betrekking tot bij de maatregel
aangewezen stoffen, preparaten of andere producten of bij de maatregel aangewezen
categorieEn van stoffen, preparaten of andere producten alsmede omtrent bij of
krachtens de maatregel aangegeven handelingen met betrekking tot die producten of
categoriedn van producten."

6.6.3 Conclusie

De inhoud van de proeve is voor wat betreft het vorm geven van een wettelijke
regeling die als basis zou moeten dienen voor een te voeren productenbeleid erg
mager. Dat geldt niet alleen voor de regels die betrekking hebben op producten
in het algemeen, maar zeer zeker ook voor regels die gesteld worden met de zo
belangrijk geacht informatievoorziening in productketens. De meeste aandacht
in deze proeve is er voor het integreren van de reeds bestaande regels op het
terrein van de milieugevaarlijke stoffen. De belofte, met name gedaan door het

157  Memorie van Toelichting bij de proeve voor Hoofdstuk 9 Wet milieubeheer, p. 23.
158  Memorie van Toelichting bij de proeve voor Hoofdstuk 9 Wet milieubeheer, p. 32.
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kabinet in de Nota Produkt en Milieu, om een kader aan te geven voor de
regulering van de informatievoorziening wordt niet bewaarheid.

In plaats van het bieden van een kader voor de regulering van de
informatievoorziening, is er sprake van een boterzachte zorgplichtbepaling die
aangeeft dat degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een stof,
preparaat of ander product aan een persoon ter beschikking stelt, die dat product
in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf in ontvangst neemt, daarbij de
gegevens verstrekt die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van de
gevolgen die dat product voor het milieu kan veroorzaken. Het inwinnen van
gegevens die redelijkerwijs nodig zijn voor het inzicht in de mogelijk nadelige
gevolgen voor het milieu zou besloten liggen in de algemene zorgplichtbepaling
die is geformuleerd in artikel 9.2 lid 1 Wet milieubeheer.

De genoemde zorgplichtbepalingen zijn echter in de eerste plaats bedoeld als
een kapstok, voor het geval de andere bepalingen van dit Hoofdstuk 9 van de
Wet milieubeheer tekort zouden schieten. Het primaire doel van de genoemde

zorgplichtbepalingen is dan ook zeker niet om ervoor te zorgen dat de regulering
van de informatievoorziening in de productketen tot stand kan worden gebracht.
Daarvoor geven de genoemde bepalingen eenvoudigweg te weinig richting aan.
Het wordt immers aan de partijen in de diverse productketens zelf overgelaten
om uit te maken op welke wijze en in welke vorm men informatie met elkaar zal
uitwisselen. Ook dienen partijen zelf maar uit te maken wat dan wet niet
gegevens zouden zijn die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van de
gevolgen die enig product heeft voor de belasting van het milieu. Het komt er in
feite op neer dat de regulering van de informatievoorziening in de productketen
wordt overgelaten aan datgene dat ik in paragraaf 6.3.2 heb aangeduid als ruimte
laten voor zelfregulering oftewel de vrije zelfregulering. Het initiatief tot
regulering wordt volledig overgelaten aan de betrokken partijen in een sector.
De overheid lijkt geen belang te hebben bij het resultaat van de zelfregulering.
Dat is echter merkwaardig als gekeken wordt naar de wijze waarop er door het
kabinet is gehamerd op het belang van een goede informatievoorziening in de in
hoofdstuk 2 van dit onderzoek beschreven beleidsdocumenten.

6.7 Conclusie

In dit hoofdstuk is getracht om de contouren te schetsen van een mogelijke
regulering van de informatievoorziening met betrekking tot de milieuaspecten
van producten. Bij de invulling van deze mogelijke regulering staan twee
uitgangspunten centraal.

In de eerste plaats heb ik ervoor gekozen om de knelpunten in de
informatievoorziening die uit de in hoofdstuk 5 behandelde case studies naar
voren zijn gekomen als aangrijpingspunt voor regulering te kiezen. Dit
uitgangspunt hangt samen met de centrale vraagstelling die door mij hoofdstuk 1
is geformuleerd. Deze vraag betreft de wijze waarop regulering kan bijdragen
aan de totstandkoming van een informatievoorziening met betrekking tot de
milieuaspecten van producten in een productketen. De geformuleerde
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knelpunten zijn naar mijn mening belangrijke struikelblokken bij de
totstandkoming van een informatievoorziening. Het is dan ook niet vreemd dat
vormen van regulering zich op deze knelpunten zouden moeten richten.

In de tweede plaats is er als uitgangspunt van regulering gekozen voor
zelfregulering. Uit de analyse van de nationale en de Europese
beleidsdocumenten in hoofdstuk 2 is immers naar voren gekomen dat het
uitgangspunt bij de totstandkoming van het productgerichte milieubeleid in het
algemeen   en de daarbij vereiste informatievoorziening   in het bijzonder
zelfregulering is. Daarnaast is uit de casestudies naar voren gekomen dat de
partijen in de productketens een voorkeur hebben voor zelfregulering als het
gaat om de totstandkoming van de benodigde informatievoorziening. Ik besef
echter terdege dat er kritiek mogelijk is op deze keuze voor zelfregulering. Deze
keuze moet dan ook worden gezien als een werkhypothese ten behoeve van dit
hoofdstuk. De kritiek volgt in het laatste hoofdstuk van dit onderzoek.

Uit dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat het begrip zelfregulering diverse
vormen omvat. De verschillende vormen van zelfregulering die in de literatuur
worden onderscheiden zijn in dit hoofdstuk beschreven. Daarbij is echter wel
een kanttekening geplaatst daar waar het betreft de toepassing van vormen van
zelfregulering op het terrein van het milieurecht. Op dat terrein lijkt
geconditioneerde zelfregulering wenselijk. Deze vorm van zelfregulering moet
voorkomen dat inhoudelijke en procedurele voorwaarden die voortvloeien uit
artikel 21 van de Grondwet door de bij zelfregulering betrokken partijen worden
verwaarloosd.

Op grond van het voorgaande heb ik voor de verschillende knelpunten getracht
aan te geven voor welke vorm van zelfregulering gekozen zou kunnen worden
en op welke wijze zelfregulering invulling zou kunnen krijgen. De vier
knelpunten zijn gereduceerd tot drie knelpunten. Dat hangt samen met het feit
dat het eerste knelpunt, informatieverstrekking door leveranciers, en het tweede
knelpunt, een structuur voor informatie-uitwisseling, een grote samenhang
vertonen die een bespreking als 66n gezamenlijk knelpunt rechtvaardigt.

Informatieverstrekking door leveranciers en een structuur voor informatie-
uitwisseling (Knelpunt 1 en 2)
De conclusie met betrekking tot deze knelpunten is dat de regulering van deze
materie kan worden overgelaten aan de partijen in de productketen zelf, maar
dat aan deze zelfregulering wel voorwaarden moeten worden gesteld. Er dient
dus sprake te zijn van geconditioneerde zelfregulering. Die voorwaarden
behelzen onder andere de kwaliteitseisen met betrekking tot de uit te wisselen
informatie, de participatie van derde partijen zoals consumenten en
milieuorganisaties en een garantie dat er een balans aanwezig is tussen de
openbaarheid van milieurelevante informatie en de bescherming van
bedrijfsgevoelige informatie. Deze voorwaarden of condities aan voornoemde
zelfregulering zouden in hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer opgenomen
kunnen worden.
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De controle op deze geconditioneerde zelfregulering kan in de handen gelegd
worden van een stichting waarin belanghebbende partijen zitting hebben. Bij het
uitblijven van de gewenste resultaten kan deze stichting het bevoegde gezag
adviseren om zelf regels op te stellen die betrekking hebben op de
informatievoorziening.

Daarnaast heb ik kort stil gestaan bij de bijdrage die ICT zou kunnen leveren
bij de totstandkoming van (zelfregulering ten behoeve van) informatie-
voorziening. In dat kader is naar voren gekomen dat met name het gebruik van
door ICT ondersteunde gestandaardiseerde documenten zou kunnen bijdragen
aan het bieden van een structuur voor informatie-uitwisseling.

Toegankelijkheid van informatie (Knelpunt 3)
De conclusie met betrekking tot dit knelpunt is dat de oplossing niet zozeer
gezocht dient te worden in vormen van zelfregulering, maar met name in het
gebruik van ICT. Ik heb een onderscheid gemaakt tussen milieurelevante
informatie over producten die zich bij de overheid bevindt en in milieurelevante
informatie die zich niet bij de overheid bevindt.

Voor wat betreft de eerste categorie van informatie rust er op de overheid een
verplichting om, hetzij actief, dat wil zeggen uit eigener beweging, hetzij
passief, dat wil zeggen op verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon,
milieurelevante informatie over producten die zich bij haar bevindt openbaar te
maken op grond van de besproken openbaarheidsregelingen, waarbij met name
de recent in werking getreden richtlijn 2003/4/EG, uitgebreide verplichtingen op
overheidsinstanties legt.

Het voorgaande ligt enigszins anders daar waar het betreft de tweede
categorie van informatie. Er is geen rechtstreekse regelgeving die de overheid
verplicht om dit soort informatie actief dan wel passief openbaar te maken. Ik
heb echter wel betoogd dat via een indirecte weg er een inspanningsverplichting
op de overheid rust om ook deze informatie voor belanghebbenden toegankelijk
te maken. Uit de bewoordingen van artikel 21 van de Grondwet kan namelijk
een plicht voor de overheid worden gelezen om ervoor te zorgen dat ook de
informatie van deze categorie voorhanden is.

In beide gevallen kan het gebruik van ICT een belangrijke bijdrage leveren
aan het toegankelijker maken van informatie. Dat vloeit voort uit de beschreven
kenmerken van ICT zoals onder andere de mogelijkheid om grote hoeveelheden
gegevens op te slaan en te verwerken en de steeds geavanceerdere
zoeksystemen. Ook hier geldt dat er van de overheid een actieve
inspanningsverplichting kan worden gevergd. De nieuwe richtlijn voor het
toegankelijk maken van milieu-informatie voor het publiek, richtlijn 2003/4/EG,
verplicht de overheid zelfs om de milieu-informatie waarover zij beschikt zowel
actief en passief openbaar te maken via  ICT.

Het ontbreken van een standaard beoordelingsmethodiek (Knelpunt 4)
Bij dit laatste knelpunt gaat het om de vaststelling van technische normen. Om
die reden ligt met name de toepassing van validatiestelsels, dat wil zeggen
normalisatie, certificatie en accreditatie, als vorm van zelfregulering voor de
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hand. De wetgever laat, onder het stellen van een aantal procedurele
voorwaarden, de vaststelling van een standaard voor beoordelingsmethodieken
door middel van een normalisatieproces over aan een geaccrediteerd instituut.
Naar de normen die door het normalisatie-instituut worden vastgesteld zou
bijvoorbeeld kunnen worden verwezen in hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer
of in een algemene maatregel van bestuur die op deze wet is gebaseerd.  Het niet
gebruiken door producenten van de (gecertificeerde) standaard voor LCA-
methodieken zou eveneens in hoofdstuk 9 Wet milieubeheer gesanctioneerd
kunnen worden. Een voorbeeld van een sanctionering biedt het Convenant
Verpakkingen III. Daar wordt namelijk niet alleen voorgeschreven welke
standaard voor LCA-methodieken gehanteerd moet worden, maar tevens wat de
consequenties zijn als de uitkomst van de LCA-methodiek ongunstig is voor het
milieu.
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HOOFDSTUK 7

Slotbeschouwing

7.1 Het product als uitgangspunt

7.1.1 Introductie

Decennia lang is het belangrijkste aangrijpingspunt in Nederland voor de
regulering van activiteiten met mogelijk nadelige consequenties voor het milieu
de oprichting en het in werking stellen van een inrichting geweest. In de loop
der jaren is echter duidelijk geworden dat het reguleren van die inrichting alleen
sommige ongewenste milieueffecten niet vermag te verhelpen. In veel gevallen
heeft een bepaalde activiteit die zich afspeelt binnen de inrichting geen
negatieve gevolgen voor het milieu. Met de productie binnen de inrichting is
niets aan de hand. Het product dat vervolgens uit die inrichting afkomstig is kan
echter wel degelijk leiden tot negatieve gevolgen voor het milieu. Laat ik het
voorgaande duidelijk maken aan de hand van een hypothetisch voorbeeld.

In een fabriek ergens in Nederland worden stofzuigers geproduceerd. Deze
fabriek kan worden omschreven als een bijzonder milieuvriendelijke inrichting.
De regulering van de inrichting levert dan ook geen enkel probleem op. Een
eenvoudige analyse van de betreffende productketen laat echter zien dat er zich
gedurende de gehele levensfase van de stofzuiger weI degelijk milieuproblemen
voordoen. De belangrijkste componenten waaruit de stofzuiger bestaat, zijn
metaal en kunststof Tijdens de winning van de metalen en de verdere
verwerking tot bruikbare grondstof wordt onevenredig veel energie gebruikt.
De  kunststof is  een  restproduct  van  aardolie.  De winning  van  deze  aardolie  gaat
gepaard met  ernstige  luchtvervuiling.  Zowel  de  kunststof als  het metaal worden
ergens buiten de Europese Unie geproduceerd. Vervolgens worden deze
grondstofen naar de genoemde inrichting getransporteerd, zodat er stofzuigers
van kunnen worden gemaakt. De stofzuigers worden vervolgens verkocht via
distributeurs die overal ter wereld gevestigd zijn. De stojzuiger blijkt in de
gebruiksfase nogal wat energie te verbruiken. Dan blijkt dat tijdens de productie
van de stofzuiger er een stof in de   kunststof terecht is gekomen met nadelige
gevolgen voor het milieu. Tijdens de afvalfase kan deze stof die moeilijk
afl)reekbaar is, in het milieu terecht komen.

Een regulering van en een beleid met betrekking tot milieuaspecten van
producten lijkt slechts kans van slagen te hebben als er wordt gekozen voor een
benadering van integraal ketenbeheer. Alhoewel de primaire aanleiding voor dit
onderzoek niet de regulering van producten zelf betreft, maar de regulering van
de daarmee samenhangende informatievoorziening, is er alle aanleiding om toch
aandacht te besteden aan de regulering van de producten. De wijze waarop en de
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vorm waarin de regulering van producten gestalte krijgt bepaalt en conditioneert
immers ook de regulering van de informatievoorziening. Het verbieden van
bepaalde producten met negatieve effecten op het milieu zal andere
informatiestromen in de productketen vereisen dan het opleggen van
kennisgevings- en onderzoeksverplichtingen met betrekking tot producten. Het
is naar mijn mening daarom dan ook gerechtvaardigd om een aantal
opmerkingen te maken bij de regulering van producten zelf, alvorens toe te
komen aan de bespreking van het hoofdonderwerp van dit proefschrift, namelijk
de vraag op welke wijze en op welk niveau de noodzakelijk geachte
informatievoorziening tussen producenten met betrekking tot de milieubelasting
van producten gereguleerd kan worden.

7.1.2 Huidige regulering van producten

Integraal ketenbeheer is in dit onderzoek omschreven als het streven naar een
situatie binnen een productketen waarin de milieubelasting van een product over
de gehele levenscyclus zo beperkt mogelijk is. Integraal ketenbeheer vereist dat
bij de regulering van producten alle fasen van de levenscyclus van een product
worden meegenomen. Het volstaan met de regulering van slechts 66n of een
beperkt aantal fasen kan ertoe leiden dat milieuproblemen worden afgewenteld.
Het bovenstaande voorbeeld maakt duidelijk dat deze afwenteling kan
plaatsvinden naar andere schakels in de productketen. De productie van de
energieverspillende stofzuigers vindt immers plaats in een bijzonder
milieuvriendelijke inrichting. Ook kan er afwenteling plaatsvinden van
milieuproblemen naar andere landen. De winning van de voor de kunststof
noodzakelijke aardolie leidt tot luchtvervuiling in dat betreffende land.

De wijze waarop thans op nationaal niveau de regulering van milieuaspecten
van producten is ingericht, staat ver af van de hierboven beschreven situatie van
integraal ketenbeheer. In hoofdstuk 4 is uitgebreid beschreven welke de
bestaande reguleringsmogelijkheden op nationaal niveau zijn met betrekking tot
producten. Zeer zeker, er bestaat regulering op verschillende deelaspecten die
raken aan producten. Er is regelgeving ten behoeve van milieugevaarlijke
stoffen, afvalstoffen, bestrijdingsmiddelen en ga zo maar door. Iedere fase van
de levenscyclus van een product kent zo zijn eigen vorm van regulering.
Kenmerkend is echter dat de reguleringsvormen op belangrijke punten van
elkaar verschillen. Zo werkt de Wet milieugevaarlijke stoffen met
kennisgevingsverplichtingen en onderzoeksverplichtingen. De Wet
energiebesparing toestellen kent eisen die bij algemene maatregel van bestuur
aan toestellen kunnen worden gesteld. Het beeld dat naar voren komt uit de
analyse van de regulering die gemaakt is in hoofdstuk 4, is die van een
verbrokkelde en gefragmenteerde regelgeving. Vanuit het perspectief van
integraal ketenbeheer ontbreekt het aan eenduidige instrumenten die kunnen
bijdragen aan een benadering waarin de milieuaspecten van producten in het
algemeen gedurende hun gehele levenscyclus centraal staan. De eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat de nationale wetgever overigens ook niet zo veel
258



mogelijkheden heeft om die noodzakelijke instrumenten vorm te geven. Als de
analyse in hoofdstuk 4 iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel de invloed
van de Europese wetgever op de regulering van producten. Vrijwel alle
nationale regelgeving op dit terrein vormt een uitvloeisel van Europese
richtlijnen of Europese verordeningen. Het afwijken van deze regelgeving, laat
staan het cre8ren van regelgeving met als uitgangspunt integraal ketenbeheer, is
om die reden ingewikkeld, aangezien men al snel in strijd zal komen met de
bepalingen die voortvloeien uit de in hoofdstuk 4 besproken Europese richtlijnen
en verordeningen.

Een factor die het nemen van nationale productgerichte maatregelen nog verder
compliceert, zijn de bepalingen van Europees recht die zijn neergelegd in het
EG-verdrag zelf en de GATT-afspraken in het kader van de World Trade
Organisation (WTO). Hoofdstuk 3 van dit proefschrift heeft duidelijk gemaakt
dat met name de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen die zowel
voorkomen op Europees niveau alsook op het mondiale niveau van de WTO
bijzonder hoge drempels opwerpen voor het nemen van nationale maatregelen
met betrekking tot producten die tot doel hebben de bescherming van het milieu.
Er zijn weliswaar uitzonderingen op de genoemde bepalingen en deze
uitzonderingen betreffen ook de bescherming van het milieu. De jurisprudentie
die in hoofdstuk 3 is besproken laat echter zien dat een beroep op dergelijke
uitzonderingen slechts sporadisch wordt gehonoreerd.

7.1.3 De wens tot regulering van producten

De analyse van nationale en Europese beleidsdocumenten in hoofdstuk 2 heeft
overigens wel duidelijk gemaakt dat er gekozen wordt voor een benadering van
de regulering van producten die uitgaat van integraal ketenbeheer. Uit het
voorgaande kan echter worden opgemaakt dat het initiatief daartoe toch
voornamelijk bij de Europese wetgever zal moeten liggen.

Toch heeft de nationale wetgever gepoogd om op het terrein van de regulering
van producten enige activiteit te ontplooien. Mogelijkerwijze hangt dat samen
met het feit dat reeds vanaf de nota Produkt en Milieu uit  1993 is verkondigd dat
in hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer, dat gereserveerd is voor stoffen en
producten, ruimte is voor de regulering van producten met als uitgangspunt
integraal ketenbeheer. In de proeve voor een nieuw hoofdstuk 9 van de Wet
milieubeheer uit 2001 is 66n bepaling opgenomen die betrekking heeft op
producten. Het gaat hier om een zorgplichtbepaling. Deze zorgplichtbepaling
vraagt van eenieder die handelingen met betrekking tot een product verricht,
waarvan hij weet of kan vermoeden dat nadelige gevolgen voor het milieu
kunnen ontstaan, om zodanig handelen achterwege te laten of om die
maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om
die gevolgen te beperken. Zo op het eerste oog is een dergelijke
zorgplichtbepaling met betrekking tot producten teleurstellend. Daar waar er in
de diverse beleidsdocumenten, zoals beschreven in hoofdstuk 2, jarenlang op is
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gehamerd dat hoofdstuk 9 Wet milieubeheer invulling moest geven aan het
uitgangspunt van integraal ketenbeheer, is een dergelijke zorgplichtbepaling een
mager resultaat. Bij nader inzien zou de genoemde zorgplichtbepaling ook als
een realistische invulling van hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer kunnen
worden beschouwd. Op de keper beschouwd laten de bepalingen van met name
het Europese recht de nationale wetgever ook niet veel meer mogelijkheden dan
het opnemen van een zorgplichtbepaling die thans is geformuleerd. Om redenen
die in hoofdstuk 3 en 4 zijn geformuleerd, verdient het overigens ook de
voorkeur om de regulering van producten zelf op een Europees niveau vorm
geven.

Er is echter nog een andere, meer praktische reden om de regulering van de
producten zelf niet op een nationaal niveau te laten plaatsvinden. Keren we even
terug naar het voorbeeld van de stofzuigers. De winning van de kunststoffen en
de metalen vindt plaats in het buitenland. Datzelfde geldt in feite ook voor een
groot gedeelte van het gebruik en de verwijdering van de stofzuigers. Het punt is
duidelijk: productketens beperken zich zelden tot de landsgrenzen. In veel
gevallen beperken productketens zich zelfs niet tot de grenzen van de Europese
Unie. Dat argument pleit er naar mijn mening dan ook voor om een regulering
van producten zelf op een mondiaal niveau of in ieder geval minimaal op een
Europees niveau te laten plaatsvinden.

7.2 Het belang van informatievoorziening

7.2.1 Inleiding

De aanleiding voor dit onderzoek is overigens niet de regulering van producten
zelf, alhoewel daar de nodige aandacht aan is besteed. De aanleiding van dit
onderzoek is gelegen in een onderwerp dat in de vele beleidsdocumenten die in
dit proefschrift zijn geanalyseerd als cruciaal wordt omschreven voor het slagen
van een productenbeleid dat is gebaseerd op integraal ketenbeheer: de
informatievoorziening in productketens. Daarbij gaat het om de
informatievoorziening tussen de professionele partijen in de productketens.
Alhoewel dat belangrijk is voor de totstandkoming van integraal ketenbeheer, is
de informatievoorziening aan de consument in dit proefschrift slechts zijdelings
ter sprake gekomen. De reden daarvoor is dat de informatievoorziening aan de
consument ook pas van de grond kan komen, indien de informatievoorziening in
een productketen tussen producenten op een adequate manier tot stand is
gebracht. De regulering van de informatievoorziening aan de consument is met
name in hoofdstuk 4 wel aan de orde geweest, daar waar zij van relevant is voor
de totstandkoming van de informatievoorziening tussen producenten.

Het belang van een goede informatievoorziening wordt zowel in de nationale als
in de Europese beleidsdocumenten keer op keer benadrukt. Uit een analyse van
de beleidsdocumenten die in hoofdstuk 2 van dit onderzoek is gemaakt, komen
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de volgende argumenten naar voren die het belang van informatievoorziening
moeten benadrukken:

•     informatie is noodzakelijk om het voor de partijen in productketens
mogelijk te maken om hun verantwoordelijkheid met betrekking tot het
verminderen van de milieubelasting waar te maken (Nota Produkt en
Milieu);

•     alleen al de noodzaak om informatie te vergaren kan het bewustzijn bij
de betrokken partijen verhogen en kan op zichzelf aanleiding zijn om
verbeteringen met betrekking tot de milieuaspecten van producten door
te voeren (Nota Produkt en Milieu);

•     de verspreiding van de levenscyclusgedachtengang en daarmee de
facilitering van het productenbeleid kan alleen tot stand worden
gebracht met het genereren van en de nauwkeurige vergelijking van
informatie inzake de milieueffecten van producten gedurende de hele
levenscyclus (zie in dat kader de Europese beleidsdocumenten:
Groenboek geintegreerd productenbeleid en zesde Milieu Actie
Programma).

Evenals voor de regulering van milieuaspecten van producten geldt dat de
regulering van de informatievoorziening die daarmee samenhangt verbrokkeld
is. Er bestaat geen generieke wetgeving met betrekking tot de
informatievoorziening die betrekking heeft op alle milieuaspecten van een
product of die alle fasen uit de levenscyclus van een dergelijk product omvat,  zo
is gebleken uit hoofdstuk 4. Als het voorhanden zijn van informatie over alle
milieuaspecten van producten in de diverse fasen van de levenscyclus voor de
verschillende partijen in productketens inderdaad noodzakelijk is voor de
totstandkoming van een productenbeleid, dan is de huidige regelgeving daar in
ieder geval niet voldoende op toegerust. In dat opzicht lijkt een regulering van
de informatievoorziening in productketens alleszins wenselijk.

7.2.2 Kanttekeningen bij het belang van informatievoorziening

Er kunnen naar mijn mening echter wel kanttekeningen worden geplaatst bij de
grote rol die in de diverse beleidsdocumenten aan informatievoorziening wordt
toegedicht. Aanvankelijk lag op nationaal niveau de nadruk van het
productenbeleid op de mogelijkheden van het nemen van maatregelen tegen
producten die milieubelastend zijn. Daarnaast leek in de eerste aanloopperiode
in het nationale productenbeleid een belangrijke rot te zijn weggelegd voor het
financiele instrumentarium. Milieuvriendelijke producten behoorden minder
zwaar te worden belast dan milieubelastende producten. Deze benadering kan
met name aangetroffen worden in het Nationale Milieubeleidsplan 1 en het
Nationale   Milieubeleidsplan  plus  uit   1989. De kentering  in het algemene
overheidsbeleid van overheidssturing naar zelfregulering binnen kaders heeft in
de daaropvolgende periode zijn weerslag gehad op het productenbeleid. In plaats
van het stellen van regels met betrekking tot milieubelastende producten, dienen
producenten in het op zelfregulering gerichte overheidsbeleid te worden
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aangespoord om in hun besluitvorming rekening te houden met de
milieueffecten van hun producten. In het verlengde daarvan heeft het kabinet in
1993 informatieoverdracht in de productketen en de mogelijke regulering
daarvan in het Nationale Milieubeleidsplan 2 en de Nota Produkt en Milieu
bestempeld als een van de belangrijkste instrumenten die een productenbeleid
moeten helpen realiseren.

Op Europees niveau wordt er pas in een veel later stadium een aanvang gemaakt
met een productenbeleid, namelijk in 2001. In de twee door mij besproken
Europese beleidsdocumenten, te weten het Groenboek geintegreerd
productenbeleid en het zesde Milieu Actie Programma, is er evenmin plaats voor
instrumenten die directe maatregelen zoals productverboden mogelijk maken.
De Europese Commissie kiest uitdrukkelijk voor de "zachte" instrumenten van
de informatievoorziening en de informatieoverdracht. De reden voor deze keuze
is niet zozeer gelegen in de stimulering van de producentenverantwoordelijkheid
of de zelfregulering binnen kaders. De Europese Commissie geeft zelfs
uitdrukkelijk aan dat de voornoemde instrumenten eigenlijk tweede keuze zijn.
Naar de mening van de Europese Commissie is het prijsmechanisme in beginsel
het krachtigste instrument om een productenbeleid te realiseren. De markt kan
met name ten gunste van milieuvriendelijke producten en diensten worden
veranderd door de tekortkoming van de markt te herstellen overeenkomstig het
beginsel van de vervuiler betaalt en dus door ervoor te zorgen dat de werkelijke
milieukosten gedurende de levenscyclus van producten in de prijs van het
product worden geintegreerd. De reden waarom er niet voor het meest
wenselijke instrument wordt gekozen, wordt door de Europese Commissie niet
uitdrukkelijk uitgesproken, maar laat zich raden. Die keuze zou op te grote
weerstand stuiten bij het bedrijfsleven.

Het voorgaande legt in feite de vinger op de zwakke plek van de keuze in de
diverse beleidsdocumenten voor instrumenten als informatievoorziening en
informatieoverdracht. Informatie kan uiteindelijk alleen maar een middel zijn en
nooit een doel. Dat geldt uiteraard voor alle beleidsinstrumenten, maar met
name voor het instrument informatievoorziening geldt dat het een zwak middel
is. Een goede informatievoorziening is inderdaad een belangrijk startpunt voor
een te voeren productenbeleid, maar naar mijn mening ook niet meer dan dat.
Ondernemers worden zich bewust van de nadelen van die producten die ze op de
markt brengen. De overheid krijgt inzicht in de knelpunten die producten op
milieugebied veroorzaken en krijgt inzicht in de plaats in de productketen waar
de problemen zich voordoen. Het heeft er echter alle schijn van dat er zowel in
de nationale als in de Europese beleidsdocumenten genoegen wordt genomen
met voornoemde bewustwording van ondernemers en het inzicht van de
overheid. Het gevaar is echter dat een dergelijk beleid zal leiden tot een
vrijblijvende houding. Vrijblijvendheid aan de kant van de producenten, omdat
men uiteindelijk kan besluiten om de informatievoorziening die beschikbaar is te
laten voor wat het is en om er geen gebruik van te maken. Vrijblijvendheid aan
de kant van de overheid, omdat die denkt dat indien er eenmaal voldoende
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informatie beschikbaar is, de maatregelen door het bedrijfsleven vanzelf zullen
volgen.

Ook het ten behoeve van dit onderzoek uitgevoerde empirische onderzoek
relativeert de noodzaak die er in de beleidsdocumenten wordt gelegd op het
belang van een goede informatievoorziening. Dat blijkt met name uit de tweede
case studie die in hoofdstuk 5 van dit proefschrift is beschreven. De
respondenten uit het bedrijfsleven die te maken hebben met het door de overheid
gevoerde productenbeleid geven in de interviews, die ten behoeve van die
tweede case studie zijn uitgevoerd, aan dat men van de overheid veel meer een
regisserende en faciliterende rol verwacht. Men is over het algemeen niet erg
positief over het nationale productenbeleid dat door de overheid tot op heden is
gevoerd. Men verwacht van de overheid dat er richting en structuur wordt
gegeven aan de invulling van een productenbeleid in plaats van een overheid die
vertrouwt op de veronderstelling dat indien de informatie-uitwisseling tussen

partijen in een productketen maar op orde is, partijen in een productketen
vanzelf die maatregelen zulten nemen die nodig zijn om de milieubelasting van
producten terug te dringen. Zo werkt dat blijkbaar in de ogen van de direct
betrokkenen zelf ook niet.
Ook is aan de respondenten gevraagd welke concrete instrumenten de overheid
zou kunnen inzetten om het productenbeleid te stimuleren. Het is tekenend dat
de meeste respondenten aangeven dat men een voorkeur heeft voor instrumenten
zoals subsidieverlening en voorlichting. Instrumenten die op de een of andere
wijze bijdragen aan de totstandkoming van informatievoorziening in de
productketen worden niet genoemd.

7.2.3 Conclusie

Informatievoorziening is ongetwijfeld van belang voor de realisatie van een
productenbeleid. Producenten en andere partijen in productketens moeten
beschikken over voldoende en juiste informatie die hen in staat stelt om
beslissingen te nemen ten aanzien van de milieuprestaties van hun producten. In
het huidige beleid zoals dat geformuleerd is op nationaal en op Europees niveau
lijkt er echter sprake van een zekere overwaardering voor de rol die
informatievoorziening vermag te spelen in het productenbeleid. De vraag is of
de beleidsmakers daadwerkelijk van mening zijn dat informatievoorziening h6t
instrument bij uitstek is in het productenbeleid of dat er sprake is van een keuze
voor een instrument dat het minste weerstand oproept bij de betrokken partijen.
Naar mijn mening geldt het laatste. De keuze voor informatievoorziening lijkt
met name een negatieve keuze. Dat blijkt op nationaal niveau, waar bij de
aanvang van de formulering van een productenbeleid de mogelijkheden voor de
inzet van fysieke instrumenten als verbodsbepalingen en financiele instrumenten
in de beleidsdocumenten worden overwogen. Kritiek vanuit met name het
bedrijfsleven heeft er echter toe geleid dat al vrij snel, namelijk in de nota
Produkt en Milieu, wordt gekozen voor de inzet van informatievoorziening als
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dominant instrument. In de Europese beleidsdocumenten wordt zelfs openlijk
erkend dat er is gekozen voor informatievoorziening, omdat er niet meer inzit.

Het lijkt op zijn minst wenselijk dat er ten behoeve van het productenbeleid
wordt nagedacht over de mogelijkheden van de inzet van andere
beleidsinstrumenten zoals productverboden, toelatingsvereisten, producteisen,
financiale instrumenten en alle andere instrumenten die zouden kunnen
bijdragen aan milieuvriendelijkere producten. Mogelijkerwijze dat er op
nationaal niveau al snel tot de conclusie moet worden gekomen dat de inzet van
bepaalde instrumenten niet haalbaar is vanwege strijdigheid met Europese of
internationale regelgeving. Een dergelijke exercitie kan er echter ook toe leiden
dat blijkt dat bepaalde instrumenten wel toepasbaar blijken binnen de grenzen
van voornoemde regelgeving. Het heeft er thans echter alle schijn van dat het
nadenken over de inzet van bepaalde instrumenten wordt gemeden om
oneigenlijke redenen zoals de mogelijke kritiek vanuit met name het
bedrijfsleven. Dat is onwenselijk en helpt het nadenken over de invulling van
het productenbeleid niet verder.

Zeker van de Europese beleidsmakers mag verwacht worden dat zij bij het
opzetten van een productenbeleid aandacht besteden aan alle mogelijke
beleidsinstrumenten. Zij kennen immers niet of in mindere mate de beperking
van de nationale beleidsmaker dat men gebonden is aan de Europese of
internationale regelgeving. Het is des te teleurstellender dat ook de Europese
beleidsmakers zich reeds bij aanvang van de formulering van een
productenbeleid beperken door mogelijke kritiek vanuit het bedrijfsleven en al
vroeg in de beleidscyclus een definitieve keuze lijken te maken voor het
instrument van de informatievoorziening. Daar wil ik nog aan toevoegen dat het
met name de vele Europese richtlijnen en verordeningen, zoals beschreven in
hoofdstuk 4 van dit proefschrift, zijn die een voor het productenbeleid
wenselijke benadering van integraal ketenbeheer belemmeren. Het betreft in
feite regelgeving die zich uitsluitend richt op 66n of enkele fasen van de
levenscyclus van een product en op de regulering van 66n of enkele
milieuaspecten van een product. Voor de totstandkoming van een
productenbeleid zal er met name kritisch gekeken dienen te worden naar deze
verbrokkelde wetgevingsarrangementen. Bij uitstek de Europese beleidsmakers
en de Europese wetgever hebben de mogelijkheden in handen om daar iets aan
te veranderen. Het feit dat daar (vooralsnog) in de Europese beleidsdocumenten
geen aandacht voor is, is een gemiste kans.

7.3 Regulering van de informatievoorziening

7.3.1 Inieiding

Nationale en Europese beleidsdocumenten hechten veel waarde aan de
totstandkoming van een goede informatievoorziening in productketens. Zij zien
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daarin de sleutel voor de realisatie van een productenbeleid. Dat is wel gebleken
uit de beschrijving van de verschillende beleidsdocumenten. Wetgeving of
zelfregulering zijn naar de mening van de Europese en nationale beleidsmakers
de instrumenten bij uitstek om partijen in productketens aan te zetten tot het
opzetten van informatiesystemen. Wat zijn de uitgangspunten waarmee rekening
gehouden zou moeten worden bij de regulering van de informatievoorziening?
Waarom dient het primaat van de regulering bij de Europese of internationale
wetgever te berusten en wat blijft er daarnaast voor de nationale wetgever en
nationale beleidsmakers over om te regelen. Deze vragen zullen in deze
paragraaf beantwoord worden, alvorens in de laatste paragraaf van dit
slothoofdstuk de centrale probleemstelling van het onderzoek te beantwoorden.

7.3.2 Uitgangspunten bij regulering van de informatievoorziening

De wens tot regulering van de informatievoorziening in de verschillende
beleidsdocumenten gaat uit van een aantal uitgangspunten en veronderstellingen
die verspreid in dit proefschrift zijn behandeld. De vraag is naar mijn mening
gerechtvaardigd of deze uitgangspunten en veronderstellingen wel juist zijn.

Huidige smat van de informatievoorziening
Het beleid lijkt uit te gaan van de veronderstelling dat de huidige
informatievoorziening in productketens gebrekkig is en dat het om die reden
gewenst is dat de overheid sturing en richting geeft aan de
informatievoorziening. Daarmee lijkt de overheid haar rol echter enigszins te
overschatten. Met name uit de tweede case studie is immers gebleken dat er
branches zijn, waarbij de bouw- en de metaalsector in het oog springen, waar de
informatie-uitwisseling tussen de partijen in productketens reeds in een
vergevorderd stadium verkeert. De reden om in die branches zelf de
informatievoorziening ter hand te nemen is met name gelegen in het feit dat de
overheid tot op heden weinig richting en sturing heeft gegeven aan de
informatievoorziening. Het algemene beeld dat uit de casestudies naar voren
komt is inderdaad dat de informatievoorziening in veel productketens moeizaam
tot stand komt en afhankelijk is van de bereidwilligheid of de mogelijkheid van
partijen om (vaak gevoelige) gegevens te verstrekken aan andere partijen in de
productketen. Het voorgaande neemt echter niet weg dat er grote verschillen
bestaan tussen diverse productketens voor wat betreft de wijze waarop de
informatievoorziening is gestructureerd. Met deze diversiteit dient naar mijn
mening meer dan thans het geval is rekening te worden gehouden in het
productenbeleid en eventuele regelgeving die daarop wordt gebaseerd (dat geldt
overigens niet alleen voor de informatievoorziening, maar ook voor het
productenbeleid in het algemeen). De angst die er bestaat bij partijen in
productketens (en die ook werd geuit in de casestudies) waar de
informatievoorziening reeds op de een of andere wijze is vormgegeven, is dat
overheidsregulering de inspanningen in de betreffende productketens zal
doorkruisen. Met dit gegeven wordt naar mijn mening in het huidige beleid geen
rekening gehouden. In productenbeleid en toekomstige wetgeving, zowel
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nationaal als op Europees niveau, zullen mechanismen moeten worden
ingebouwd die de goeden belonen en de kwaden verplichten tot actie. Een
voorbeeld op het terrein van de informatievoorziening zou de algemeen
verbindend verklaring kunnen zijn van die informatiesystemen die reeds in de
vooroplopende productketens tot stand zijn gekomen en die bijdragen aan
integraal ketenbeheer.

De formulering van knelpunten
Indien informatievoorziening als essentieel wordt beschouwd voor de
totstandkoming van een productenbeleid dan zou men verwachten dat in de
beleidsdocumenten knelpunten die een informatievoorziening in de weg staan in
kaart worden gebracht.
Het lijkt immers wenselijk dat regulering of beleid ertoe bijdraagt dat eventuele
knelpunten worden verminderd of worden verholpen. Dat is mijns inziens niet
mogelijk zonder kennis van deze knelpunten. Het valt in dat kader op dat er
noch in de nationale beleidsdocumenten noch in de Europese beleids-
documenten een analyse wordt gemaakt van de concrete problemen die zich
voordoen op het terrein van de informatievoorziening in productketens. Grof
gezegd komt de analyse in de bedoelde beleidsdocumenten erop neer dat de
informatievoorziening in de productketens gebrekkig is en dat daar iets aan dient
te gebeuren.

Een belangrijk instrument om knelpunten in de informatievoorziening in kaart te
brengen is het uitvoeren van empirisch onderzoek in verschillende
productketens.
Bij gebrek aan voldoende actuele onderzoeken heb ik in dit proefschrift een
tweetal casestudies uitgevoerd om eventuele knelpunten met betrekking tot de
informatievoorziening in kaart te brengen. Het uitgevoerde empirische
onderzoek is gepresenteerd in hoofdstuk 5 van dit onderzoek. Uit de beide
casestudies komen knelpunten met betrekking tot de informatievoorziening naar
voren die een scherper beeld geven dan de beleidsdocumenten. Het uitgevoerde
empirische onderzoek toont aan dat de knelpunten met betrekking tot de
informatievoorziening kunnen worden onderverdeeld in de navolgende
categorie8n:

1.    Informatieverstrekking door leveranciers
2.   Structuur voor informatie-uitwisseling
3.   Toegankelijkheid van informatie
4. Beoordelingsmethodieken

Uiteraard verschilt de aard en de frequentie van de genoemde knelpunten voor
de onderzochte productketens. Dat doet echter niet af aan het feit dat de
genoemde knelpunten in de beleidsdocumenten of in de regulering van de
informatievoorziening aandacht zouden behoeven. In dat opzicht is het
teleurstellend om te moeten constateren op welke wijze de
informatievoorziening in de Proeve voor een mogelijke regulering van
Hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer is vormgegeven. In het nieuwe artikel 9.2
lid 2 van deze Proeve is aangegeven dat, kort gezegd, de ene schakel in de
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productketen die gegevens aan de opvolgende schakel in de productketen geeft,
die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de gevolgen die
dat product voor het milieu kan veroorzaken. Dat sluit op geen enkele wijze aan
bij de knelpunten die naar voren zijn gekomen uit het door mij uitgevoerde
empirische onderzoek, zoals het ontbreken van een structuur voor de
uitwisseling van informatie. Sterker nog, deze zorgplichtbepaling zal alleen
maar tot gevolg hebben dat de genoemde knelpunten op het bord van de partijen
in de productketens terecht komen. Zij zullen immers alsnog oplossingen
moeten bedenken om de genoemde knelpunten weg te nemen, zodat zij invulling
kunnen geven aan hetgeen de zorgplichtbepaling van hen verlangt.

Ook op Europees niveau dreigt zich een situatie voor te gaan doen die in
Nederland uiteindelijk heeft geleid tot een vorm van regulering van de
informatievoorziening in de eerder genoemde Proeve die op geen enkele wijze
aansluit bij concrete knelpunten met betrekking tot de informatievoorziening.
Het is naar mijn mening gewenst om op Europees niveau te zorgen dat er wel
voldoende empirisch onderzoek wordt verricht naar mogelijke knelpunten in de
informatievoorziening, alvorens over te gaan tot regulering. Om een goed beeld
te krijgen is het noodzakelijk dat een dergelijk empirisch onderzoek een
veelheid van productketens bestrijkt, zodat verschillen tussen productketens in
kaart kunnen worden gebracht. Het is van belang om zo spoedig mogelijk met
dit empirisch onderzoek een aanvang te maken. Alleen zo is het mogelijk om
met de gevonden knelpunten rekening te houden in een Ontwerp Verordening of
in een Ontwerp richtlijn. Mogelijkerwijze geeft uitgebreider empirisch
onderzoek wel aanleiding om niet te kiezen voor algemene regulering van de
informatievoorziening. Indien zou blijken dat knelpunten in onderscheiden
productketens dermate verschillend zijn, dan zou immers kunnen worden
gekozen voor kaderwetgeving waarin slechts algemene beginselen ten aanzien
van de informatievoorziening worden geformuleerd. Afhankelijk van de aard en
de complexiteit van de knelpunten in individuele productketens zou in de
kaderwetgeving dan de mogelijkheid kunnen worden geschapen voor wetgeving
dan wel vormen van zelfregulering.

Kwaliteitseisen aan de informatievoorziening
Het reguleren van de informatievoorziening vereist naar mijn mening dat de
beleidsmakers ook een beeld hebben van de eisen die er aan de
informatievoorziening worden gesteld. Indien er immers in de
beleidsdocumenten wordt gesproken over gebrekkige informatievoorziening dan
mag worden verwacht dat men weet waar het met de informatievoorziening naar
toe moet. Bestudering van de reeds genoemde beleidsdocumenten leert echter
dat daarvan geen sprake is. Ook op dit punt is er naar mijn mening sprake van
datgene dat in de casestudies wordt aangeduid als het ontbreken van richting en
sturing aan de zijde van de overheid. De formulering van kwaliteitseisen aan de
informatievoorziening is een noodzakelijk startpunt voor de verdere uitwerking
van de informatievoorziening in productketens, zeker in die productketens waar
de structuur voor die informatievoorziening nog ontbreekt. Ook in die
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productketens waar de informatievoorziening al wel in zekere mate is
gestructureerd, kunnen dergelijke kwaliteitseisen fungeren als toetsingskader
voor de betrokken partijen.

In dit proefschrift zijn reeds globaal kwaliteitseisen geformuleerd voor de
informatievoorziening. Zo lijkt het van belang dat informatie een generiek beeld
geeft van de meest relevante milieuaspecten van de gehele productketen.
Informatie moet op een zodanige wijze worden gepresenteerd dat zij een basis
kan vormen voor beslissingen door partijen. Informatie zal in enigerlei mate
gestandaardiseerd dienen te zijn, willen partijen kunnen communiceren over de
milieuaspecten van producten. Tot slot dient de informatie die in de
productketen wordt uitgewisseld de werkelijke milieubelasting van producten
weer te geven. Ik besef terdege dat deze kwaliteitseisen erg abstract zijn. Voor
de partijen in productketens bieden ze weinig houvast. Daarom lijkt het me
gewenst dat de overheid in deze het voortouw neemt. De genoemde
kwaliteitseisen verdienen verdere uitwerking en invulling op een zodanige wijze
dat zij kunnen dienen als een toetsingskader of hulpmiddel voor die partijen in
productketens waarvan inspanningsverplichtingen worden gevraagd bij het
opzetten van een informatievoorziening in productketens.

7.3.3 De rol van de nationale overheid bij de regulering van de
informatievoorziening

Aanvankelijk was het de bedoeling om in het nieuwe hoofdstuk 9 van de Wet
milieubeheer de regulering van de informatievoorziening in productketens op te
nemen. Deze bedoeling werd in 1993 aangegeven in de Nota Produkt en Milieu.
In 2001 verscheen de Proeve voor een hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer.
Deze Proeve zou een aanzet moeten zijn om aan de hand van discussies met
belanghebbenden te komen tot een invulling van hoofdstuk 9 van de Wet
milieubeheer. De regulering van hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer (en ook
overigens de regulering van producten) komt er in de Proeve echter bekaaid
vanaf. Er is een zorgplichtbepaling opgenomen die bepaalt dat er bij de
verhandeling van producten die gegevens worden verstrekt die redelijkerwijs
nodig zijn voor de beoordeling van de gevolgen die dat product voor het milieu
kan hebben, voorzover dat redelijkerwijs kan worden gevergd. De reden om
voor deze bepaling te kiezen en niet voor een uitgebreidere regulering van de
informatievoorziening is de angst bij het kabinet dat verdergaande regulering
mogelijkerwijze in strijd is met de bepalingen van Europees en WTO-recht.
Daarmee hangt samen dat de Europese Commissie in 2001  zelf met voorstellen
voor de regulering van producten en de daarmee samenhangende
informatievoorziening is gekomen in het Groenboek geintegreerd
productenbeleid en het zesde milieu actie programma. De keuze voor het
primaat van de Europese regelgeving is gezien de eisen die het Europese recht
stelt aan de regulering van de informatievoorziening begrijpelijk. De vraag is
echter of de nationale wetgever de ruimte die het Europese recht biedt voor de
invulling van een zorgplichtbepaling niet te weinig benut.
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In hoofdstuk 3 is aangegeven welke ruimte de nationale wetgever voor het
nemen van nationale maatregelen heeft inzake de regulering van de
informatievoorziening gegeven de Europeesrechtelijke en Internationaal-
rechtelijke randvoorwaarden.

Op Internationaalrechtelijk niveau heeft de nationale wetgever vooral
rekening te houden met de bepalingen van WTO-recht. Daarbij staat voorop dat
een nationale maatregel geoorloofd kan zijn indien zij niet wordt beschouwd als
een verbod of een beperking van de handel in de zin van artikel XI GATT of
beschouwd moet worden als een technisch voorschrift in de zin van de
"Agreement on Technical Barriers to Trade".

Het Europese recht stelt randvoorwaarden die bepalen dat er geen sprake
mag zijn van invoerbeperkende maatregelen of maatregelen van gelijke werking
in de zin van artikel 28 EG. Daarbij geldt dat artikel 28 EG op grond van de
Keck-uitspraak van het Europese Hof van Justitie, niet van toepassing is op de
nationale maatregelen die slechts bepaalde verkoopmodaliteiten aan banden
leggen of verbieden, mits die bepalingen zowel rechtens als feitelijk dezelfde
invloed hebben op de verhandeling van nationale producten en op die van
producten uit andere lidstaten. In hoofdstuk 3 heb ik aangegeven dat
informatievoorziening zeer wel kan worden beschouwd als een
verkoopmodaliteit in de zin van de Keck-uitspraak.

In het licht van het bovenstaande zijn een drietal nationale
reguleringsvarianten beoordeeld:

1.    een informatieverplichting tot het verschaffen van informatie aan de
afnemer. In het geval er niet aan deze informatieverplichting wordt
voldaan, is het niet toegestaan om het betreffende product op de markt
te brengen;

2.    een informatieverplichting voor binnenlandse producenten/importeurs
bij het op de Nederlandse markt brengen van producten aan de afnemer.
Indien de producent niet over de informatie beschikt, dient hij dat
kenbaar te maken. In dat geval mag het product wel op de markt
worden gebracht.

3.    een verplichting voor de producent tot het opstellen en bijhouden van
een productmilieudossier dat gegevens dient te bevatten die het
mogelijk moet maken om inzicht te krijgen in de milieubelasting van
het product. In deze reguleringsvariant is er sprake van een
inspanningsverplichting voor de producent om de benodigde informatie
bij leveranciers te verwerven, maar de verplichting is niet gekoppeld
aan een verbod om het product op de markt te brengen.

Uit de analyse die in hoofdstuk 3 is gemaakt, is naar voren gekomen dat de
reguleringsvarianten 2 en 3 binnen de Europeesrechtelijke en Internationaal-
rechtelijke randvoorwaarden blijven. Deze reguleringsvarianten zijn immers
geformuleerd als een inspanningsverplichting, zodat het product in kwestie ook
bij het niet voorhanden zijn van een dossier of de onmogelijkheid om informatie
aan afnemers te verschaffen zonder problemen op de markt kan worden
gebracht. Reguleringsvariant 1 levert vanuit Europeesrechtelijk en

269



Internationaalrechtelijk perspectief meer problemen op, omdat de
informatieverplichting daar gekoppeld is aan een verbod om het product op de
markt te brengen.

De conclusie kan dan ook geen andere zijn dan dat er voor de nationale
wetgever wel degelijk mogelijkheden zijn om maatregelen te nemen die
betrekking hebben op de regulering van de informatievoorziening. Deze
mogelijkheden bieden ook meer ruimte voor het nemen van concrete
maatregelen dan de zorgplichtbepaling die thans is opgenomen in de Proeve van
een hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer.

Het voorgaande laat echter onverlet dat de nationale wetgever er om een aantal
redenen verstandig aan doet om maatregelen op dit terrein aan de Europese
wetgever over te laten.

In de eerste plaats behelst een op integraal ketenbeheer berustend
productgericht milieubeleid en daarmee samenhangende informatievoorziening
per definitie grensoverschrijdende aspecten en consequenties. Het zelfstanding
opereren van de individuele lidstaten zou niet alleen kunnen leiden tot de
schending van zowel het primaire als het secundaire gemeenschapsrecht, maar
ook tot verschillen in nationale maatregelen tussen lidstaten. Deze verschillen
kunnen in een later stadium, als er communautaire wetgeving tot stand komt,
leiden tot problemen als eventueel genomen nationale maatregelen moeten
worden geharmoniseerd. Dat zou, in het geval er in Nederland reeds nationale
maatregelen zijn genomen die betrekking hebben op de informatievoorziening,
er toe kunnen leiden dat nationale maatregelen die anders of strijdig zijn met
eventuele communautaire wetgeving, ongedaan moeten worden gemaakt.

In de tweede plaats geldt dat regulering van de informatievoorziening gezien
de mondiale omvattendheid van productketens vaak niet beperkt zal zijn tot de
grenzen van de Europese Unie. Dat impliceert dat er afspraken nodig zullen zijn
met zogenaamde derde landen, dat zijn landen buiten de Europese Unie. De
artikelen 131-134 EG bepalen in dat kader dat de Europese Gemeenschap
exclusieve bevoegdheden heeft bij het voeren van een gemeenschappelijke
handelspolitiek. Daarnaast geldt eveneens dat de Europese Gemeenschap
gebonden is aan de bepalingen van het WTO-recht, aangezien zij onderdeel
uitmaakt van de WTO. Ook het voorgaande pleit ervoor om de Europese
Gemeenschap bij het vormgeven van een regulering op het gebied van de
informatievoorziening het primaat te verlenen.

Betekent het voorgaande dat de nationale wetgever en de nationale
beleidsmakers op het terrein van de informatievoorziening helemaal niets
vermogen te doen? Dat lijkt gezien de termijn waarbinnen eventuele Europese
regelgeving tot stand zou kunnen komen ook niet wenselijk. Daar staat
tegenover dat er op dit moment ook bij afwezigheid van nationale en Europese
regelgeving op het gebied van de informatievoorziening initiatieven zijn die
bijdragen    aan    het tot stand komen    van een informatievoorziening    in
productketens en het wegnemen van de in dit onderzoek geconstateerde
knelpunten. Zo bleek uit de case-studies dat partijen (uit een productketen in de
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bouwsector) met elkaar om tafel zijn gaan zitten en afspraken hebben gemaakt
over de wijze waarop informatie in de productketen dient te worden
uitgewisseld. In de case-studies in de verpakkingsketen is naar voren gekomen
dat daar inmiddels een de facto standaard voor de beoordeling van de
milieubelasting van verpakkingen is ontstaan. In hoofdstuk 4 is het initiatief van
de consumentenbond om te komen tot afspraken over de informatie-uitwisseling
in productketens besproken.

Zuivere zelfregulering
De eerste optie voor de Nederlandse overheid is om, in afwachting van
eventuele Europese regelgeving, is om zich noch direct noch indirect in te laten
met de zelfregulerende activiteiten op het terrein van de informatievoorziening
die onder andere hierboven werden besproken. Het voordeel van deze optie is
dat er niet gehandeld wordt in strijd met het verbod om maatregelen te nemen
die het vrije handelsverkeer tussen de lidstaten zouden kunnen belemmeren. Dat
betekent overigens niet dat er geen enkele Europeesrechtelijke bepaling op deze
zuivere zelfregulering van toepassing is. Afspraken tussen private partijen in
productketens zouden immers in strijd kunnen zijn met artikel 81 EG, indien
deze afspraken op de een of andere wijze de mededinging beperken. Het nadeel
van deze optie is dat de Nederlandse overheid geen enkele invloed uit kan
oefenen op de ontwikkeling van de informatievoorziening.

Zelfregulering met overheidsbeinvioeding
Een tweede optie, in afwachting van eventuele Europese regulering, is dat de
overheid de initiatieven zoals onder andere hierboven omschreven ondersteunt
dan wel concrete afspraken maakt met partijen in productketens die een
positieve invloed hebben op de totstandkoming van een informatievoorziening.
Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het financieel of anderszins
ondersteunen van de standaardisatie van informatie-uitwisseling in
productketens of het stimuleren van productgerichte milieuzorg binnen
ondernemingen. Dat laatste zou ertoe kunnen leiden dat de interne
informatiehuishouding aangaande producten kan worden vormgegeven,
waarmee in een later stadium een bijdrage kan worden geleverd aan de
informatie-uitwisseling in productketens.

Een belangrijke kanttekening bij deze vorm van overheidsbemoeienis is dat,
afhankelijk van de aard van de overheidsbemoeienis, de bepalingen van
Europees recht van toepassing kunnen zijn. In het geval van financiEle steun
dient ervoor te worden gewaakt dat er geen sprake is van verboden
steunmaatregelen als bedoeld in artikel 87 EG. Het maken van concrete
afspraken zou in strijd kunnen komen met het verbod om kwantitatieve
invoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking te nemen. Daarom is het
zaak om bij iedere vorm van overheidsbemoeienis zoals in deze optie bedoeld na
te gaan of daarmee in strijd met de bepalingen van Europees recht wordt
gehandeld.
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Gebruikmaking van bestaande instrumenten
Een derde optie die aan de Nederlandse overheid ten dienste staat, is om gebruik
te maken van het bestaande reguleringsinstrumentarium dan wel de (ruimere)
mogelijkheden te benutten die het bestaande reguleringsinstrumentarium op het
terrein van producten biedt. Het bestaande reguleringsinstrumentarium biedt
immers wet degelijk, alhoewel beperkt, mogelijkheden voor de overheid om
haar bijdrage te leveren aan een informatievoorziening in productketens. Ik denk
daarbij bijvoorbeeld aan het verdrag van Aarhus en richtlijn 2003/4/EG. Beide
regelingen vragen van de overheid een actievere rol bij de inzet van ICT ten
behoeve van de openbaarheid van milieu-informatie. Daarbij wordt het belang
van de gebruikmaking van elektronische vormen van communicatie bij de
verstrekking van milieu-informatie genoemd. De implementatie die inmiddels
heeft plaatsgevonden door middel van de aanpassing van hoofdstuk  19 van de
Wet milieubeheer en de Wet Openbaarheid van bestuur heeft geen enkele
aandacht voor de mogelijkheden van ICT die ook zou kunnen bijdragen aan de
toegankelijkheid en openbaarheid van informatie met betrekking tot de
milieuaspecten van producten.

Initiatief in Europees verband
In hoofdstuk 2 is naar voren gekomen dat er thans op Europees niveau wordt
gewerkt aan het vormgeven van een productgericht milieubeleid. De
beleidsinstrumenten die in de betreffende Europese beleidsdocumenten worden
ontwikkeld zijn de navolgende:

•        Instrumenten voor het creeren van het juiste economische en juridische
raamwerk;

•     Instrumenten voor het bevorderen van de toepassing van het
levenscyclusconcept;

•     Instrumenten die bijdragen aan de informatievoorziening aan
consumenten.

Deze beleidsinstrumenten zijn op dit moment nog verre van uitgekristalliseerd.
Er zal in de komende jaren zowel binnen de diverse instellingen van de
Europese Unie als tussen de Europese Unie en de lidstaten nog volop worden
gediscussieerd over de invulling van concrete maatregelen op het terrein van een
productgericht milieubeleid. Dat biedt de Nederlandse regering voldoende
gelegenheid om de ervaringen die zij  in de afgelopen tien jaar heeft opgedaan op
het terrein van het productgerichte milieubeleid in te brengen in de discussies.
Dat geldt niet in de laatste plaats voor de ervaringen die zijn opgedaan met het
reguleren van de informatievoorziening, waarbij bijvoorbeeld kan worden
gedacht aan de reeds eerder beschreven Proeve voor een hoofdstuk 9 van de Wet
milieubeheer.

Ook het Nederlandse bedrijfsleven heeft een concreet belang bij een
bemoeienis van de Nederlandse regering op Europees niveau. De Nederlandse
regering zou immers kunnen pleiten voor Europese regelgeving die rekening
houdt met ontwikkelingen op productgericht milieubeleid die reeds in
productketens in gang zijn gezet. Op het terrein van de informatievoorziening
kan daarbij bijvoorbeeld worden verwezen naar de concrete initiatieven voor de
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uitwisseling van de informatie over de milieuaspecten van producten en de
daarbij behorende standaarden in de bouwsector.

7.3.4 Slotconclusies

Als afsluiting van dit hoofdstuk kom ik toe aan de beantwoording van de
onderzoeksvragen die in hoofdstuk 1 aan de orde zijn gesteld. De centrale
probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

"Op · welke wijze    en    op welk niveau    kan de noodzakelijk geachte
informatievoorziening tussen producenten met betrekking tot de milieubelasting van
producten gereguleerd worden?"

De beantwoording van deze vraag heeft plaatsgevonden aan de hand van vier
deelvragen. Alvorens een antwoord te formuleren op de centrale
probleemstelling, zal in het onderstaande eerst nader worden ingegaan op de
wijze waarop de vier deelvragen in dit onderzoek aan de orde zijn gesteld. De
vierde deelvraag en de centrale probleemstelling zullen gezien de nauwe
samenhang gezamenlijk wor(len beantwoord.

7.3.4.1 Eerste onderzoeksvraag

Welke ruimte biedt de Europese en internationale regelgeving voor het nemen
van nationale maatregelen die direct of indirect raken aan producten? Dat is de
eerste onderzoeksvraag die in hoofdstuk 3 aan de orde is gesteld. De
beantwoording heeft plaatsgevonden vanuit het perspectief van het EG-recht en
het WTO-recht.

In de eerste plaats zijn de mogelijkheden voor nationale maatregelen die
betrekking hebben op producten zelf onderzocht. Artikel 28 EG en artikel XI
GATT verbieden het nemen van nationale maatregelen die te beschouwen zijn
als kwantitatieve invoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking.
Normen die betrekking hebben op de milieueisen die gesteld worden aan
producten zelf zullen al snel een handelsbelemmerend effect hebben, hetgeen
zowel door artikel 28 EG als artikel XI GATT wordt verboden. De zogenaamde
rule of reason biedt wel de mogelijkheid om een beroep te doen op een
rechtvaardigingsgrond op grond waarvan nationale maatregelen toch geoorloofd
kunnen zijn. In het geval van nationale maatregelen die het milieu beogen te
beschermen zal er een belangenafweging moeten plaatsvinden tussen het vrije
verkeer van goederen en de bescherming van het milieu. Daarnaast dient de
nationale maairegel noodzakelijk te zijn voor de bescherming van het milieu en
dient de nationale maatregel niet onevenredig belastend te zijn voor het vrije
verkeer van goederen. Uit de in hoofdstuk 3 besproken arresten van het
Europese Hof van Justitie is gebleken dat de ruimte om binnen deze criteria
nationale maatregelen te nemen erg klein is. Datzelfde geldt voor de ruimte die
de bepalingen van artikel XX GATT laat voor het nemen van nationale
maatregelen die beogen het milieu te beschermen. Zelfs als deze ruimte er wel
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zou zijn, dan maakt de grote hoeveelheid communautaire regelgeving met
betrekking tot (aspecten van) producten het praktisch onmogelijk om een
werkbare en uitvoerbare nationale generieke productenregeling te ontwerpen,
omdat een dergelijke regeling de bestaande communautaire regelgeving zal
hebben te eerbiedigen.

Ook de ruimte die er bestaat voor het nemen van nationale maatregelen die
betrekking hebben op de informatievoorziening van producten dient beoordeeld
te worden aan de hand van artikel 28 EG en artikel XI GAIT. Deze ruimte is
groter, omdat nationale maatregelen die betrekking hebben op de
informatievoorziening van producten beschouwd kunnen worden als
verkoopmodaliteiten in de zin van de Keck-uitspraak van het Europese Hof van
Justitie. Verkoopmodaliteiten zijn die nationale maatregelen die geen eisen
stellen aan het product zelf, maar eisen die bepalen onder welke omstandigheden
door wie, aan wie, waar of wanneer producten mogen worden verhandeld.
Daarvan is in het geval van de regulering van de informatievoorziening van
producten sprake, zodat artikel 28 EG in beginsel niet van toepassing is op dat
soort maatregelen. Deze maatregelen kunnen ook niet beschouwd worden als
een verbod of een beperking van de handel als bedoeld in artikel XI GATT. De
conclusie die voor wat betreft de nationale regulering van de
informatievoorziening in hoofdstuk 3 is getrokken, luidt dan ook dat de
nationale wetgever in beginsel ruimte heeft om over te gaan tot de regulering
van deze informatievoorziening, mits bij deze regulering geen eisen worden
gesteld aan het product zelf of de voorwaarden waaronder het product op de
markt kan worden gebracht.

7.3.4.2 Tweede onderzoeksvraag

Op welke wijze is de regulering van de informatievoorziening van producten
thans gereguleerd en welke aanknopingspunten biedt de huidige regulering van
de informatievoorziening van milieuaspecten van producten voor een mogelijke
integrale regulering van de informatievoorziening? Dat is de tweede
onderzoeksvraag die in hoofdstuk 4 aan de orde is gesteld. Bij de beantwoording
van deze vraag is er een onderscheid gemaakt tussen directe vormen van
regulering en indirecte vormen van regulering.

Als vormen van directe regulering is de navolgende wet- en regelgeving
besproken:

•    Wet milieubeheer
• Hoofdstuk Afvalstoffen Wet milieubeheer
•     Wet milieugevaarlijke stoffen
• Warenwet
•    Wet inzake luchtverontreiniging, Wet geluidhinder, Wet

energiebesparing toestellen
• Woningwet
• Bestrijdingsmiddelenwet
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• Verpakkingswetgeving
•    Regulering van genetisch gemodificeerde organismen

Vrijwel alle genoemde regelgeving is een uitvloeisel van het Europese recht. De
besproken richtlijnen en verordeningen bieden aan de nationale wetgever weinig
bewegingsruimte. De conclusie die op grond van de analyse van voornoemde
wet- en regelgeving kan worden getrokken is dat het voeren van een eigen
productgericht milieubeleid, laat staan nationale regelgeving die alle
milieuaspecten van het product reguleert vanuit een oogpunt van integraal
ketenbeheer uitgesloten lijkt op grond van de marges die het Europese recht
biedt. Dat betekent echter niet dat de beschreven wet- en regelgeving geen
aanknopingspunten biedt om rekening te houden met de milieuaspecten van
producten. Diverse wetten geven regels die zien op een of meerdere
milieuaspecten van producten. Als voorbeeld is genoemd de Wet
milieugevaarlijke stoffen die maatregelen op het terrein van producten mogelijk
maakt indien er sprake is van milieugevaarlijke stoffen. Daarnaast is er
regelgeving die betrekking heeft op zeer specifieke producten. Zo biedt de
Bestrijdingsmiddelenwet uitsluitend regels voor bestrijdingsmiddelen. De
conclusie is dat de besproken wetgeving zeer verbrokkeld is en slechts
aanknopingspunten biedt voor de regulering van producten vanuit een specifiek
gezichtspunt. Wetgeving die een generieke productenbenadering mogelijke
maakt, ontbreekt echter.

De informatievoorziening die in de beschreven wetgeving is gereguleerd
heeft met name betrekking op de gegevensverstrekking aan het bevoegde gezag,
teneinde het mogelijk te maken om de uitvoering en de naleving van wettelijke
voorschriften te controleren. In bepaalde gevallen zijn er wel aanknopingspunten
voor de regulering van informatievoorziening tussen partijen in ketens. Daarbij
gaat het echter om informatieverstrekking die zien op 66n specifiek milieuaspect
van een product, zoals in het geval van de Wet milieugevaarlijke stoffen, of om
66n specifieke categorie van producten, zoals in het geval van genetisch
gemodificeerde organismen. Ook ten aanzien van de regulering van de
informatievoorziening die betrekking heeft op de milieuaspecten van producten
is de conclusie dat generieke wetgeving met betrekking tot de
informatievoorziening die betrekking heeft op alle milieuaspecten van producten
en alle fasen van dat product ontbreekt.

In het kader van de indirecte regulering van producten zijn financiale
instrumenten zoals heffingen, aansprakelijkheidswetgeving, vormen van
vrijwillige regulering zoals convenanten en milieuzorgsystemen en indirecte
regulering door middel van informatievoorziening besproken die indirect van
belang zouden kunnen zijn voor integraal ketenbeheer en voor vormen van
informatie-uitwisseling in productketens. De conclusie die aan de hand van de
analyse van deze indirecte instrumenten kan worden getrokken is dat ze
evenmin als de eerder besproken directe instrumenten aanknopingspunten
bieden om op een structurele wijze bij te dragen aan de totstandkoming van een
productenbeleid dat is gebaseerd op integraal ketenbeheer of een daarmee
samenhangende informatievoorziening. Ook hier is er sprake van maatregelen
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die zich met name richten op (informatievoorziening met betrekking tot)
deelaspecten van producten, zoals in het geval van de verpakkingsconvenanten,
of slechts betrekking hebben op (informatievoorziening met betrekking tot)
incidentele producten, zoals in het geval van een aantal heffingen.

7.3.4.3 Derde onderzoeksvraag

Welke knelpunten belemmeren de noodzakelijk geachte informatievoorziening
in  productketens? Deze vraag is beantwoord in hoofdstuk  5, waar verslag  is
gedaan van een literatuuronderzoek en twee case studies, te weten een
onderzoek in de verpakkingsketen en een onderzoek bij producenten in
productketens die actief zijn op het terrein van productgerichte milieuzorg.

De knelpunten die een adequate informatievoorziening in de productketen in
de weg staan laten zich categoriseren naar een aantal thema's. Het gaat hier om
de thema's die in het literatuuronderzoek en de case studies prominent naar
voren zijn gekomen.

In de eerste plaats is uit het literatuuronderzoek en de beide case studies naar
voren gekomen dat veel leveranciers niet bereid of in staat zijn om informatie
over milieuaspecten van producten aan producenten te verschaffen. Daarbij is
een aantal daaraan ten grondslag liggende redenen gegeven:

•     de bereidheid van leveranciers om informatie te verstrekken kan
ontbreken, omdat het hierbij vaak gaat om bedrij fsgevoelige informatie;

•     in sommige gevallen is de bereidheid om informatie te verstrekken wel
aanwezig, maar zijn leveranciers niet in staat om de benodigde
informatie te verstrekken vanwege het feit dat de interne
informatiehuishouding niet op orde is;

•     in bepaalde gevallen hebben producenten twijfels bij de juistheid en de
betrouwbaarheid van de informatie die leveranciers verstrekken;

• buitenlandse leveranciers blijken niet bereid tot de verstrekking van
informatie;

In de tweede plaats komt uit het literatuuronderzoek en de tweede case studie
naar voren dat het ontbreken van een structuur voor informatie-uitwisseling in
een productketen een belangrijke belemmering vormt voor het tot stand brengen
van een adequate informatievoorziening. Veel bedrijven in een productketen
hanteren eigen standaarden om over milieuaspecten van producten te
communiceren. Het voorgaande betekent dat er grote verschillen bestaan op het
niveau van eenheden, cijferaanduidingen en rekenmethodieken.

In de derde plaats wordt als knelpunt in de tweede case studie de
toegankelijkheid van informatie genoemd. Dat vormt een knelpunt voor
ontwerpers van producten, maar ook voor andere partijen in de productketen. Zo
zijn er voor ontwerpers te weinig databestanden waaruit ze kunnen putten bij de
ontwikkeling van een product. De databestanden die er wel zijn worden door de
meeste ontwerpers als te technisch ervaren, zodat de informatie niet bruikbaar is
in het ontwerpproces.
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Een vierde en laatste knelpunt dat zowel uit het literatuuronderzoek als uit de
beide case studies naar voren komt, is het ontbreken van een standaard
methodiek om de milieubelasting van producten te bepalen. Er zijn voor de
bepaling van de milieubelasting van producten verschillende analysemethoden
en softwarepakketten, de Life Cycle Analyses (LCA) genaamd. Deze LCA's
zijn bedoeld ter uitvoering van de analyse en de berekening van de
milieubelasting van producten. Er bestaan echter diverse methoden die gebruik
maken van verschillende soorten variabelen om de milieubelasting van een
product te bepalen. Het gevolg daarvan is dat resultaten van de bepaling van de
milieubelasting van producten niet of moeilijk vergelijkbaar zijn, aangezien het
voor producenten mogelijk is om de voor hen meest gunstige
beoordelingsmethodiek te kiezen. In de case studies wordt daarom aangegeven
dat het wenselijk zou zijn om te komen tot een standaard
beoordelingsmethodiek.

7.3.4.4 Vierde onderzoeksvraag en de centrale probleemstelling

Als uitgangspunt van regulering van de informatievoorziening is in dit
onderzoek en met name in hoofdstuk 6, waar is getracht een voorzet te geven
voor de regulering van de informatievoorziening op nationaal niveau, gekozen
voor zelfregulering. Daarmee is in hoofdstuk 6 ook getracht om de vierde
onderzoeksvraag te beantwoorden: hoe kan (zelf)regulering bijdragen aan de
totstandkoming van een informatievoorziening in de productketen? De
beantwoording van deze vraag heeft echter plaatsgevonden vanuit het
perspectief van de nationale wetgever. Deze beantwoording zal hieronder
nogmaals per knelpunt kort worden beschreven.

Daar waar de nationale wetgever bij het vormgeven van de
informatievoorziening gebonden lijkt aan zelfregulering, kan de Europese
regelgever een keuze maken tussen wetgeving dan wel zelfregulering of
combinaties, aangezien de Europese wetgever niet gebonden is aan de
beperkingen die aan lidstaten worden gesteld bij het nemen van nationale
maatregelen. De onderwerpen die ook op een Europees niveau voor
(zelf)regulering in aanmerking zouden kunnen komen, vloeien voort uit de
knelpunten zoals die naar voren zijn gekomen uit het empirisch onderzoek en
het literatuuronderzoek. In het onderstaande zal worden aangegeven of het
noodzakelijk is dat en zo ja, op welke wijze de Europese wetgever de regulering
van deze knelpunten zou kunnen vormgeven. Daarmee zal tevens de centrale
probleemstelling van dit onderzoek worden beantwoord: op welke wijze en op
welk niveau kan de noodzakelijk geachte informatievoorziening tussen
producenten met betrekking tot de milieubelasting van producten gereguleerd
worden?

Informatieverstrekking door leveranciers en een structuur voor informatie-
uitwisseling (Knelpunt 1 en 2)
De in hoofdstuk 6 uitgevoerde analyse laat zien dat het om meerdere redenen de
voorkeur heeft om bij de nationale regulering van de genoemde materie te
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kiezen voor geconditioneerde zelfregulering. Het gaat om de regulering van een
complexe materie waarbij de expertise voor een groot gedeelte bij partijen in de
productketen zelf ligt. De regulering betreft (gevoelige) informatie over
producten die raakt aan de kernactiviteiten van partijen in de productketens.
Daarnaast is er in de meeste productketens sprake van een hechte
organisatiestructuur. Ook hebben de respondenten in de case studies aangegeven
dat het wat hen betreft hier de voorkeur heeft om het opzetten van
informatiesystemen zelf ter hand te nemen. Dat zijn alle argumenten die pleiten
voor zelfregulering. De zelfregulering is geconditioneerd onder andere vanwege
het bepaalde in artikel 21 van de Grondwet. Op grond van die bepaling geldt dat
de overheid uiteindelijk bij de vormgeving van het milieubeleid, ook daar waar
een keuze wordt gemaakt voor zelfregulering, de eindverantwoordelijkheid
draagt. De overheid zal om die reden randvoorwaarden willen stellen aan de
invulling van de eigen verantwoordelijkheid van partijen in de productketens.

Het voorgaande betekent dat regulering met betrekking tot deze knelpunten in
de informatievoorziening aan producenten zelf kan worden overgelaten, maar
dat daarbij wel aan een aantal voorwaarden voldaan zal moeten zijn die door de
overheid gesteld worden. Een belangrijke voorwaarde is onder andere dat er
kwaliteitseisen worden opgesteld met betrekking tot de uit te wisselen
informatie, zoals door mij reeds hierboven is betoogd. Aan deze voorwaarde zal
moeten zijn voldaan, al was het maar omdat een zekere eenvormigheid van de te
verschaffen informatie gewenst is voor een uitwisselbaarheid van informatie.
Leveranciers van grondstoffen zijn vaak actief in diverse productketens. Het
mag niet zo zijn dat er in de verschillende productketens andere informatie-eisen
aan deze leveranciers worden gesteld. Een andere voorwaarde is de
mogelijkheid van participatie van derde partijen, zoals consumenten- en
milieuorganisaties bij het opzetten van informatiesystemen. Ook dient er een
garantie te zijn dat er een balans bestaat tussen openbaarheid van
milieurelevante informatie en de bescherming van bedrijfsgevoelige informatie.

Tevens heb ik aangegeven op welke wijze de controle van de zelfregulering
zou kunnen plaatsvinden, namelijk door een op te richten stichting, waarin
belanghebbende partijen zitting hebben. Deze stichting controleert de naleving
van genoemde voorwaarden en kan, indien de zelfregulering niet tot de
gewenste resultaten leidt, aan het bevoegde gezag adviseren om door middel van
een algemene maatregel van bestuur zelf regels op te stellen.

Wat betekenen de hierboven genoemde uitgangspunten voor een eventuele
regulering door de Europese wetgever?

De keuze voor een regulering van de informatievoorziening dient gebaseerd
te zijn op een van de bepalingen van het Europese Verdrag. De bepalingen die
hier van belang zijn, zijn de artikelen 95 en  175 EG. Artikel 95 EG is de basis
voor maatregelen die van invloed zijn op de werking en het functioneren van de
inteme markt. Artikel 175 EG vormt de basis voor die maatregelen die
uitsluitend tot doel hebben de bescherming van het milieu. In hoofdstuk 3 is
aangegeven dat maatregelen die betrekking hebben op de voorwaarden
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waaronder milieubelastende producten op de markt worden gebracht, waaronder
de regulering van de informatievoorziening zal vallen, vallen onder artikel 95.
Als reden daarvoor is genoemd dat het op elkaar afstemmen van de
milieuvoorwaarden waaronder bepaalde milieubelastende producten op de markt
kunnen worden gebracht van belang zou kunnen zijn voor een vrij verkeer van
goederen. Een keuze voor artikel 95 EG als basis voor maatregelen van de
Europese wetgever is in dit kader niet onbelangrijk. Artikel 95 EG biedt
namelijk aan de lidstaten veel minder ruimte voor het nemen van verdergaande
maatregelen ter bescherming van het milieu dan artikel 175 EG.

Het voorgaande moet onderscheiden worden van de vraag of er bij de
regulering van de informatievoorziening gekozen wordt voor een richtlijn of een
verordening. De beantwoording van die vraag is afhankelijk van de ruimte die er
geboden wordt aan de lidstaten om de doelstellingen van een bepaalde Europese
regelgeving om te zetten in nationale maatregelen. Een verordening heeft
rechtstreekse werking en hoeft dus niet te worden omgezet in nationale
wetgeving. Dat betekent overigens niet dat het in het geval van een verordening
niet nodig kan zijn om aan de lidstaten de gelegenheid te geven om bepaalde
onderwerpen op een nationaal niveau te reguleren die de werking van de
verordening op nationaal niveau ondersteunen. Een richtlijn heeft geen
rechtstreekse werking, maar dient eerst te worden geimplementeerd door de
nationale wetgever. Afhankelijk van de aard van de richtlijn heeft de nationale
wetgever daarbij meer of minder vrijheid bij de keuze van de wijze van
implementatie. Een verordening is bedoeld voor het totstandbrengen van een
uniforme regeling in de gehele EG. Een richtlijn daarentegen is vooral bedoeld
voor de harmonisatie van diverse nationale regelgevingsstelsels, zodat de
verschillen tussen de nationale wetgevingen zover worden gereduceerd dat
verschillen in behandeling verdwijnen en handelsbelemmeringen worden
weggenomen. Het voorgaande pleit ervoor om op het terrein van de regulering
van de informatievoorziening op communautair niveau te kiezen voor het
instrument van de verordening. In veel lidstaten van de Europese Unie bestaat er
nog geen nationale regelgeving op dit terrein, evenmin als dat in Nederland het
geval is. Dat betekent dat er voor harmonisatie op dit terrein geen sprake kan
zijn en dat een richtlijn als wetgevingsinstrument niet voor de hand ligt.

In het voorgaande en ook in hoofdstuk 6 van dit onderzoek is ervoor gepleit om
de informatievoorziening in de productketen voor een belangrijk deel over te
laten aan de producenten in de productketen. Daar zou aan kunnen worden
voldaan door te werken met een zogenaamde kaderverordening, waarin
algemene regels worden gesteld die betrekking hebben op de
informatievoorziening in productketens. Deze algemene regels zouden
betrekking kunnen hebben op de navolgende onderwerpen:

•     De procedure voor de aanwijzing van die producten of categoriedn van
producten waarvan het, gezien de milieubelasting die deze producten
opleveren, wenselijk is dat er informatie over de milieubelasting van
producten voorhanden is;

•     De aanwijzing van die partij in de productketen die verantwoordelijk is
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voor de verzameling en het ter inzage leggen van de informatie die
betrekking heeft op de milieuaspecten van producten;

•     Het benoemen van de systemen die gebruikt kunnen worden voor de
uitwisseling en de verzameling van informatie. Daarbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan informatieverplichtingen die rusten op
alle partijen in de productketen of een verplichting voor de producent
tot het opstellen en bijhouden van een productmilieudossier dan wel
ander systemen voor de informatievoorziening;

•     Het stellen van kwaliteitseisen aan de informatie die wordt verzameld
en uitgewisseld alsmede het benoemen van de informatie over de
milieuaspecten van producten die moet worden verzameld en
uitgewisseld;

•     De condities waaronder de Europese Commissie, nationale overheden
ofbelangenorganisaties inzage kunnen verlaijgen in de informatie die
voorhanden is alsmede de wijze en de vormgeving van de weigering om
deze informatie te verstrekken en de gronden voor deze weigering;

•     Sancties die kunnen worden gesteld indien er niet is voldaan aan de
verplichtingen om informatie uit te wisselen of te verzamelen.

Een kaderverordening kan aan de partijen in de productketens voldoende ruimte
laten om zelf maatregelen te nemen of om aan de bestaande maatregelen die in
productketens zijn genomen te respecteren. In dit geval zou de kaderverordening
immers, zoals hierboven bedoeld, verschillende systemen kunnen benoemen,
waarbij de invulling van de informatie-uitwisseling wordt overgelaten aan de
partijen in de productketen met inachtneming van de bepalingen van de
kaderverordening. Het systeem van de informatie-uitwisseling waarvoor binnen
een productketen wordt gekozen, dient te worden voorgelegd aan de stichting
die ik eerder heb genoemd of aan een toezichthoudend orgaan op communautair
niveau, afhankelijk van de grensoverschrijdendheid van productketens. Deze
toezichthouder kan het systeem van de informatievoorziening certificeren,
indien het aan de voorwaarden van de kaderverordening voldoet. Daarnaast
dient deze toezichthouder te controleren of de productketen in kwestie blijft
voldoen aan de gestelde voorwaarden. In het geval daar geen sprake (meer) van
is, zou de betreffende certificering kunnen worden ingetrokken en zou, zeker in
die gevallen waarin het gaat om producten die vanuit een milieuoogpunt grote
risico's met zich meebrengen, kunnen worden besloten dat het product niet op
de markt mag worden gebracht, zolang de informatievoorziening niet voldoet
aan de voorwaarden van de kaderverordening.

Toegankelijkheid van informatie (Knelpunt 3)
In dit onderzoek is er voor gepleit om na te denken over de mogelijkheden die
informatie- en communicatietechnologie (ICT) zouden kunnen bieden bij het
wegnemen van de eerder genoemde knelpunten in de informatievoorziening die
betrekking hebben op de toegankelijkheid van informatie. In dit proefschrift heb
ik ten aanzien van de toegankelijkheid van informatie gepleit voor het gebruik
van ICT, omdat de kenmerkende eigenschappen van ICT eraan bij kunnen
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dragen dat milieurelevante informatie beter ontsloten wordt zowel voor wat
betreft de informatie die bij de diverse partijen in de productketens opgeslagen is
als de informatie waarover de overheid zelf beschikt.

Tevens heb ik betoogd dat artikel 21 van de Grondwet een zorgplicht voor de
overheid ten aanzien van het milieu behelst. In dat kader kan en mag van de
overheid verwacht worden dat zij het voeren van een milieubeleid door andere
partijen faciliteert en waar mogelijk ondersteunt. Ook artikel 174 EG behelst dat
het communautaire milieubeleid bijdraagt aan het behoud,de bescherming en de
verbetering van de kwaliteit van het milieu. Het toegankelijk maken van
milieurelevante informatie ten aanzien van producten door het benutten van de
mogelijkheden van ICT behoort daar zeer zeker toe. Dat geldt in de eerste plaats
voor het toegankelijk maken van die informatie die bij de overheid zelf berust.
Daarnaast geldt het echter ook voor de stimulering, dat kan zowel financieel als
technisch zijn, van het gebruik van ICT ten behoeve van het toegankelijker
maken van informatie die bij partijen in productketens berust. Ook bij de
doorgifte van informatie in de productketen kan ICT een bijdrage leveren aan
het wegnemen van de in dit onderzoek geconstateerde knelpunten.

Het zijn echter niet slechts de artikelen 21 Grondwet en artikel 174 EG die
als basis zouden kunnen dienen voor een actievere betrokkenheid van de
nationale en communautaire overheid bij de inzet van ICT. Het Verdrag van
Aarhus en richtlijn 2003/4/EG vereisen van de overheid een actievere rol bij de
inzet van ICT ten behoeve van de openbaarheid van milieu-informatie. Het
Verdrag van Aarhus, en de richtlijn 2003/4/EG die vrijwel identieke bepalingen
bevat, stelt minimumeisen aan de verdragssluitende partijen ter verwezenlijking
van een fundamenteel recht op vrije toegang tot milieu-informatie. In de
overwegingen bij het Verdrag van Aarhus en in diverse bepalingen wordt het
belang van de gebruikmaking van elektronische vormen van communicatie bij
de verstrekking van milieu-informatie genoernd en wordt er op de
verdragssluitende partijen een inspanningsverplichting op dat terrein verwacht.
Het is echter opvallend dat er bij de implementatie die inmiddels heeft
plaatsgevonden door middel van de aanpassing van Hoofdstuk  19 van de Wet
milieubeheer en de Wet openbaarheid van bestuur geen enkele aandacht is
besteed aan de mogelijkheden van ICT voor de actieve en passieve
openbaarheid van milieu-informatie.

Het gebruik maken van ICT ten behoeve van het productenbeleid wordt ook wel
geopperd in de nationale en Europese beleidsdocumenten, echter zonder dat de
mogelijkheden van dat gebruik verder worden uitgewerkt. Reeds in de Nota
Produkt en Milieu wordt aangegeven dat geautomatiseerde ondersteuning zeer
gewenst zou zijn bij de complexe berekeningen die nodig zijn bij de bepaling
van de milieubelasting van producten. Ook het Groenboek geintegreerd
productenbeleid onderschrijft de mogelijkheden die ICT zou kunnen bieden bij
het realiseren van een productenbeleid. In dat Groenboek wordt gesteld dat
communicatietechnologieen, waaronder met name het internet, nieuwe manieren
openen om informatie toegankelijk te maken en tevens de mogelijkheid bieden
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voor wederzijds informatieoverdracht, hetzij tussen producenten onderling,
hetzij tussen producenten en consumenten.

Indien ICT daadwerkelijk als een mogelijkheid wordt beschouwd om bij te
dragen aan de totstandkoming van een informatievoorziening, dan is het
noodzakelijk dat er wordt nagedacht over de kansen en bedreigingen die ICT
biedt voor de verdere ontwikkeling van het productenbeleid. Deze discussie
heeft reeds plaats gevonden in diverse andere beleidssectoren. Zo zijn er onder
andere op het terrein van het onderwijs en de gezondheidszorg beleidsnota's
verschenen waarin de rol van ICT voor die beleidsterreinen is beschreven. Aan
de hand daarvan en aan de hand van de daarop gebaseerde proefprojecten zijn er
voor de beleidsterreinen strategische keuzes gemaakt ten aanzien van de inzet
van ICT. Tot op heden ontbreekt in de door mij besproken beleidsdocumenten
zowel op Europees als op nationaal niveau een dergelijke strategische aanpak
voor de inzet van ICT in het productenbeleid. Zowel van een Europese als een
nationale overheid mag men, zeker op grond van het Verdrag van Aarhus en de
richtlijn 2003/4/EG, verwachten dat zij een dergelijke strategische aanpak,
bijvoorbeeld in de vorm van een beleidsnota, codrdineert en proefprojecten op
dit terrein ondersteunt. Alleen op een dergelijke wijze wordt duidelijk waar de
inzet van ICT daadwerkelijk kan bijdragen aan de vormgeving van het
productenbeleid. Tevens wordt dan helder welke bijdrage de overheid zou
kunnen leveren bij het wegnemen van eventuele technische, juridische,
organisatorische dan wel financi8le belemmeringen die het gebruik van ICT ten
behoeve van de informatievoorziening in productketens met zich meebrengt.

Het ontbreken van een standaard beoordelingsmethodiek (Knelpunt 4)
Ook hier zijn argumenten naar voren gebracht die pleiten voor het inzetten van
zelfregulering. Er is hier sprake van een technische materie, waarover de meeste
kennis en deskundigheid berust bij de producenten zelf of bij de door hen
ingeschakelde milieukundigen. Daarnaast geldt dat de vaststelling van
standaarden voor beoordelingsmethodieken technische normen met zich
meebrengt die op grond van wetenschappelijke en technische ontwikkelingen
aan snelle veranderingen onderhevig kunnen zijn. In een dergelijke situatie ligt
zelfregulering meer in de rede dan wetgeving, omdat de aanpassing van
wettelijke regels veel meer tijd vergt, aangezien zij omgeven is met zwaardere
procedures.

Aangezien het hier gaat om de vaststelling van technische normen ligt met name
de toepassing van validatiestelsels, dat wil zeggen normalisatie, certificatie en
accreditatie, als vorm van zelfregulering voor de hand. De wetgever laat, onder
het stellen van een aantal procedurele voorwaarden, de vaststelling van een
standaard voor beoordelingsmethodieken door middel van een

normalisatieproces over aan een geaccrediteerd instituut. In hoofdstuk 6 is
geopperd om naar deze normen die door het normalisatie-instituut worden
vastgesteld te verwijzen in hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer of in een
algemene maatregel van bestuur die op deze wet is gebaseerd. Daar is aan
toegevoegd dat het niet gebruiken door producenten van de (gecertificeerde)
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standaard voor LCA-methodieken eveneens in hoofdstuk 9 Wet milieubeheer
gesanctioneerd zou kunnen worden. In dat kader is er op gewezen dat er in het
Convenant Verpakkingen II gekozen is voor een nog verdergaande vorm van
regulering. Daar wordt namelijk niet alleen voorgeschreven welke standaard
voor LCA-methodieken gehanteerd moet worden, maar tevens wat de
consequenties zijn als de uitkomst van de LCA-methodiek ongunstig is voor het
milieu.

Daar dient bij te worden aangetekend dat deze regulering is gebaseerd op een
Europese richtlijn die daartoe de mogelijkheden biedt. Het reguleren van een
standaard voor LCA-methodieken op een nationaal niveau zou in strijd kunnen
zijn met de bepalingen van artikel 28 EG, omdat het een belemmering kan
opleveren voor een vrij verkeer van goederen. Dat geldt zeker als de
gebruikmaking van een dergelijke standaard gekoppeld zal worden aan een
verbod of nadere maatregelen om het product op de markt te brengen. Het
voorgaande betekent dan ook dat de regulering van een standaard voor LCA-
methodieken beter kan worden overgelaten aan een internationaal niveau. Ik zeg
uitdrukkelijk internationaal en niet een Europees niveau, omdat de International
Standards Organisation (ISO) met name tot doel heeft om dit soort standaarden
vast te stellen. De ISO heeft als voordeel dat er op een internationaal niveau veel
landen zijn aangesloten die een eventuele standaard voor LCA-methodieken als
norm kunnen accepteren. De taak van de Europese wetgever zou kunnen zijn om
het gebruik van een door de ISO vastgestelde standaard dwingend op te leggen
aan de lidstaten door middel van een richtlijn of een verordening. Deze regule-
ring zou dan ook de sanctionerende maatregelen kunnen bevatten voor het geval
er geen gebruik wordt gemaakt van de standaard voor de LCA-methodiek bij de
bepaling van de milieubelasting van producten.
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Samenvatting

De productketen geinformeerd, een onderzoek naar de
regulering van de informatievoorziening met betrekking
tot de milieuaspecten van producten in productketens

In de afgelopen tien jaar is er op beleidsniveau nagedacht over de wijze waarop
er een verschuiving zou kunnen plaatsvinden van een procesgerichte naar een
productgerichte benadering van milieuproblemen. Een begrip dat in deze
benadering centraal staat is het begrip 'integraal ketenbeheer', waarmee het
terugdringen van de milieubelasting in een productketen wordt bevorderd. In
deze benadering is er aandacht voor alle fasen van de productketen, zodat
voorkomen kan worden dat de problemen van de ene schakel in de keten worden
doorgeschoven naar een andere schakel in de productketen.

De nationale en Europese beleidsdocumenten die er in de afgelopen jaren
zijn verschenen met betrekking tot het onderwerp productgericht milieubeleid
(in het hiernavolgende zal ook worden gesproken over 'productenbeleid')
leggen een grote nadruk op het belang van informatievoorziening en
zelfregulering. Een goede informatievoorziening tussen partijen in de
productketen wordt namelijk geacht een essentiBle voorwaarde te zijn voor het
welslagen van een productgericht milieubeleid. Het terugdringen van de
milieubelasting van producten en de daarmee samenhangende informatie-
voorziening wordt in de diverse beleidsdocumenten gezien als een
verantwoordelijkheid van de partijen in de markt zelf. Regulering van deze
onderwerpen zal dan ook in eerste instantie moeten geschieden door middel van
zelfregulering. Er mag echter niet uit het oog worden verloren dat zelfregulering
op het gebied van het milieu haar grenzen kent. De overheid heeft immers op
grond van het bepaalde in artikel 21 van de Grondwet een eigen
verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu. Dat roept de vraag op
in hoeverre de overheid of de wetgever bij het vormgeven van een
productgericht milieubeleid en de daarvoor noodzakelijk geachte
informatievoorziening ruimte moet laten, en zo ja welke ruimte, aan
ondernemingen, consumenten en maatschappelijke organisaties om zelf
maatregelen te nemen die de milieubelasting van producten beoogt terug te
dringen.

In dit onderzoek staat de navolgende probleemstelling centraal:

6,

op welke wijze en op welk niveau kan de noodzakelijk geachte informatie-
voorziening tussen producenten met betrekking tot de milieuaspecten van producten
gereguleerd worden?"

Het antwoord op deze centrale probleemstelling heeft plaatsgevonden aan de
hand van vier onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen zijn in verschillende
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hoofdstukken beantwoord. Deze hoofdstukken zullen hieronder worden
besproken.

Hoofdstuk 2
In hoofdstuk 2 is een beschrijving en analyse gemaakt van de voor het
productenbeleid meest relevante beleidsdocumenten. De nadruk daarbij ligt op
nationale beleidsdocumenten en op het beleid dat er tot op heden op Europees
niveau ten aanzien van producten is gevoerd.

De Europese Commissie poogt in het zesde Milieu Actie Programma (MAP)
en in het Groenboek geYntegreerd productbeleid (Groenboek) de contouren van
een Europees productenbeleid te schetsen. In beide documenten valt te lezen dat
de door de Europese Commissie gedane voorstellen beschouwd moeten worden
als aanzetten tot een discussie. Het woord "aanmoedigen" komt regelmatig terug
in beide documenten. De reden daarvoor is dat de Europese Commissie,
vooralsnog, geen actieve rol voor zichzelf ziet weggelegd op het terrein van het
productenbeleid. In het zesde MAP heet het "het aanmoedigen van vrijwillige
actie door de industrie om haar milieugedrag te verbeteren". In het Groenboek
wordt aangegeven dat de rol van de Europese overheid in het productenbeleid
faciliterend en niet intervenierend zal zijn, gebruikmakend van de bestaande
marktkrachten. Het voorgaande blijkt ook wel uit de voorkeur die de Europese
Commissie heeft voor de indirecte, zachte instrumenten. Informatievoorziening
en voorlichting worden beschouwd als de belangrijkste instrumenten.

Slechts op het terrein van de informatievoorziening, voor de Europese
Commissie de sleutel tot de realisatie van een Europees productenbeleid, lijkt de
Europese Commissie een uitzondering te willen maken op de vrijwilligheid die
de overige instrumenten ten behoeve van het productenbeleid kenmerken.
Teneinde de productie en de beschikbaarheid van informatie te vergroten, lijkt
de Europese Commissie van zins om producenten te verplichten om belangrijke
gegevens te leveren in de productketen en aan consumenten. De wijze waarop
een dergelijke verplichting gerealiseerd zou moeten worden, bijvoorbeeld door
middel van een richtlijn of een verordening, werkt de Europese Commissie niet
verder uit. Dat gebeurt evenmin in de Mededeling van de Europese Commissie
aan de Europese Raad en het Europese Parlement, die in 2003 is verschenen.
Daarin worden de beleidsinstrumenten uit het Groenboek iets nader
geconcretiseerd, maar een uitwerking blijft voorlopig uit.

Tevens zijn in hoofdstuk 2 de nationale beleidsdocumenten besproken die
betrekking hebben op een productenbeleid. Indien de nationale
beleidsdocumenten, waarin het productenbeleid wordt beschreven, in de tijd
worden vergeleken, dan valt met name op dat het ambitieniveau van datzelfde
productenbeleid in de loop van de tijd naar beneden toe is bijgesteld. Sterker
nog, in de beleidsdocumenten van de afgelopen vier jaar is er eigenlijk
nauwelijks meer aandacht voor het productenbeleid. Dat geldt voor de
doelstellingen van het beleid, dat geldt voor het aangrijpingspunt van het beleid
en dat geldt voor de instrumenten die worden ingezet ter realisering van de
doelstellingen.
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In het Nationaal Milieubeleidsplan 1 wordt er door het kabinet ten aanzien
van het productenbeleid hoog ingezet. Het streven in die nota was om van
integraal ketenbeheer en het productenbeleid 66n van de speerpunten te maken
in het milieubeleid. In het Nationaal Milieubeleidsplan 2 en de Nota Produkt en
Milieu die hierop volgen, worden de doelstellingen van het productenbeleid
reeds enigszins afgezwakt. Het productenbeleid dient tot stand te worden
gebracht door middel van de zogenaamde zelfregulering binnen kaders, waarbij
actoren in het veld verantwoordelijk zijn voor het productenbeleid en het kabinet
de randvoorwaarden stelt. Naarmate de jaren verstrijken worden de
doelstellingen van het productenbeleid steeds abstracter en algemener. In dat
kader kan bijvoorbeeld worden verwezen naar het Nationaal Milieubeleidsplan
3,    waarin ten aanzien    van de doelgroepen consumenten, industrie    en
detailhandel algemene noties ten aanzien van het onderwerp producten en milieu
wordt geformuleerd zonder dat er sprake is van enig concreet ingevuld
instrumentarium. In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 en de beleidsnotitie
"Vaste waarden, nieuwe vormen" komt het onderwerp productenbeleid feitelijk
niet meer voor. Het kabinet kiest ervoor om het productenbeleid en de daarmee
samenhangende regulering te laten vormgeven op een Europees niveau.

Hoofdstuk 3
In hoofdstuk 3 is de eerste onderzoeksvraag beantwoord. De eerste
onderzoeksvraag luidt als volgt:

"Welke ruimte biedt de Europese en internationale regelgeving voor het nemen van
nationale maatregelen met betrekking tot de informatievoorziening?

"

In de eerste plaats zijn de mogelijkheden voor nationale maatregelen die
betrekking hebben op producten zelf onderzocht. Artikel 28 EG en artikel XI
GATT verbieden het nemen van nationale maatregelen die te beschouwen zijn
als kwantitatieve invoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking.
Normen die betrekking hebben op de milieueisen die gesteld worden aan
producten zelf zullen al snel een handelsbelemmerend effect hebben, hetgeen
zowel door artikel 28 EG als artikel XI GAIT wordt verboden. De zogenaamde
rule Of reason biedt wel de mogelijkheid om een beroep te doen op een
rechtvaardigingsgrond op grond waarvan nationale maatregelen toch geoorloofd
kunnen zijn. In het geval van nationale maatregelen die het milieu beogen te
beschermen zal er een belangenafweging moeten plaatsvinden tussen het vrije
verkeer van goederen en de bescherming van het milieu. Daarnaast dient de
nationale maatregel noodzakelijk te zijn voor de bescherming van het milieu en
dient de nationale maatregel niet onevenredig belastend te zijn voor het vrije
verkeer van goederen. Uit de in hoofdstuk 3 besproken arresten van het
Europese Hof van Justitie is gebleken dat de ruimte om binnen deze criteria
nationale maatregelen te nemen erg klein zijn. Datzelfde geldt eveneens voor de
ruimte die de bepalingen van artikel XX GAIT laat voor het nemen van
nationale maatregelen die beogen het milieu te beschermen. Zelfs als deze
ruimte er wel zou zijn, dan maakt de grote hoeveelheid communautaire
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regelgeving met betrekking tot (aspecten van) producten het praktisch
onmogelijk om een werkbare en uitvoerbare nationale generieke
productenregeling te ontwerpen, omdat een dergelijke regeling de bestaande
communautaire regelgeving zal hebben te eerbiedigen.

Ook de ruimte die er bestaat voor het nemen van nationale maatregelen die
betrekking hebben op de informatievoorziening van producten dient beoordeeld
te worden aan de hand van artikel 28 EG en artikel XI GAIT. Deze ruimte is
groter, omdat nationale maatregelen die betrekking hebben op de
informatievoorziening van producten beschouwd kunnen worden als
verkoopmodaliteiten in de zin van de Keck-uitspraak van het Europese Hof van
Justitie. Verkoopmodaliteiten zijn die nationale maatregelen die geen eisen
stellen aan het product zelf, maar eisen die bepalen onder welke omstandigheden
door wie, aan wie, waar of wanneer producten mogen worden verhandeld.
Daarvan is in het geval van de regulering van de informatievoorziening van
producten sprake, zodat artikel 28 EG in beginsel niet van toepassing is op dat
soort maatregelen. Deze maatregelen kunnen ook niet beschouwd worden als
een verbod of een beperking van de handel als bedoeld in artikel XI GAIT. De
conclusie die voor wat betreft de nationale regulering van de informatie-
voorziening in hoofdstuk 3 is getrokken, luidt dan ook dat de nationale wetgever
in beginsel ruimte heeft om over te gaan tot de regulering van deze
informatievoorziening, mits bij deze regulering geen eisen worden gesteld aan
het product zelf of de voorwaarden waaronder het product op de markt kan
worden gebracht.

Hoofdstuk 4
In hoofdstuk 4 is de tweede onderzoeksvraag beantwoord. De tweede
onderzoeksvraag luidt als volgt:

"Op welke wijze is de regulering van de informatievoorziening van producten thans
gereguleerd en welke aanknopingspunten biedt de huidige regulering van de
informatievoorziening van milieuaspecten van producten voor een mogelijke integrale

"
regulering van de informatievoorziening?

Bij de beantwoording van deze vraag is er een onderscheid gemaakt tussen
directe vormen van regulering en indirecte vormen van regulering.

Als vormen van directe regulering is de navolgende wet- en regelgeving
besproken:

•    Wet milieubeheer
• Hoofdstuk Afvalstoffen Wet milieubeheer
•     Wet milieugevaarlijke stoffen
• Warenwet
•     Wet inzake luchtverontreiniging, Wet geluidhinder, Wet

energiebesparing toestellen
• Woningwet
• Bestrijdingsmiddelenwet
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• Verpakkingswetgeving
•    Regulering van genetisch gemodificeerde organismen

Vrijwel alle genoemde regelgeving is een uitvloeisel van het Europese recht. De
besproken richtlijnen en verordeningen bieden aan de nationale wetgever weinig
bewegingsruimte. De conclusie die op grond van de analyse van voornoemde
wet- en regelgeving kan worden getrokken is dat het voeren van een eigen
productgericht milieubeleid, laat staan nationale regelgeving die alle
milieuaspecten van het product reguleert vanuit een oogpunt van integraal
ketenbeheer uitgesloten lijkt op grond van de marges die het Europese recht
biedt. Dat betekent echter niet dat de beschreven wet- en regelgeving geen
aanknopingspunten biedt om rekening te houden met de milieuaspecten van
producten. Diverse wetten geven regels die betrekking hebben op een of
meerdere milieuaspecten van producten. Als voorbeeld is genoemd de Wet
milieugevaarlijke stoffen die maatregelen op het terrein van producten mogelijk
maakt indien er sprake is van milieugevaarlijke stoffen. Daarnaast is er
regelgeving die betrekking heeft op zeer specifieke producten. Zo biedt de
Bestrijdingsmiddelenwet uitsluitend regels voor bestrijdingsmiddelen. De
conclusie is dat de besproken wetgeving zeer verbrokkeld is en slechts
aanknopingspunten biedt voor de regulering van producten vanuit een specifiek
gezichtspunt. Wetgeving die een generieke productenbenadering mogelijke
maakt, ontbreekt echter.

De informatievoorziening die in de beschreven wetgeving is gereguleerd
heeft met name betrekking op de gegevensverstrekking aan het bevoegde gezag,
teneinde het mogelijk te maken om de uitvoering en de naleving van wettelijke
voorschriften te controleren. In bepaalde gevallen zijn er echter wel
aanknopingspunten voor de regulering van informatievoorziening tussen partijen
in ketens. Daarbij gaat het echter om informatieverstrekking die betrekking heeft
op tan specifiek milieuaspect van een product, zoals in het geval van de Wet
milieugevaarlijke stoffen, of om 66n specifieke categorie van producten, zoals  in
het geval van genetisch gemodificeerde organismen. Ook ten aanzien van de
regulering van de informatievoorziening die betrekking heeft op de
milieuaspecten van producten is de conclusie dat generieke wetgeving met
betrekking tot de informatievoorziening die betrekking heeft op alle
milieuaspecten van producten en alle fasen van dat product ontbreekt.

In het kader van de indirecte regulering van producten zijn financiele
instrumenten zoals heffingen, aansprakelijkheidswetgeving, vormen van
vrijwillige regulering zoals convenanten en milieuzorgsystemen en indirecte
regulering door middel van informatievoorziening besproken die indirect van
belang zouden kunnen zijn voor integraal ketenbeheer en voor vormen van
informatie-uitwisseling in productketens. De conclusie die aan de hand van de
analyse van deze indirecte instrumenten kan worden getrokken is dat ze
evenmin als de eerder besproken directe instrumenten aanknopingspunten
bieden om op een structurele wijze bij te dragen aan de totstandkoming van een
productenbeleid dat is gebaseerd op integraal ketenbeheer of een daarmee
samenhangende informatievoorziening.
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Ook hier is er sprake van maatregelen die zich met name richten op
(informatievoorziening met betrekking tot) deelaspecten van producten, zoals in
het geval van de verpakkingsconvenanten, of slechts betrekking hebben op
(informatievoorziening met betrekking tot) incidentele producten, zoals in het
geval van een aantal heffingen.

Hoofdstuk 5
In hoofdstuk 5 is de derde onderzoeksvraag beantwoord. De derde
onderzoeksvraag luidt als volgt:

64Welke knelpunten belemmeren de noodzakelijk geachte informatievoorziening in
productketens?"

Deze vraag is beantwoord aan de hand van een literatuuronderzoek en twee case
studies, te weten een onderzoek in de Veipakkingsketen en een onderzoek bij
producenten in productketens die actief zijn op het terrein van productgerichte
milieuzorg.

De knelpunten die een adequate informatievoorziening in de productketen in
de weg staan laten zich categoriseren naar een aantal thema's. Het gaat hier om
de thema's die in het literatuuronderzoek en de case studies prominent naar
voren zijn gekomen:

•       veel  leveranciers zijn niet bereid of in staat zijn om informatie over
milieuaspecten van producten aan producenten te verschaffen.

•    het ontbreken van een structuur voor informatie-uitwisseling in een
productketen vormt een belangrijke belemmering voor het tot stand
brengen van een adequate informatievoorziening.

•    een ander knelpunt betreft de toegankelijkheid van informatie. Dat
vormt een knelpunt voor ontwerpers van producten, maar ook voor
andere partijen in de productketen. Zo zijn er voor ontwerpers te weinig
databestanden waaruit ze kunnen putten bij de ontwikkeling van een
product. De databestanden die er wel zijn worden door de meeste
ontwerpers als te technisch ervaren, zodat de informatie niet bruikbaar
is in het ontwerpproces.

•     een laatste knelpunt dat zowel uit het literatuuronderzoek als uit de
beide case studies naar voren komt, is het ontbreken van een standaard
methodiek om de milieubelasting van producten te bepalen.

Hoofdstuk 6 en 7
Als uitgangspunt van regulering van de informatievoorziening is in dit
onderzoek gekozen voor zelfregulering. Aan de hand daarvan is getracht om de
vierde onderzoeksvraag te beantwoorden:

"hoe kan (zelfreguiering bijdragen aan de totstandkoming van een informatie-
voorziening in de productketen?"
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De beantwoording van deze vraag heeft plaatsgevonden vanuit het perspectief
van de nationale en de Europese wetgever.

Daar waar de nationale wetgever bij het vormgeven van de
informatievoorziening gebonden lijkt aan zelfregulering, kan de Europese
regelgever een keuze maken tussen wetgeving dan wel zelfregulering of
combinaties, aangezien de Europese wetgever niet gebonden is aan de
beperkingen die aan lidstaten worden gesteld bij het nemen van nationale
maatregelen. De onderwerpen die ook op een Europees niveau voor
(zelf)regulering in aanmerking zouden kunnen komen, vloeien voort uit de
knelpunten zoals die naar voren zijn gekomen uit het empirisch onderzoek en
het literatuuronderzoek dat hierboven is beschreven. Er is daarnaast onderzocht
op welke wijze de Europese wetgever de regulering van deze knelpunten zou
kunnen vormgeven. Daarmee is tevens de centrale probleemstelling van dit
onderzoek beantwoord: "op welke wijze en op welk niveau kan de noodzakelijk
geachte informatievoorziening tussen producenten met betrekking tot de
milieubelasting van producten gereguleerd worden?"

Informatieverstrekking door leveranciers en een structuur voor informatie-
uitwisseling
Het onderzoek toont aan dat het de voorkeur heeft om bij de nationale regulering
van de genoemde materie te kiezen voor geconditioneerde zelfregulering. Het
gaat om de regulering van een complexe materie waarbij de expertise voor een
groot gedeelte bij partijen in de productketen zelf ligt. De regulering betreft
(gevoelige) informatie over producten die raakt aan de kernactiviteiten van
partijen in de productketens. Daarnaast is er in de meeste productketens sprake
van een hechte organisatiestructuur. Ook hebben de respondenten in de case
studies aangegeven dat het wat hen betreft de voorkeur heeft om het opzetten
van informatiesystemen zelf ter hand te nemen. Dat zijn alle argumenten die
pleiten voor zelfregulering. De zelfregulering is geconditioneerd onder andere
vanwege het bepaalde in artikel 21 van de Grondwet. Op grond van die bepaling
geldt dat de overheid uiteindelijk bij de vormgeving van het milieubeleid, ook
daar waar een keuze wordt gemaakt voor zelfregulering, de
eindverantwoordelijkheid draagt. De overheid zal om die reden
randvoorwaarden willen stellen aan de invulling van de eigen
verantwoordelijkheid van partijen in de productketens.

Het voorgaande betekent dat regulering met betrekking tot deze knelpunten in
de informatievoorziening aan producenten zelf kan worden overgelaten, maar
dat daarbij wel aan een aantal voorwaarden voldaan zal moeten zijn die door de
overheid gesteld worden. Een belangrijke voorwaarde is onder andere dat er
kwaliteitseisen worden opgesteld met betrekking tot de uit te wisselen
informatie. Aan deze voorwaarde zal moeten zijn voldaan, al was het maar
omdat een zekere eenvormigheid van de te verschaffen informatie gewenst is
voor een uitwisselbaarheid van informatie. Leveranciers van grondstoffen zijn
vaak actief in diverse productketens.
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Het mag niet zo zijn dat er in de verschillende productketens andere informatie-
eisen aan deze leveranciers worden gesteld. Een andere voorwaarde is de
mogelijkheid van participatie van derde partijen, zoals consumenten- en
milieuorganisaties bij het opzetten van informatiesystemen. Ook dient er een
garantie te zijn dat er een balans bestaat tussen openbaarheid van
milieurelevante informatie en de bescherming van bedrijfsgevoelige informatie.

Tevens heb ik aangegeven op welke wijze de controle van de zelfregulering
zou kunnen plaatsvinden, namelijk door een op te richten stichting, waarin
belanghebbende partijen zitting hebben. Deze stichting controleert de naleving
van genoemde voorwaarden en kan, indien de zelfregulering niet tot de
gewenste resultaten leidt, aan het bevoegde gezag adviseren om door middel van
een algemene maatregel van bestuur zelf regels op te stellen.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het primaat van de regulering
behoort te liggen bij de Europese wetgever. Er is voor gepleit om op het terrein
van de regulering van de informatievoorziening op communautair niveau te
kiezen voor het instrument van de verordening. In veel lidstaten van de
Europese Unie bestaat er nog geen nationale regelgeving op dit terrein, evenmin
als dat in Nederland het geval is. Dat betekent dat er voor harmonisatie op dit
terrein geen sprake kan zijn en dat een richtlijn als wetgevingsinstrument niet
voor de hand ligt.

Verder is in dit onderzoek naar voren gekomen dat de informatievoorziening in
de productketen voor een belangrijk deel over zou moeten worden gelaten aan
de producenten in de productketen. Daaraan zou kunnen worden voldaan door te
werken met een zogenaamde kaderverordening, waarin algemene regels worden
gesteld die betrekking hebben op de informatievoorziening in productketens.
Een kaderverordening kan aan de partijen in de productketens voldoende ruimte
laten om zelf maatregelen te nemen of om aan de bestaande maatregelen die in
productketens zijn genomen te respecteren.

Toegankelijkheid van informatie
In dit onderzoek is er voor gepleit om na te denken over de mogelijkheden die
informatie- en communicatietechnologie (ICT) zouden kunnen bieden bij het
wegnemen van de eerder genoemde knelpunten in de informatievoorziening die
betrekking hebben op de toegankelijkheid van informatie. In dit proefschrift is
voor de toegankelijkheid van informatie gewezen op de mogelijkheden van het
gebruik van ICT, omdat de kenmerkende eigenschappen van ICT eraan bij
kunnen dragen dat milieurelevante informatie beter ontsloten wordt zowel voor
wat  betreft de informatie  die  bij de diverse partijen  in de productketens
opgeslagen is als de informatie waarover de overheid zelfbeschikt.

Tevens is betoogd dat artikel 21 van de Grondwet een zorgplicht voor de
overheid ten aanzien van het milieu behelst. In dat kader kan en mag van de
overheid verwacht worden dat zij het voeren van een milieubeleid door andere
partijen faciliteert en waar mogelijk ondersteunt.
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Ook artikel 174 EG behelst dat het communautaire milieubeleid bijdraagt aan
het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu.
Het toegankelijk maken van milieurelevante informatie ten aanzien van
producten door het benutten van de mogelijkheden van ICT behoort daar zeer
zeker toe. Dat geldt in de eerste plaats voor het toegankelijk maken van die
informatie die bij de overheid zelf berust. Daarnaast geldt het echter ook voor de
stimulering, dat kan zowel financieel als technisch zijn, van het gebruik van ICT
ten behoeve van het toegankelijker maken van informatie die bij partijen in
productketens berust. Ook bij de doorgifte van informatie in de productketen
kan ICT een bijdrage leveren aan het wegnemen van de in dit onderzoek
geconstateerde knelpunten.

Het zijn echter niet slechts de artikelen 21 Grondwet en artikel 174 EG die
als basis zouden kunnen dienen voor een actievere betrokkenheid van de
nationale en communautaire overheid bij de inzet van ICT. Het Verdrag van
Aarhus en richtlijn 2003/4/EG vereisen van de overheid een actievere rol bij de
inzet van ICT ten behoeve van de openbaarheid van milieu-informatie. Het
Verdrag van Aarhus, en de richtlijn 2003/4/EG die vrijwel identieke bepalingen
bevat, stelt minimumeisen aan de verdragssluitende partijen ter verwezenlijking
van een fundamenteel recht op vrije toegang tot milieu-informatie. In de
overwegingen bij het Verdrag van Aarhus en in diverse bepalingen wordt het
belang van de gebruikmaking van elektronische vormen van communicatie bij
de verstrekking van milieu-informatie genoemd en wordt er op de
verdragssluitende partijen een inspanningsverplichting op dat terrein verwacht.
Het is echter opvallend dat er bij de implementatie die inmiddels heeft
plaatsgevonden door middel van de aanpassing van Hoofdstuk  19 van de Wet
milieubeheer en de Wet openbaarheid van bestuur geen enkele aandacht is
besteed aan de mogelijkheden van ICT voor de actieve en passieve
openbaarheid van milieu-informatie.

Het ontbreken van een standaard beoordelingsmethodiek
Ook hier zijn argumenten naar voren gebracht die pleiten voor het inzetten van
zelfregulering. Er is hier sprake van een technische materie, waarover de meeste
kennis en deskundigheid berust bij de producenten zelf of bij de door hen
ingeschakelde milieukundigen. Daarnaast geldt dat de vaststelling van
standaarden voor beoordelingsmethodieken technische normen met zich brengen
die op grond van wetenschappelijke en technische ontwikkelingen aan snelle
veranderingen onderhevig kunnen zijn. In een dergelijke situatie ligt
zelfregulering meer in de rede dan wetgeving, omdat de aanpassing van
wettelijke regels veel meer tijd vergt aangezien zij omgeven is met zwaardere
procedures.

Aangezien het hier gaat om de vaststelling van technische normen ligt met name
de toepassing van validatiestelsels, dat wil zeggen normalisatie, certificatie en
accreditatie, als vorm van zelfregulering voor de hand.
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De wetgever laat, onder het stellen van een aantal procedurele voorwaarden, de
vaststelling van een standaard voor beoordelingsmethodieken door middel van
een normalisatieproces over aan een geaccrediteerd instituut. Het onderzoek
heeft laten zien dat de regulering van een standaard voor LCA-methodieken
bee kan worden overgelaten aan een internationaal niveau. Daarbij moet met
name worden gedacht aan een internationaal en niet een Europees niveau, omdat                Ide International Standards Organisation (ISO) met name tot doel heeft om dit           i
soort standaarden vast te stellen. De ISO heeft als voordeel dat er op een
internationaal niveau veel landen zijn aangesloten die een eventuele standaard
voor LCA-methodieken als norm kunnen accepteren. De taak van de Europese
wetgever zou kunnen zijn om het gebruik van een door de ISO vastgestelde
standaard dwingend op te leggen aan de lidstaten door middel van een richtlijn
of een verordening. Deze regulering zou dan ook de sanctionerende maatregelen
kunnen bevatten voor het geval er geen gebruik wordt gemaakt van de

standaard                      Ivoor de LCA-methodiek bij de bepaling van de milieubelasting van producten.
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Summary

The product chain informed, a study on the regulation of
the information supply concerning environmental
aspects of products in product chains

For the last ten years the government has been thinking on a policy level about
the way a shift from a process orientated to a product orientated approach of
environmental problems could take place. A concept which is essential in this
approach is the concept of "integrated chain management" by which the drive
back of environmental pollution in a product chain should be stimulated. This
approach focuses on all phases of the product chain, preventing the passing on
of environmental problems from one link in the product chain to another link in
the product chain.

The national and European policy documents regarding product orientated
environmental policy (hereinafter to be referred to as 'product policy') of the
last years emphasize on the interest of information supply and self-regulation.
An adequate information supply between the parties in the product chain is
considered to be an essential condition for the success of a product orientated
environmental policy. The drive back of the environmental pollution ofproducts
and the related information supply is considered to be a responsibility of the
market parties themselves in the several policy documents. The regulation of
these subjects will in first instance have to take place by means of self-
regulation. Self-regulation in the area of the environment does however have its
limitations. According to article 21  of the Dutch constitution the government has
its own responsibility in the protection of the environment. This raises the
question in what way the government or the legislator should create possibilities,
and if so what sort of possibilities, for corporations, consumers and non-
governmental organisations to take measures which aim at the driving back of
the environmental pollution of products.

The foregoing has lead to the following research question:

"in what way and at which level can the necessary information supply
between producers  regarding  the  environmental  aspects  of products  be
regulated? "

The answer to this research question has taken place by a subdivision into four
subquestions. These subquestions have been answered in the several chapters of
this research. These chapters will be discussed hereafter.
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Chapter 2
Chapter 2 makes an inventory and an analysis of the policy documents that are
most relevant for the product policy. The main emphasis falls on the national
policy documents and on the policy of the European Union regarding
environmental aspects ofproducts.

The European Commission has tried to draft the outlines of a European
product policy in the sixth Environmental Action Program (EAP) and in the
Green Book on integrated product policy (Green Book). In both documents the
European Commission has done some proposals that can be considered attempts
to start a discussion with the stakeholders about integrated product policy. The
European Commission does for the moment not see any active role for itself in
the area of the product policy. The sixth EAP therefore mentions "the
encouragement of voluntary action by the industry to improve its environmental
behaviour". The Green Book indicates that the role of the European Commission
in the product policy should be supporting and not be intervening. The European
Commission would like to make use of the existing market forces. The
foregoing also follows from the preference that the European Commission has
for indirect, soft instruments. Information supply and education are considered
as the most important instruments by the European Commission.

It is only in the field of information supply, which for the European
Commission is the key for the realisation of a European product policy, that the
European Commission seems to make an exemption on the voluntariness which
characterises the other instruments on behalf of the product policy. In order to
improve the production and the availability of information, the European
Commission wants to oblige producers to deliver important data to other parties
in the product chain and to consumers. The way in which such an obligation
should be realised, for example by means of a directive or a council regulation,
has not been further worked out by the European Commission. Neither has this
been done in the announcement of the European Commission to the European
Council and the European Parliament, which appeared in 2003. In this
announcement the policy instruments from the Green Book are somewhat
specified, but until now these instruments have not been further elaborated.

Chapter two also discusses the national policy documents relating to a product
policy. If these national documents are compared in time, then it is striking that
the level of ambition of this product policy has been readjusted downwards over
the years. To put it even stronger, in the policy documents of the last four years
there is hardly any attention for the product policy. This does not only apply to
the objectives of this policy, but also for the pretext of the policy and the
instruments used for the realisation of the objectives of the policy.

The Government aims high with respect to the product policy in the First
National Environmental Policy Plan (Nationaal Milieubeleidsplan 1), which
appeared at the end of the eighties. The objective of that policy document was  to
make integrated chain management and the product policy one of the main
focuses in the environmental policy.
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In the Second National Environmental Policy Plan (Nationaal Milieubeleidsplan
2) and the Note on Product and Environment (Nota Produkt en Milieu), the
objectives for a product policy are already mitigated. The product policy needs
to be realised by means of the so called self-regulation within a framework, in
which the parties themselves, such as corporations and consumers, are
responsible for the product policy. The Government will set the preconditions
for the self-regulation. As the years go by the objectives of the product policy
become more abstract and more general. An example of this can be found in the
Third National Environmental Policy Plan (Nationaal Milieubeleidsplan 3), in
which some general notions on the subject products in relation to the
environment are being formulated without any specific instrument. The Fourth
National Environmental Policy Plan (Nationaal Milieubeleidsplan 4) and the
note "Vaste waarde, nieuwe vormen" does not even mention the subject of the
product policy. The Government has chosen to leave the further development of
the product policy and the relating issues to a European level.

Chapter 3
Chapter 3 aims at the first research question:

"Which space does  the European and international regulation give for national
"

measures regarding the information supply?

First of all the opportunities for national measures concerning products have
been investigated. Article 28 of the European Union Treaty (hereinafter to be
referred to as EU) and article XI General Agreement of Tariffs and Trade
(hereinafter to be referred to as GAIT) impose restrictions on national measures
that can be considered as quantitative import restrictions or measures with an
equal effect. Regulations concerning environmental demands to products will be
considered to have a negative impact on trade. This is explicitly prohibited by
article 28 EU and article XI GATT. The so-called rule Ofreason does however
give opportunities to apply for a justification, like the interest of protecting the
environment, on the basis of which national measures call be permitted. In the
case of national measures which aim at the protection of the environment a
balance of interest will have to take place between the free flow of goods and
the protection of the environment. The national measure will also have to be
necessary for the protection of the environment and must not have a
disproportionate effect on the free flow of goods. The case law of the European
Court of Justice, that has been discussed in chapter 3, makes clear that the space
to take national measures within these criteria are very small.

This is also the case with the space given by the stipulations of article XX
GAIT to take national measures aiming at the protection of the environment.
Even if this space would be available, then the large amount of community
legislation regarding several aspects of products makes it practically impossible
to draft a national generic product regulation from an environmental perspective
which is workable and executable, because such a regulation will have to be in
line with all existing community legislation.
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The existing space for the taking of national measures regarding the
information supply ofproducts will have to be judged according to article 28  EU
and article XI GAIT. This space is larger, because national measures regarding
the information supply of products can be considered as modalities of sale as is
meant in the so-called Keck judgement of the European Court of Justice.
Modalities of sales are those national measures which do not make any demands
regarding the product, but demands regarding the circumstances by whom, to
whom, where or when products can be traded. This is the case in the event of the
regulation of the information supply ofproducts, which means that article 28 EU
does in principle not apply to these sorts of national measures. These measures
can not be considered as a prohibition or a limitation of trade as is meant in
article XI GAIT. The conclusion regarding the national regulation of
information supply in chapter 3 is that the national legislator in principle has the
space to draft a regulation on the information supply, provided that this
regulation does not contain any demands to the product itself or to the
conditions under which the product can be put on the market.

Chapter 4
Chapter 4 aims at the second research question:

"In  what  way  is  the  regulation  of the  information  supply  of products  currently
regulated and what point of departure does the current regulation of the
information  supply  of environmental  aspects  of products  provide for  a  possible

"
integrated  regulation  of the  information  supply?

The answer to this research question has been divided into so-called direct
forms of regulation and indirect forms of regulation. The following forms of
direct regulation have been discussed:

• Environmental Management Act (Wet Milieubeheer);
• Chapter Waist Material in the Environmental Management Act

(hoofdstuk Afvalstoffen Wet milieubeheer);
• Chemical Substances Act;
•       Commodities Act;
•        Air Pollution Act, Noise Abatement Act, Energy Conservation

Act;
•        Housing Act;
•       Pesticides Act;
•       Legislation on Packaging;
• Regulation ofGenetically Modified Organisms;

Practically all of the above mentioned regulation is a consequence of European
law. The directives and council regulations that have been discussed do not give
much space to the national legislator. The conclusion drawn on the basis of the
analysis of the before mentioned legislation is that a national oriented product
related environmental policy, not even to mention national regulation
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concerning all environmental aspects of the product from a point of view of
integrated chain management, seems to be impossible looking at the margins
given by European law. This does however not mean that the legislation
described does not give any point of departure which makes it possible to take
the environmental aspects of products into account. Several types of legislation
provide rules which concern one or more environmental aspects of products. As
an example the Chemical Substances Act can be mentioned, which makes it
possible to take measures regarding products if these products contain chemical
substances. There  also are types of regulation which apply to very specific sorts
of products. An example is the Pesticides Act, which exclusively provides rules
for pesticides. The conclusion can be that the discussed legislation is very
dispersed and only offers a point of departure for the regulation ofproducts from
a specific point of view. Legislation which makes a generic approach of
products possible is not available at this moment.

The information supply that is regulated in the legislation described mainly
concerns the issuing of data to the competent authorities, in order to make it
possible to control the execution and the performance with legal obligations. In
certain cases there are however points of departure for the regulation of the
information supply between several parties in the chains of products. In those
cases however the information supply mainly focuses on one specific
environmental aspect of a product like in the case of the Chemical Substances
Act, or concerns one specific category of products, like in the case of the
regulation of genetic modified organisms. The conclusion regarding the
regulation of information supply concerning environmental aspects of products
can also be that generic legislation with respect to information supply
concerning all environmental aspects of products and all phases of the products
is lacking.

As a part of the indirect regulation of products the following types of
regulation have been discussed: financial instruments such as taxes, legislation
regarding liability, forms of voluntary regulation such as covenants and
environmental audit systems and indirect regulation by means of information
supply. Only those forms of indirect regulation have been discussed that could
be relevant for integrated chain management and forms of information exchange
in product chains. The conclusion following the analysis of these indirect
instruments is that these instruments as little as forms of direct regulation
provide points of departure for a structural contribution to the realisation of a
product policy based on integrated chain management or an information supply
that is connected with integrated chain management. Like in the case of direct
regulation, measures mainly focus on (information supply concerning) partial
aspects of products, such as the packaging covenants, or relate to (information
supply concerning) specific products.
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Chapter 5
Chapter 5 aims at the third research question:

"Which   bottlenecks    hinder   the    necessary   information   supply    in   product
chains? "

This question has been answered by a literature search and two case studies,
namely one research in the chain of packaging materials and one research with
several producers in product chains that are active in the field of product
orientated environmental auditing.

The bottlenecks which hinder an adequate information supply in productchains can be categorised into several topics. The following bottlenecks were
found in the literature search and the case studies:
•         suppliers are not prepared or capable to deliver information about

environmental aspects ofproducts to producers;
•          the lacking of a structure for information exchange in a product chain is

an important blockage for the realisation of an adequate information
supply in the product chain;

• another bottleneck is the accessibility ofinformation. This bottleneck was
mentioned mainly by product designers, but also by other parties in the
product chain. There are few databases in which these parties can search
when they want to develop a product. The databases that exist are
considered too technical, which has as a consequence that the information
can not be used in the design process;

•         a last bottleneck following from the literature search and the case studies
is the lacking of a standard methodology to determine the environmental
impact of a product.

Chapter 6 and 7
The starting point for the regulation of the information supply in this research is
the so-called self-regulation. This starting point has lead to the fourth research
question:

"In   what   way   can    (self-)regulation    contribute    to    the    realisation    of   an
information supply in product chains?"

The answer to this question has taken place from a perspective of the national
and European legislator.

Other than the national legislator, who seems to be bound to self-regulation
in the realisation of the information supply, the European legislator can make a
choice between legislation or self-regulation or combinations, given the fact that
the European legislator is not bound to the limitations of the member states
when taking national measures in this area. The subjects that qualify for (self-
)regulation on a European level, follow from the bottlenecks which have come
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up from the empirical research and the literature research that have been
described in chapter 5. The research has also focussed on the way in which the
European legislator could design the regulation of these bottlenecks. The
foregoing also aims to give an answer to the central research question of this
research: "In what way and at which level can the necessary information supply
between producers concerning the environmental impact of products be
regulated? "

Information supply by suppliers and a structurefor information exchange
The research shows that there is a preference to regulate this matter on a national
level by means of so-called conditioned self-regulation. It concerns the
regulation of a complex matter in which the expertise mainly lies with the
parties in the product chain itself. The regulation also concerns sensitive data
about products which affect the core activities ofthe parties in the product chain.
Most of the product chains also have a very tight structure of organisation. The
respondents in the case studies also have indicated that as far as they are
concerned they prefer to set up an information system themselves rather then to
be forced by a formal regulation. The foregoing are all arguments in favour of
self-regulation. The self-regulation must however be conditioned because of the
stipulation of article 21  of the Dutch Constitution. This article determines that
the government always has the final responsibility for the design of the
environmental policy, even in those cases in which a choice has been made for
self-regulation. The government will for that reason want to set preconditions to
the interpretation of the own responsibility of the parties in product chains.

The foregoing means that the regulation concerning these bottlenecks can be left
over to the producers themselves, but the government will have to set some
preconditions which will have to be met by the parties in the product chain. An
important precondition is that quality requirements concerning the information
supply will have to be drafted. This precondition will have to be met, so that
there will be a certain form of uniformity in the information supply between the
parties in the product chain. Suppliers of raw materials are very often active in
several product chains. It can not be the case that different product chains use
different information requirements for these suppliers. Another precondition is
the possibility of participation of third parties, such as consumers and
environmental organisations, in the set up of the information systems. There also
needs to be a guarantee that a balance will exist between the public availability
of environmental information and the protection of sensitive data.

I have also indicated in which way the control of the self-regulation could be
designed. This control could take place by a foundation in which all parties
concerned could take place. This foundation will look after the compliance with
the preconditions mentioned above and could, if the self-regulation does not lead
to the necessary results, advice to the authorities to regulate this matter by means
of formal regulation.
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The research has shown that the primacy of the regulation should lie with the
European legislator. There are arguments for the regulation of the information
supply on a European level by means of a council regulation. Many member
states o f the European Union do not have national legislation on this  area, like is
the case in the Netherlands. The foregoing calls for harmonisation in this field.
This means that a directive would not be a logical tool of legislation for this
matter.

The research has also shown that the information supply in the product chain
can mainly be left over to the producers in the product chain. This could be
stimulated by a so-called framework council regulation, in which general rules
are set out, which apply to the information supply in product chains. A
framework council regulation can give the parties in the product chains
sufficient space to take their own measures or to respect the already existing
measures that are taken by the parties in the product chains.

Accessibility ofinformation
In this research some arguments have been given to think about the possibilities
of information and communication technology (ICT) for the removal of the
mentioned bottlenecks in the information supply that relate to the accessibility
of information. This research has shown that the characteristic qualities of ICT
can contribute to an opening up of environmental information in several
databases. This could be the case for information that is stored with several
parties in the product chains itself, but also for information which is stored in
databases with the government.

This research has also demonstrated that article 21  of the Dutch Constitution
contains a responsibility for the government to provide for the environment. It
can be expected from the government that it facilitates and if possible supports
the provision of environmental activities from other parties.

On   a European level, article   174 EU implies   that the environmental
policy of the European Union contributes to the preservation, the protection and
the improvement of the quality of the environment. The accessibility of
environmental information regarding products by the use of the possibilities of
ICT is part of this responsibility. This applies in the first place for the
accessibility of that information which rests with the government itself. It
however also applies to the stimulation, both financially as technically, of the
use  of ICT for the accessibility of information which rests with several parties  in
the product chains. ICT can contribute to the exchange of information in the
product chain and can help in the removal of the bottlenecks that were found in
this research.

It are however not only the articles 21 of the Dutch Constitution and article
174 EU that could form a basis for an active involvement of the national and
European government concerning the use of ICT. The Convention of Aarhus
and the directive 2003/4/EU demand that national governments play a moreactive role concerning the use of ICT with respect to the public availability of
environmental information. The convention of Aarhus, and the directive
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2003/4/EU which contains identical stipulations, demands some minimum
requirements to the contracting countries with respect to the realisation of a
fundamental right of free access to environmental information. The
considerations with the Convention of Aarhus and several stipulations in this
Convention refer to the importance of the use of electronic forms of
communication for the supply of environmental information. The contracting
parties have an obligation to perform to the best of their abilities at this point.
The  implementation  that took place in chapter   19   of the Environmental
Management Act and in the Government Information Act has however given no
attention to the possibilities of the use of ICT for the active and passive public
availability of environmental information.

The  lacking  of a  standard for Life  Cycle  Analysis  (LCA)
Arguments have been put forward for the use of self-regulation. The subject
concerns a technical matter of which most knowledge and expertise lies with the
producers or environmental experts. The settlement of the standards for LCA
lead to technical norms which change rapidly due to technical and scientific
developments. In such a situation the use of self-regulation seems to be more
logic than the use of legislation, since the adaption of legal rules are very time
consuming, because the change of legal rules is surrounded by formal
procedures.

The determination of technical norms has as a consequence that a validity
system, such as normalisation, certification and accreditation, could be applied
as a form of self-regulation. The legislator leaves the determination of a standard
for LCA by means of a normalisation proces over to an accreditated institute.
The legislator however sets a procedural framework. The research has shown
that the regulation of a standard for LCA can best be dealt with on an
international level and not on a national or European level. The International
Standard Organisation (ISO) seems to be appropriate, because the purpose of
this organisation is the determination of these sort of standards. The advantage
of the ISO is that on an international level most countries are associated, which
means that an eventual standard will be accepted broadly. The task of the
European legislator could be to impose the determined standard to its member
states by the instrument of a directive or a council regulation. This regulation
could imply some sanctioning measures for the event parties do not make use of
the standard for LCA in the determination of the environmental impact of
products.
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Bijlage 1 Protocol voor interviews case study I

Doel interview:
A.   Inventarisatie van informatiebehoeften bij het terugdringen van de

milieubelasting van verpakkingsmaterialen;
B.   Inventarisatie van de wijze van informatievoorziening over de

milieuaspecten van verpakkingsmaterialen;
C.   Inventarisatie van knelpunten bij de informatievoorziening over de

milieuaspecten van verpakkingsmaterialen;

1. Welke maatregelen heeft uw onderneming genomen om de milieubelasting
van verpakkingen terug te dringen?

2. Over welke informatie dient uw onderneming te beschikken om de
maatregelen te kunnen nemen die worden genoemd bij de beantwoording van
vraag 1 ?

3.   Op welke wijze komt u aan de informatie die benodigd is bij het nemen van
maatregelen om de milieubelasting van verpakkingsmaterialen terug te
dringen?

4.  Wat zijn de knelpunten die zich voordoen bij het verzamelen van de in vraag
2 door u genoemde informatie?

5.   Wat zijn de knelpunten die zich voordoen bij het beoordelen van de in vraag
2 door u genoemde informatie?

6.   Zijn er buiten de in vraag 4 en 5 genoemde knelpunten, andere knelpunten
die een adequate informatievoorziening, die nodig is voor het nemen van
maatregelen om de milieubelasting van verpakkingsmaterialen terug te
dringen, belemmeren?
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Bijlage 2 Protocol voor de interviews case study II

Doel interview:
D.   Inventarisatie van het belang van informatievoorziening bij het nemen

van productgerichte milieumaatregelen;
E.   Inventarisatie van knelpunten bij de informatievoorziening over de

milieuaspecten van producten;
F.    Inventarisatie van de door de respondenten gewenste rol van de

overheid bij het ondersteunen van productgerichte milieumaatregelen en
de daarvoor vereiste informatievoorziening;

1.  Kunt u aangeven wanneer uw onderneming een aanvang heeft genomen met
activiteiten op het terrein van productgerichte milieuzorg?

2.  Wat waren de belangrijkste redenen om activiteiten te nemen op het terrein
van productgerichte milieuzorg?

3.  Wie heeft binnen uw onderneming het besluit genomen om activiteiten te
nemen op het terrein van productgerichte milieuzorg?

4. Welke maatregelen heeft uw onderneming tot op heden genomen om de
milieubelasting van producten terug te dringen?

5.   Wat zijn voor u de belangrijkste knelpunten bij het nemen van maatregelen
om de milieubelasting van producten terug te dringen?

6.  In hoeverre beschouwt u (het ontbreken van) een goede
informatievoorziening als een relevant probleem bij het nemen van
maatregelen om de milieubelasting van producten terug te dringen?

7.   Wat zijn de belangrijkste knelpunten die zich voordoen bij het verzamelen
van informatie die nodig is bij het nemen van maatregelen om de
milieubelasting van producten terug te dringen?

8.  Wat zijn de belangrijkste knelpunten die zich voordoen bij het beoordelen
van informatie die nodig is bij het nemen van maatregelen om de
milieubelasting van producten terug te dringen?
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9.   Zijn er buiten de in vraag 7 en 8 genoemde knelpunten, andere knelpunten
die een adequate informatievoorziening, die nodig is bij het nemen van
maatregelen om de milieubelasting van producten terug te dringen,
belemmeren?

10. Hoe beoordeelt u het beleid dat de overheid tot op heden heeft gevoerd om
de milieubelasting van producten terug te dringen?

11. Welke rol zou de overheid moeten spelen bij het terugdringen van de
milieubelasting van producten?

12.Welke instrumenten zou de overheid moeten inzetten bij het terugdringen
van de milieubelasting van producten?

13. Welke rol zou de overheid moeten spelen bij het tot stand brengen van de
informatievoorziening die nodig is bij het terugdringen van de
milieubelasting van producten?

14. Welke instrumenten zou de overheid moeten inzetten bij het tot stand
brengen van de informatievoorziening die nodig is bij het terugdringen van
de milieubelasting van producten?
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Graag nodig ik u uit om aanwezig te zijn bij de openbare verdediging
van mijn proefschrift, getiteld

De productketen geYnformeerd

op vrijdag 9 september 2005 om 14.15 uur in de aula
van de Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2 te Tilburg.

Na afloop is er een receptie in de nabijheid van de aula.

Tom de Wit
Groenlingstraat 23

4815 AX Breda
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