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Handelsbepalingen in milieumaatregelen; 
onzeli.erheid is de norm 

Door Sander van Bennekom 

Lange tijd is de discussie over pro
duktgericht milieubeleid gedomi
neerd door tot het afvalvraagstuk. 

Milieuvriendelijke, 'groene' produkten 
zijn dan produkten die recycled kunnen 
worden. Maar deze beperkte opvatting is 
nu verlaten. Kwesties als de energiezui
nigheid van een produkt, de levensduur 
en de produktiewijze zijn immers van 
even groot belang. Wordt voor een gemid
delde auto bijvoorbeeld tijdens het pro
duktieproces niet méér energie verbruikt 
dan deze zelf in het gebruik ooit zal eve
naren? 

In hoeverre is het mogelijk 
om bij de handel eisen te 

steUen aan produkten 
teneinde de produktiewijze 

te kunnen beïnvloeden? 

lende beleidsvoornemens in worden gefor
muleerd die strijdig zijn met de afspraken, 
in het kader van de GAT!' of de EEG ge
maakt, wil de Nederlandse overheid toch 
vasthouden aan de grenzen die zijn vast
gelegd in internationaal verband. Eén van 
de duidelijkste voorbeelden in dit verband 
is wel de bevordering van 'integraal keten
beheer' bij de realisering van een 
duurzaam produktiepatroon. Voor een 
zorgvuldige uitvoering van een produktge
richt milieubeleid is een dergelijk beleid 
onontbeerlijk. Hierbij dienen alle stadia 
van het produktieproces in overweging te 
worden genomen. De belangrijkste as

En in hoeverre is het mogelijk 
voor Nederland in de context 

van europa een dergelijk 
beleid in gang te zetten? 

.--
Voor een produktgericht milieubeleid is 
nu het zogenaamde 'ketenbeheer' noodzakelijk. De produktcyclus 
dient hieraan als het ware van de wieg tot het graf te worden 
aangepast. Sommige van deze milieuproblemen vinden plaats 
buiten Nederland, hetgeen dan ook een 'extraterritoriale' werking 
van het Nederlandse produktbeleid noodzakelijk maakt. Boven
dien moet men zich realiseren dat elk produktbeleid pas een opti
maal resultaat zal bieden indien aan de ingevoerde produkten 
dezelfde eisen worden gesteld als aan de binnenlands gefabriceer
de produkten. 
Met name hier rijst de vraag in hoeverre handelsbeïnvloedende 
maatregelen noodzakelijk zijn om een dergelijk beleid vorm te 
geven. En deze maatregelen zullen op gespannen voet staan met 
de afspraken die in het kader van de EEG of van de GAT!' zijn 
gemaakt. Ook het Nederlandse beleid over (tropische) bossen en 
met name het voornemen om vanaf 1995 alleen nog duurzaam 
geproduceerd tropisch hout te importeren, is een voorbeeld van 
een importbeleid dat onderscheid beoogt te maken, bij eenzelfde 
produkt, op basis van de gehanteerde produktiewijze. In dit arti
kel worden nu twee actuele juridische beschouwingen omtrent dit 
beleid aan een nader commentaar onderworpen. Het gaat om een 
rapport over produktgericht milieubeleid in het algemeen (onder 
leiding van prof. mr. KJ.M. Mortelmans) en voorts om een rap
port dat de vraag met betrekking tot het Nederlandse Regerings
standpunt Tropisch Regenwoud behandelt (onder leiding van 
prof.mr. J.H. Jans). 

Het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP-2) blijft onduidelijk over 
de relatie tussen het milieubeleid van Nederland ten aanzien van 
derde landen en de bepalingen van de GAT!'. Hoewel er verschil-

allder vall Belmekom is werkzaam bij hel Nederlallds comilé 
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• 
pecten van een dergelijk produktgericht milieubeleid zijn volgens 
het Ministerie van VROM een optimaal gebruik van uitputbare 
grondstoffen, een optimaal gebruik van energie, het verlengen 
van de levensduur, een beperking van de afvalstromen. 
Maar voor de Nederlandse regering zijn grensoverschrijdende mi
lieuproblemen zoals verlies aan biodiversiteit, ontbossing, uit
putting van grondstoffen en aantasting van de ozonlaag mondiale 
problemen. En uiteraard moeten deze bij voorkeur internationaal 
worden opgelost. Het internationale overleg over veel van deze 
problemen verloopt echter uitermate langzaam en de vraag rijst 
dan ook in hoeverre individuele landen een handelsbeleid kunnen 
voeren dat een meer duurzame produktiewijze voor de ingevoerde 
produkten kan stimuleren. Binnenlandse maatregelen kunnen 
hierbij bestaan uit vrijwillige of verplichte keurmerk-systemen, 
heffingen of subsidies om het prijsverschil tussen duurzame en 
niet-duurzame produkten te verkleinen of absolute en dus kwan
titatieve importbeperkingen. Nederland vertegenwoordigt een aan
zienlijke markt voor zowel produkten als grondstoffen en daarom 
moet de vraag die in het NMP-2 wordt gesteld, namelijk in hoe
verre de Nederlandse markt een verduurzaming van de produk
tiewijze van de ingevoerde goederen kan bewerkstelligen, ook 
daadwerkelijk beantwoord worden. 

Door de Nederlandse produktie-eisen kunnen landen worden ge
stimuleerd, of gedwongen hun nationale milieubeleid aan te pas
sen. Dergelijke maatregelen zullen omstreden zijn. En daarom 
moeten deze zorgvuldig worden uitgevoerd, juist om ruimte te 
scheppen in wat wordt beschouwd als een gesloten internationale 
problematiek. Een commissie onder leiding van professor Mortel
mans heeft in opdracht van de Nederlandse overheid onderzoek 
verricht naar de complicaties die zich kunnen voordoen bij het 
nemen van dergelijke maatregelen. De commissie heeft zich hier
bij beperkt tot de regels van de GAT!' en van het Europese Recht. 
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Europees recht 

Op Europees niveau speelt een aantal specifieke problemen. Al
lereerst moet de vraag worden gesteld of er op com-

Spaanse produkt te beschermen, besloot het Hof dat de soort
naam zowel binnen als buiten Spanje moest worden beschermd. 
Ondanks het feit dat er sprake is van een in Frankrijk gemaakt 

produkt, dat aan Franse staatsburgers wordt ver
kocht, heeft het Hof toch bepaald dat de Spáánse munautair niveau een milieuregeling bestaat die 

de beoogde unilaterale maatregel dekt. Een uni
laterale regeling is niet mogelijk in geval van een 
volledig dekkende regeling op gemeenschapsni
veau, maar hiervan is slechts zelden sprake. Er is 
sprake van een complete richtlijn op Europees ni-
veau indien de produkten zijn omschreven, de on
derwerpen zijn omschreven, de doelstelling en de 
beleidsinstrumenten zijn bepaald. In het geval van 
een onvolledig dekkende richtlijn blijft het binnen 
zekere grenzen mogelijk om een eigen beleid - bij
voorbeeld een stelsel van heffingen- te hanteren. 

Het Ho/acht 
bescherming 

van 
inteUectuele 

eigendom van 
groter belang 
dan nationale 

soortnaam moet worden beschermd. 
Het belang van deze uitspraak ligt nu in het feit 
dat het algemene beginsel (bescherming van in
tellectueel eigendomsrecht) van groter belang 
wordt geacht dan de nationale soevereiniteit. Bo

Extraterritorialiteit 
soevereiniteit 

vendien heeft de bescherming van de produktnaam 
in dit geval betrekking op het land van invoer en 
niet op het land van herkomst. Deze uitspraak op 
basis van 'intellectueel eigendomsrecht' - óók een 
uitzonderingsgrond van art. 36 - betekent volgens 
Mortelmans dat het Hof de mogelijkheid van een 
extraterritoriale werking van art. 36 accepteert. 

Artikel 36 (EEG) is een veelbesproken artikel en in 
Het EEG-verdrag voorziet in een artikel dat de mo
gelijkheid schept, vanwege bepaalde specifieke re
denen, uitzonderingen toe te staan op het vrij ver
keer van goederen. Art. 36 (EEG) maakt het moge
lijk de handel te beperken uit hoofde van de be-

(vide: Exportur
zaak, in Rapport 

M ortela,lS) 

juridische kringen bestaat er een toenemende 
weerstand de problemen met de bepalingen van het 
Europese recht op te lossen door een beroep te doen 
op het artikel dat de algemene uitzonderingen 
verwoord. In het algemeen groeit de voorkeur om 
eerst te kijken naar de ruimte die andere artikelen scherming van de gezondheid of het leven van per-

sonen, dieren of planten. Deze uitzonderingen op 
het vrijhandelsverkeer geven geen uitsluitsel op de vraag of 'han
delspolitieke' maatregelen kunnen worden genomen om mens, 
plant of dier buiten de eigen grenzen te beschermen. Het Europe
se hof heeft aangegeven dat een grensoverschrijdende toepassing 
van art. 36 in beginsel niet is uitgesloten. Een echte uitspraak op 
basis van dit artikel is er echter nog nooit geweest. Hoewel geen 
zekerheid bestaat over de vraag of artikel 36 'extraterritoriaal' 
kan worden geïnterpreteerd, concludeert Mortelmans dat er geen 
principieel bezwaar is om deze interpretatie toe te staan. 
De meest praktische uitleg zou zijn dat het artikel in algeméne 
zin over het belang van de bescherming van mensen, planten en 
dieren gaat en hierbij niet is vermeld dat het om het eigen grond
gebied gaat. In het geval andere landen zouden vinden dat de 
grensoverschrijdende interpretatie niet is toegestaan zouden déze 
hiervoor het juridische bewijs moeten aandragen. Gezien het toe
nemend besef dat de milieucrisis mondiaal van karakter is, zou 
het in de lijn der verwachting liggen dat landen, of groepen van 
landen, maatregelen kunnen nemen om het mondiále milieu te 
beschermen. Landen zouden zich niet moeten kunnen verschui
len achter hun nationale soevereiniteit waar het uitstoot van 
broeikasgassen, het aantasten van de biodiversiteit of de vervui
ling van de oceanen betreft. 

Een interessante overweging die in het rapport Mortelmans 
wordt gegeven, is de uitspraak in de Exportur zaak. Deze zaak 
betrof een suikerprodukt dat door Franse bakkers onder de 
Spaanse naam 'touron de Alicante' werd verkocht. De produkten 
van deze naam die in Frankrijk werden verkocht werden daar 
ook gemaakt. Echter, een bilaterale Frans-Spaanse regeling ter 
bescherming van soortnamen verbood deze praktijk. Dit verbod, 
het Franse produkt onder een Spaanse soortnaam in Frankrijk te 
verkopen werd door het Hof beoordeeld op zijn verenigbaarheid 
met het vrije verkeer van goederen. Om de aanduiding van het 

bieden, om pas in laatste instantie naar de uitzon
deringen te kijken. 
Welnu, er bestaat reeds een aantal regelingen waarbij 'vuile' pro
dukten zwaarder worden belast dan hun schone concurrenten. 
Naar het oordeel van de onderzoekers is het duurzaamheidscrite
rium een wettig criterium om een belastingverschil te rechtvaar
digen. Wel zal een heffing op geïmporteerde produkten even hoog 
moeten zijn als de heffing op gelijksoortige nationale produkten. 
Maar hiermee is het probleem nog niet opgelost. Indien een be
paalde heffing in de praktijk zwaarder drukt op geïmporteerde 
produkten dan op nationale goederen, kan de maatregel proble
matisch worden in het kader van artikel 95. Dit artikel verbiedt 
protectionistische effecten van belastinghervormingen. Een Ne
derlandse heffing op milieu-onvriendelijke produkten die inhou
delijk niet strijdig is met de Europese rechtsregels, kan toch on
rechtmatig worden verklaard indien de heffing vrijwel uitsluitend 
op geïmporteerde produkten drukt. 
Heffingen op niet-duurzame produkten in eigen land mogen in 
zo'n geval niet vergezeld gaan van eenzelfde heffing op geïm
porteerde produkten. En een vervelende consequentie is dat lan
den door deze constructie in feite worden gestraft voor een goed 
'nationaal' milieubeleid. De mening die staatssecretaris Van Rooy 
(buitenlandse handel) meermaals heeft benadrukt, dat handels
regels geen enkele beperking opleveren voor een goed nationaal 
milieubeleid, komt hiermee in een merkwaardig daglicht te 
staan. Handelsregels leggen wel degelijk beperkingen op aan een 
nationaal milieubeleid. 

Er bestaat nog een ander bezwaar tegen tarifaire en non-tarifaire 
maatregelen, dat grote consequenties kan hebben voor een Ne
derlandse 'Alleingang' bij een produktgericht milieubeleid. Arti

kel 30 EEG verbiedt in beginsel dat EU lid-Staten kwantitatieve 
beperkingen instellen. De uitzonderingsgronden van artikel 36 
kunnen zoals eerder vermeld een reden zijn om toch kwanti 
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Is dit tropisch hout verantwoord? 

tatieve beperkingen, zoals een Nederlands importverbod van 
niet-duurzaam hout, toe te staan, maar dit is een vrij zware pro
cedure. Verwacht zou dan mogen worden dat een minder ver
gaande maatregel als een (vrijwillig) keurmerk voor hout en 
houtprodukten op minder bezwaren stuit. Maar dit is niet het 
geval, artikel 30 EEG kent weer een aanvullend verbod van 
maatregelen 'van gelijke werking'. Dit houdt in dat maatregelen, 
die hetzelfde effect kunnen hebben als een kwantitatief im
portverbod, eveneens zijn verboden. Het Europese Hof heeft aan 
de definiëring van deze maatregelen van gelijke werking een zeer 
ruime betekenis gegeven, namelijk "iedere handelsregeling der 
Lid-Staten die de intra-communautaire handel al dan niet 
rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren". Zelfs 
indien de handelsbelemmering in de praktijk niet optreedt, maar 
er wel een gevaar bestaat dat een maatregel handelsbelemme
rend kan werken, vallen de betreffende maatregelen onder het 
verbod van maatregelen van gelijke werking van artikel 30 EEG. 
Dit is waarschijnlijk een van de duidelijkste voorbeelden in het 
handelsrecht waarin wordt aangetoond dat vrijhandel nog alge
meen als een doel op zich wordt nagestreefd. De beginselen van 
de vrijhandel zijn zóver boven alles verheven dat zelfs 'potentiële' 
handelsbelemmeringen kunnen worden verboden. Ook indien de 
Nederlandse overheid zou kiezen voor een minder zwaar beleids
instrument als een verplicht of vrijwillig keurmerk, blijft de rege
ling problematisch in verband met het Europese recht. De uitzon
deringen van artikel 36 EEG blijven dus wel degelijk van belang. 
Het rapport van de Commissie Mortelmans benadrukt dan ook 

terecht het belang van het artikel 36 om een Nederlandse voort
rekkersrol op het gebied van produktgericht milieubeleid moge
lijk te maken. 

Handelspolitiek of müieubeleicl? 

Opvallend is dat het Europese recht geen oplossing biedt voor de 
vraag of opgelegde (milieu)normen aan ingevoerde produkten nu 
vallen onder het milieubeleid (art. 130) Of onder het handelsbe
leid (art. 113). Een dergelijke vraag is van belang voor bijvoor
beeld de besluitvormingsprocedure, de vraag of met een gekwali
ficeerde of een gewone meerderheid van stemmen besluiten kun
nen worden genomen. Van even groot belang is hier de vraag of 
de uitzonderingen op het vrije verkeer van goederen, van art. 36, 
kunnen worden ingeroepen om handelspolitieke maatregelen te 
nemen. De uitzonderingen van dit artikel zijn wel van toepassing 
op het bereiken van de interne markt, maar weer niet op maatre
gelen die onder art. 113 EEG vallen. Indien het produktbeleid als 
handelsbeleid moet worden aangemerkt, kunnen er dus geen 
uitzonderingen op basis van art. 36 EEG worden gemaakt. Indien 
het produktbeleid tegen de achtergrond van de het interne vrije 
verkeer van goederen wordt beoordeeld, kan wel een beroep wor
den gedaan op art. 36 EEG. 
In de Tsjernobyl-zaak heeft het Europese hof van Justitie een 
uitspraak gedaan waarbij de competentie van de EG in het ge
ding was om voorwaarden te stellen aan de invoer van landbouw
produkten, die radio-actief zijn besmet. Het Hof bepaalde dat der-
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gelijke maatregelen onder de exclusieve handelspolitieke compe
tentie van de EEG vallen (art. 113). Het rapport van de Commis
sie-Mortelmans put uit deze uitspraak de zekerheid dat de han
delspolitieke milieumaatregelen onder art. 113 van het EEG ver
drag dienen te worden ondergebracht. Dit zou betekenen dat er 
dus geen nationale handelspolitieke maatregelen kunnen worden 
genomen op basis van de eerder genoemde bescherming van de 
gezondheid of het leven van mens, plant of dier (art. 36). In een 
adem dóór wordt evenwel de kanttekening gemaakt dat de com
munautaire rechtspraktijk er heel anders uitziet. Veel handelspo
litieke milieumaatregelen worden immers gebaseerd op de mi
lieuartikelen in het Europese recht (EU lid-Staten blijken er zo 
hun eigen mening op na te houden over uitspraken van het Eu
ropese Hof). De onderzoekers wekken hier dan ook de indruk zich 
niet te hebben kunnen onttrekken aan de behoefte het )uridische 
gelijk' te bewijzen. Er wordt in dit geval vastgehouden aan de 
eigen standpunten ondanks het feit dat de rechtspraktijk slechts 
in beperkte zin in overeenstemming is met deze redenering. Voor 
de politieke discussie over de mogelijkheid om handelsmaatrege
len te nemen is de praktijk van de Europese lid-Staten minstens 
even belangrijk als de uitspraken van het Hof. 

Verdere onduidelijkheid bestaat dus tevens over het verschil tus
sen directe en indirecte invoer. Besluiten over invoer van buiten 
de EU naar ~ederland zouden op communautair niveau moeten 
worden genomen, terwijl Nederland bevoegd zou zijn om eigen
machtig op te treden als de ingevoerde produkten eerst de Bel
gische grens zijn gepasseerd. Lidstaten van de EU zijn wèl ge
rechtigd om het intracommunautaire verkeer te beperken op 
grond van de vast omschreven uitzonderingen van art. 36, maar 
zijn in geval van een directe import dus verplicht zich te houden 
aan art. 113 (EEG). Dit verschijnsel of de interpretatie ervan 
toont aan hoe weinig het Europese rechtspraak is toegespitst op 
de praktijk van het Europese handelsverkeer. 
Het Rapport-Mortelmans ziet een oplossing voor dit probleem in 
een aantal specifieke verordeningen die het mogelijk maken om 
handelspolitieke maatregelen onder art 113(!) te nemen op grond 
onder andere van de volksgezondheid en de noodzaak van 
bescherming van het leven van mens, plant of dier. In deze rede
neringen gelden nu dezelfde uitzonderingen voor directe invoer 
van buiten de EU als voor goederen die van binnen de EU worden 
ingevoerd. De politiek zal zich dus moeten afvragen of de omweg 
via een aantal verordeningen wel nodig is. Het is geheel onduide
lijk waarom wèl randvoorwaarden mogen worden gesteld aan 
goederen die uit EU Lid-staten komen, terwijl deze randvoor
waarden niet mogen worden gesteld aan dezèlfde goederen die 
van buiten de EU worden ingevoerd. Indien er nog geen uniforme 
communautaire richtlijn bestaat en dientengevolge Lid-staten 
handelsbeperkende maatregelen kunnen nemen tegen import uit 
andere Lid-staten, moet dezelfde constructie kunnen worden toe
gepast bij import uit niet lid-staten. Juridische speurtochten naar 
verordeningen die dit probleem kunnen oplossen, kunnen creatief 
zijn, maar verdoezelen het feit dat het Europese recht op dit punt 
volstrekt ontoereikend is. Sterker nog, door een beroep te doen op 
deze verordeningen legt de commissie Mortelmans zich neer bij 
het feit dat noodzakelijk milieubeleid onmogelijk kan worden ge
maakt door een op z'n zachtst gezegd merkwaardige consequentie 
uit het Europees recht. Het zou van meer visie getuigen indien de 
commissie onder leiding van Mortelmans had volstaan met de re-

denering dat een consequente toepassing van het Europees recht 
in dit verband pas mogelijk is bij een volledig vrije interne 
Europese markt. 

De bepalingen van de GAIT 

De EG acht zich gebonden aan de bepalingen van de GATI' en 
derhalve is een maatregel die door de GAT!' strijdig wordt bevon
den evenmin door de Europese regels toegestaan. Voor de vraag 
in hoeverre een fysiek verbod op de import van niet-duurzaam 
hout mogelijk is, moet daarom zeker ook naar de GAT!' gekeken 
worden. 
De GAT!' wordt vaak als een belangrijk obstakel beschouwd om 
noodzakelijke milieumaatregelen te nemen en geheel onterecht is 
deze kritiek niet. Zeker na afronding van het akkoord over de 
Uruguay ronde kan de vrijhandelsorganisatie verstrekkende be
perkingen opleggen aan het milieubeleid van staten. In een on
opvallende van zin van het hoofdstuk van het handelsakkoord 
waarin de vestiging van een 'Wereld Handels Organisatie' (WTO) 
wordt uiteengezet, is vermeld dat alle partijen bij de GAT!'IWTO 
hun nationale wetgeving moeten aanpassen aan het GATI'-ak
koord. Het GATI'-akkoord stelt beperkingen op teneinde nationa
le milieu- en gezondheidsnormen te mogen handhaven. De inter
nationale normen die de GAT!' bepleit, gaan veel minder ver dan 
veel nationale normen. De Nederlandse overheid zal zich moeten 
inspannen erop toe te kunnen zien dat het nationale milieubeleid 
niet wordt ondermijnd door het GAT!' akkoord. 

De vraag in hoeverre de GATI' een obstakel vormt voor effectief 
internationaal milieubeleid, is een van de meest controversiële 
vraagstukken in het handelsoverleg. In het kort komt deze dis
cussie hier op neer. Het beleid van de GATI' kent twee cruciale 
beginselen. Daar is het bestaande beginsel van de meest be
gunstigde handelspartner, partijen bij de GATI' dienen alle op 
dezelfde wijze te worden behandeld, en het verbod op discrimi
natie tussen gelijksoortige produkten. Deze beginselen vormen 
niet per definitie een bezwaar om een effectief milieubeleid moge
lijk te maken. Het wordt echter wel een probleem als produkten 
die op niet-duurzame wijze zijn geproduceerd als 'gelijksoortig' 
worden beschouwd aan hun duurzame tegenhangers. Volgens de 
GATI' kan er geen sprake zijn van verschillende produkten, met 
als criterium de produktiewijze. Het vaak aangehaalde Tuna \ 
Dolphin Panel-Report maakt duidelijk dat kwantitatieve import
restricties voor een produkt op basis van de produktiewijze (in dit 
geval tonijnen die ten koste van te veel dolfijnen zijn gevangen) 
niet zijn toegestaan. Daarnaast is het GAT!'- rapport van groot 
belang met betrekking tot de mogelijkheid van een extraterrito
riale interpretatie van de uitzonderingen op de vrijhandel zoals in 
de GATI'- overeenkomst zijn geformuleerd. Deze uitzonderingen, 
art. XX GAT!', vertonen een grote overeenkomst met de uitzonde
ringen van het EEG-Verdrag. Behalve ter bescÎlèmring van het 
leven of gezondheid van mens, plant of dier kunnen ~ uitzonde
ringen worden gemaakt voor de instandhouding van uitroeibare 
of uitputbare hulpbronnen. Veel milieumaatregelen zouden door 
deze formulering kunnen worden gerechtvaardigd, vooral omdat 
ook hier niet uitdrukkelijk wordt vermeld dat het om bescher
ming binnen de eigen grenzen gaat. Het TunaIDolphin-Report 
wijst een extraterritoriale interpretatie van de uitzonderingen 
van art. XX echter af. Het Amerikaanse tonijn-embargo had be-
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trekking op de bescherming van dolfijnen in de internationale 
wateren en dit was volgens de GATT principieel onaanvaardbaar. 
Gezien de formuleringen is een beoordeling van de GATT-bepa

lingen het eenvoudigst duidelijk te maken aan de hand van een 
voorbeeld. 

Het Nederlandse Regeringsstandpunt 
Tropisch Regenwoud 

Het meest in het oog springende voorbeeld waarbij Nederland via 
een importbeleid een internationaal milieuprobleem tegen wil 
gaan is het Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud (RTR). 
Uitvoering van het RTR moet ertoe leiden dat in 1995 alleen nog 
tropisch hout de Nederlandse markt bereikt uit duurzaam be
heerde bossen. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van 
wetgeving om de import van niet-duurzaam hout te reguleren 
hebben het Wereld Natuur Fonds en het Nederlands Comité voor 

mCN een onderzoek laten verrichten door het Centrum voor 
Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam. Dit onderzoek 
richt zich specifiek op de ruimte die het internationale en Euro
pese recht geeft aan individuele staten om de import van (tro

pisch) hout te reguleren. Het is mede gebaseerd op de voor
naamste conclusies van het rapport van de Commissie Mortel
mans. Belangrijk verschil tussen dit onderzoek en het RTR is dat 
het eerste betrekking heeft op hout uit alle bossen. De door de 
tropische landen als discriminerend ervaren eigenschap van het 
Regeringsstandpunt dat aan niet-tropische houtsoorten niet de
zelfde eisen worden opgelegd als een tropische houtsoorten werd 
hiermee ondervangen. De Nederlandse overheid zal zich nog moe
ten realiseren dat het niet acceptabel is bij wettelijke maatrege
len, die betrekking hebben op houtprodukten, onderscheid te ma
ken op basis van het land van herkomst. 
De conclusies van het Tuna \Dolphin-Report zijn uiteraard van 

groot belang voor de vraag of de uitvoering van het Regerings
standpunt internationaal aanvaardbaar is. Het is onwaarschijn
lijk dat de GATT zal accepteren dat hout dat op duurzame wijze 
is geproduceerd als een ander produkt wordt beschouwd dan hout 
dat op niet-duurzame wijze is geproduceerd. Voorts beoogt de 
maatregel de internationale bossen te beschermen en heeft het 
niet alleen betrekking op het milieu binnen de eigen grenzen. 

Het rapport van het Centrum voor Milieurecht plaatst een aantal 
kanttekeningen bij de conclusies van het TunaIDolphin-Report . 

In het GATT-rapport wordt volgens de onderzoekers onvoldoende 
erkend dat veel milieuproblemen grensoverschrijdend van karak
ter zijn. Er bestaat bovendien een aantal internationale overeen
komsten waarbij unilaterale maatregelen kunnen worden geno
men tegen landen die niet bij deze overeenkomst zijn aangeslo
ten. Het bekendste voorbeeld is het Montreal Protocol dat de han
del in ozon-afbrekende stoffen verbiedt. Deze constructie is in 
srijd met het GATT-rapport; de ozonlaag beperkt zich uiteraard 
niet tot het nationale grondgebied. De Europese Commissie pleit 
nog altijd voor een zo spoedig mogelijke formele aanname van het 
GATT-rapport, hetgeen door de positie van de Europese Unie niet 
duidelijk wordt gemaakt. Er bestaan namelijk verschillende voor
beelden van Europese unilaterale maatregelen met een extrater
ritoriale beschermingsdoelstelling. Het verbod op de invoer van 

zeehondebont is waarschijnlijk wel het bekendste. 

Er moet dus voorzichtigheid worden betracht met het veralge
meniseren van de uitspraken in de TunaIDolphin-zaak. Het is 
uiteraard niet zo dat een jarenlange praktijk van staten, waarbij 

handelsinstrumenten kunnen worden ingezet, zal worden terug
gedraaid op basis van een enkele GATT uitspraak. Het rapport 
van het Centrum voor Milieurecht vermeld dat het GATT-panel 

andere overwegingen in het besluit had moeten laten meewegen. 
De ernst van de milieubelasting en het type beleidsinstrument 
zouden moeten worden betrokken bij het bepalen van de recht

matigheid van handelsmaatregelen met een extraterritoriale mi
lieudoelstelling. In dit verband moet worden opgemerkt dat de 
GATT wat betreft het gekozen beleidsinstrument nog weer over 
een grotere flexibiliteit beschikt dan de Europese regels met be
trekking tot maatregelen van gelijke werking. Het TunaIDolphin
Report wijst nadrukkelijk op de mogelijkheid van 'labelling' om 
hetzelfde effect te bereiken op een minder handelsverstorende 
manier dan een embargo. 

Het rapport van het Centrum voor Milieurecht toetst de Neder
landse '1995 maatregel' aan verschillende andere internationale 
overeenkomsten. Een vraag die in internationaal verband steeds 
vaker wordt gesteld, is de verhouding tussen Nederland en de 
Internationale Tropisch Hout Overeenkomst (ITHO). De partijen 

bij de ITHO hebben afgesproken om in het jaar 2000 de handel in 
tropisch hout te beperken tot duurzaam geproduceerd hout. Ne
derland is partij bij de ITHO en staat binnen deze organisatie on
der druk omdat het jaar 1995 te vroeg zou zijn om een dergelijke 
maatregel te kunnen nemen. Het argument dat het Nederlandse 
besluit op juridische gronden in strijd zou zijn met de ITHO 
wordt evenwel door de onderzoekers van het Centrum voor 
Milieurecht bestreden. De ITHO is gericht op het lange-termijn
behoud van de economische waarde van het regenwoud. Indien 
Nederland in 1995 de betrokken handel beperkt tot duurzaam ge
produceerd hout draagt het in feite alleen maar bij aan deze 

doelstelling. Duurzaam bosbeheer is een voorwaarde voor het be
houd van de ecologische en de economische waarde van het bos. 
Bovendien moet toch worden opgemerkt dat de voortgang van het 
werk van de ITHO allerminst indrukwekkend is. Er is nog geen 
enkele overeenstemming over een internationaal toezicht op het 
bosbeheer. Ook blijkt er weinig bereidheid te bestaan bij de hout
importerende landen om een hogere prijs te betalen of om de 
doelstelling uit te breiden tot alle bossen. De meeste milieuorga
nisaties hebben daarom weinig vertrouwen in deze organisatie en 
vestigen hun hoop op initiatieven, zoals het Nederlandse, om via 
directe bilaterale overeenkomsten een markt te creëren voor 
duurzaam geproduceerd hout. 

Samenvattende conclusies 

Concluderend moet worden gesteld dat het internationaal recht 
geen uitsluitsel biedt omtrent de ruimte die landen hebben om 
via unilaterale maatregelen een bijdrage te leveren aan een 
duurzame ontwikkeling. Zowel in de rechtstheorie als in de 
rechtspraktijk lopen de meningen uiteen. Het kan dus nooit wor
den uitgesloten dat een bepaalde maatregel weerstanden oproept. 
Aan de andere kant biedt deze onzekerheid ook een bepaalde 

ruimte om op nationaal niveau initiatief te nemen, zowel op het 

gebied van een produktgericht milieubeleid als in het geval van 
de bescherming van de (tropische) bossen. 
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Een belangrijk verschil tussen de GATT en de EEG is dat het 
Europese hof in ieder geval een uitspraak zal doen terwijl de 
GATT alleen op verzoek een kwestie onder de loep neemt. Indien 
de Nederlandse overheid er dus in slaagt om een klacht in GATT
verband te voorkomen, is de vraag in hoeverre een Nederlandse 
maatregel GATT-compatibel is niet relevant. 
Het rapport is sceptisch over de mogelijkheid van een absoluut 
verbod op de import van niet-duurzaam geproduceerd hout. Een 
vrijwillig of verplicht keurmerk-systeem behoort volgens de on
derzoekers wèl tot de mogelijkheden. Volgens de milieubeweging 
moet een keurmerk op vrijwillige basis onvoldoende worden ge
acht om de import van niet duurzaam geproduceerd hout tegen te 
gaan. Allereerst zal een 'verplicht keurmerk' voor alle houtsoor
ten moeten worden ingesteld, waarna aanvullende maatregelen 
de import en verkoop van de duurzame soort verder moeten sti
muleren. Het rapport van het Centrum voor Milieurecht geeft 
een aantal opties voor dergelijke aanvullende maatregelen in een 
apart hoofdstuk dat de vormgeving in het nationale recht behan
delt. Indien zorgvuldig en met de nodige randvoorwaarden uit
gevoerd hoeft dit in internationaal verband niet tot problemen te 
leiden. 
Terecht wijzen de onderzoekers van het Centrum voor Milieu
recht op het belang van de uiteindelijke vormgeving van de '1995-
maatregel'. Veel van de frustratie die met name ontwikkelings
landen hebben tentoongespreid over milieu-eisen in westerse lan
den werd veroorzaakt door het protectionistische karakter van de 
meeste van deze maatregelen. De uitdaging waar Nederland op 
dit moment voor staat, is om een regeling te ontwikkelen die op 
geloofwaardige wijze een begin maakt met de creatie van een 
markt voor duurzaam geproduceerd hout. 
Een dergelijke regeling zal in ieder geval niet onevenrédig zwaar 
mogen drukken op de tropische landen en tevens zal een hogere 
prijs om de noodzakelijke maatregelen te bekostigen moeten zijn 
gegarandeerd. Een ander cruciaal punt zijn de duurzaarnheids
criteria. Het is uiteraard onacceptabel dat in Nederland eenzijdig 
de inhoudelijke criteria voor duurzaam bosbeheer in een bepaald 
gebied worden vastgesteld. Op basis van een aantal uitgangs
punten zal vervolgens op lokaal niveau moeten worden bepaald 
hoeveel hout gedurende een bepaalde periode op duurzame wijze 
kan worden geëxploiteerd. Internationale milieuproblemen zullen 
niet vanzelf verminderen wanneer Nederland unilaterale import
bepalingen vaststelt. Nederland kan een nuttige rol vervullen 
met een produktgericht milieubeleid, maar alleen indien de ex
porterende - zuidelijke! - landen in staat worden gesteld de nood
zakelijke aanpassingen door te voeren . • 

Rapporten: 

• 'Zo sterk als de zwakste schakel', Adviescommissie produkt en 
milieu, te verkrijgen bij het Ministerie van VROM 

• 'Juridische mogelijkheden ter beperking van de invoer van 
niet duurzaam geproduceerd (tropisch) hout', Mevr. drs. W.D. 
Droogsma. prof. mr. J.H. Jans, mevr. mr. R. Uylenburg, te ver
krijgen bij het Centrum voor Milieurecht te Amsterdam. 

SWB Cahier 
POLITIEK & CULTUUR 

Denken over Democratie 

In de reeks SWB-Cahier is het cahier 'Denken 
over Democratie' verkrijgbaar. Met dit cahier 
wordt een poging gedaan een brug te slaan naar de 
analyse van de culturele kant van het democratie
vraagsnIk. Want is het denken in de partij niet te 
lang blijven stilstaan bij de formule en staatkundige 
kant van de democratie? Met deze uitgave heeft ti 

een 'werktekst' in handen, die aanzet tot nadenken 
over de dominantie van het bureaucratisch mecha
nisme verbonden met een nieuw concept van de
mocratie. Dat is nodig, opdat D66 partner blijft van 
al diegenen die de toekomst van de democratie ter 
harte gaat. 

De serie SWB-Callier bestaat nu uit de cahiers 
Relatie en Huwelijk (1992) , Denken over Demo
cratie (1993) , In Goede Banen (1993) en Ingrij
pen in m.enselijk leven' (1994). 

Prijzen: 
• 'Relatie en huwelijk' : f8, - + f2 ,- porti kosten 
• 'Denken over Democratie': f10 ,- + f2 ,70 porti 
• 'In Goede Banen ': flO ,- + f2 ,70 porti 
• 'Ingrijpen in menselijk leven': f 12,50 + f2 ,70 

Bestellen: 
Bellen met de Stichting Wetenschappelijk Bureau 
D66, van maandag tlm donderdag van 9.00-17.00 
UUf, telefoon 070-362 .15.15. 

Nieuw verschenen: 
Inzet voor vrede 

De kansen en bedreigingen voor de internatio
nale rechtsorde en consequenties daarvan 

voor het Nederlandse veiligheids- en defensie
beleid. Een notitie (gebaseerd op de Prioritei

tennota) van de projectgroep Veiligheid en 
Defensie en de SWB-werkgroepen Buitenland 

en Defensietaken. Verschenen in de reeks 
SWB-nota1s. Prijs: f12,50 ex. verzendkosten. 

B estellen: 0 7 0-3'6 2 . 15 . 15. 
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