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11 Inleiding 

11 Object van onderzoek 

Dee aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door de vlucht die het 
beginsell  van behoorlijke belangenafweging heeft genomen. De individualise-
ringg en de technologische ontwikkelingen in de samenleving leiden er onder 
anderee toe dat bij de rechtsvorming steeds meer het accent komt te liggen 
opp de belangenafweging. De juridische normering van de belangenafweging 
kreegg met name gestalte op bestuursniveau. Een verwaarloosde vraag is die 
naarr de rol die de belangenafweging speelt ten aanzien van beslissingen die 
doorr de wetgever worden genomen. Ook bleef tot nu toe onderbelicht wat 
dee relatie is tussen de redelijkheid van de bestuurlijke belangenafweging 
enn de belangenafweging van de wetgever. 

1.11.1 De belangenafweging van de wetgever als zodanig 

Hett postulaat van de democratische rechtsstaat brengt met zich dat aan iedere 
handelingg van de overheid een belangenafweging ten grondslag ligt.1 Deze 
afwegingg dient bovendien op een behoorlijke wijze plaats te vinden. Naar 
mijnn opvatting behoren deze eisen betekenis te hebben voor beslissingen 
vann de wetgever. 

Dee juridische criteria die betrekking hebben op de belangenafweging zijn 
inn hoofdzaak gecodificeerd in de artikelen 3:2, 3:3 en 3:4 Algemene wet 
bestuursrechtt (Awb). Ingevolge artikel 3:1 Awb hebben deze artikelen ook 
betrekkingg op algemeen verbindende voorschriften, voorzover de aard van 
hett besluit zich daartegen niet verzet. Hoewel beslissingen van de wetgever 
opp zichzelf zijn uitgezonderd van de Awb, is er mijns inziens geen principiële 
redenn waarom betreffende normen niet van betekenis zouden zijn voor de 
algemeenn verbindende voorschriften die door de wetgever worden vastge-
steld.22 Afgezien van een verschil in plaats in de juridische hiërarchie van 
normen,, heeft een dergelijke beslissing dezelfde aard en eigenschappen als 
eenn algemeen verbindend voorschrift dat door de decentrale regelgever wordt 

11 Hirsch Ballin, Rechtsvorming door wetgeving 1991, p. 406; De Moor-van Vugt 1995, p. 11. 
22 Van Buuren 1987, p. 50. 
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vastgesteld.33 Hieruit vloeit voort dat de eisen die volgens de literatuur 
kunnenn worden gesteld aan de afweging die ten grondslag ligt aan algemeen 
verbindendee voorschriften van het bestuur, in beginsel ook van betekenis 
zijnzijn voor de wetgever. Hetzelfde geldt voor de jurisprudentie. De criteria 
diee de rechter voor de beoordeling van algemeen verbindende voorschriften 
hanteert,, kunnen mijns inziens eveneens van belang zijn voor de belangenaf-
wegingg van de wetgever. 

Err bestaat relatief veel juridische literatuur over de eisen die aan beslissin-
genn van de wetgever in het algemeen kunnen worden gesteld. Deze eisen 
wordenn doorgaans in het kader van de beginselen van behoorlijke wet- en 
regelgevingg en de kwaliteit van de wetgeving besproken. Door de betreffende 
literatuurr met een specifieke invalshoek te bestuderen, heb ik naar criteria 
gezocht,, die in het bijzonder betrekking hebben op de belangenafweging 
diee aan de wet ten grondslag ligt. 

Daarnaastt kan de belangenafweging van de wetgever worden benaderd 
vanuitt zijn specifieke bevoegdheid. Daarin is immers het verschil gelegen 
mett algemeen verbindende voorschriften die door het bestuur worden vast-
gesteld.. De belangenafweging van de wetgever kan in verband worden ge-
brachtt met de beginselen van legaliteit en specialiteit. De vraag is welke 
juridischee criteria uit deze beginselen voortvloeien voor de afweging van 
dee wetgever. Naar mijn oordeel staat beantwoording van deze vraag recht-
streekss in verband met de vraag naar de verhouding tussen de belangenafwe-
gingg van de wetgever en de besluitvorming die op basis van de wet plaats-
vindt.. Deze verhouding vormt object van onderzoek. 

1.21.2 Verhouding tussen de belangenafiveging door de wetgever en de belangen-
afwegingafweging door het bestuur 

Dee bestuurlijke belangenafweging wordt in algemene zin genormeerd door 
afdelingg 3.2 Awb. Artikel 3:2 Awb bepaalt dat het bestuursorgaan de relevan-
tee feiten en belangen moet verzamelen. Ingevolge artikel 3:4, eerste lid, Awb 
moett het bestuursorgaan de rechtstreeks betrokken belangen tegen elkaar 
afwegen.. Het tweede lid van het artikel heeft betrekking op het resultaat 
vann de afweging en bepaalt dat het doel van het besluit evenredig moet zijn 
aann het middel. Hoewel de tekst van genoemde artikelen op zichzelf helder 
is,, is daaruit mijns inziens moeilijk af te leiden op welke wijze de belangen-
afwegingg inhoudelijk wordt genormeerd. Het ontbreekt daarvoor in eerste 
instantiee aan referentiepunten. 

33 Boon e.a. 1996, p. 9. 
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Bijj  nadere bestudering maken artikel 3:3 en 3:4, eerste lid, Awb wel het 
eenn en ander duidelijk. Ingevolge artikel 3:3 Awb mag een bestuursorgaan 
dee bevoegdheid niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze is 
gegeven.. Artikel 3:4, eerste lid, Awb bepaalt dat het bestuursorgaan de be-
trokkenn belangen afweegt voorzover uit de wet geen beperking voortvloeit. 
Dee inhoud van deze artikelen staat in verband met de beginselen van legali-
teitt en specialiteit. Uit deze beginselen vloeit voort dat de wet het fundament 
vormtt voor al het handelen van het bestuur. Indien het bestuur, ten behoeve 
vann het algemeen belang, inbreuk maakt op een individueel belang, moet 
dezee inbreuk in beginsel door de wetgever zijn gelegitimeerd. Daarnaast 
brengtt het specialiteitsbeginsel met zich dat de afweging van de wetgever 
voorr het bestuur als richtinggevend moet worden beschouwd. Dit betekent, 
datt niet alleen het doel met het oog waarop een bevoegdheid is verleend 
vann bepalende invloed is op de belangenafweging die het bestuur verricht. 
Tevenss betekent het, dat de redelijkheid van een besluit in eerste instantie 
moett worden beoordeeld binnen het kader van de wet waarop het is geba-
seerd.. De vraag die in dit onderzoek wordt opgeworpen betreft de eisen 
diee vanuit dit gezichtspunt aan de afweging van de wetgever kunnen worden 
gesteld, , 

22 Probleemstelling 

Dee belangenafweging van de wetgever wordt in dit onderzoek op twee ni-
veauss benaderd. In de eerste plaats wordt de vraag opgeworpen wat de eisen 
zijnzijn die rechtens aan de belangenafweging van de wetgever als zodanig 
kunnenn worden gesteld. In de tweede plaats wordt de belangenafweging 
vann de wetgever benaderd vanuit het veronderstelde verband dat bestaat 
tussenn die afweging en de belangenafweging die door het bestuur wordt 
verricht.. Uiteindelijk wordt voor de belanghebbende de omvang van zijn 
rechtt in concreto door het bestuur bepaald en desgevraagd door de rechter 
beoordeeld.. Nagegaan zal worden wat de gevolgen zijn van de belangen-
afwegingg die door de wetgever in het algemeen wordt verricht voor de bepa-
lingg en handhaving van de belangen van een rechthebbende. 

Dee onderzoeksvragen luiden als volgt: 

11 Op welke wijze normeert het recht de belangenafweging van de wetgever? 

22 Welke criteria kunnen worden afgeleid uit het veronderstelde verband tussen 
dede (behoorlijkheid van de) belangenafweging van de wetgever en de (behoorlijk-
heidheid van de) afweging die door het bestuur wordt verricht? 



r4 4 HoofdstukHoofdstuk 1 

33 Zit het verband tussen de belangenafweging van de wetgever en afweging van 
hethet bestuur zo in elkaar als op grond van het legaliteits- en specialiteitsbeginsel 
magmag worden verondersteld? 

44 Wat zijn de gevolgen voor de rol die een belang in de bestuurlijke belangenafwe-
gingging speelt, indien niet uit de wet blijkt of, en zo ja, op welke wijze de wetgever 
hethet betreffende belang heeft meegewogen? 

33 Doel, belang en positionering van het onderzoek 

Hett doel van het onderzoek is erin gelegen om in zijn algemeenheid meer 
inzichtt te verkrijgen in de belangenafweging die wordt verricht met het oog 
opp rechtsvorming. Vanwege de bijzondere positie van de wetgever in het 
stelsell  van gelede normstelling, is het onderzoek in hoofdzaak gericht op 
dee belangenafweging die door de wetgever wordt verricht. Het uitgangspunt 
is,, dat een behoorlijke belangenafweging van de wetgever van invloed zal 
zijnzijn op de juridische aanvaardbaarheid van de belangenafweging op andere 
niveaus. . 

3.13.1 Belangenafweging van de wetgever als zodanig 

Eenn onderzoek naar juridisch relevante criteria voor de belangenafweging 
vann de wetgever is van belang voor de kwaliteit van wetgeving in het 
algemeen.. Dit belang komt op verschillende wijzen tot uitdrukking. 

Mett een verbetering van de juridische kwaliteit van de belangenafweging 
vann de wetgever kan onder andere tegemoet worden gekomen aan de kritiek 
datt wetgeving soms onzorgvuldige keuzen bevat/ ontoegankelijk is en te 
weinigg zekerheid verschaft.5 Een versteviging van het kader van de belangen-
afwegingg kan bijdragen aan het maken van zorgvuldige keuzen. Daarnaast 
kann een systematisch en consistent proces van belangenafweging leiden tot 
verbeteringg van de toegankelijkheid van de wet en de te bieden zekerheid. 
Ookk zou een onderzoek naar criteria voor de belangenafweging van de wet-
geverr van belang kunnen zijn voor het dilemma dat de wet enerzijds de 
materiëlee normen moet bevatten, doch anderzijds voldoende ruimte moet 
biedenn voor een flexibel beleid.6 Indien deze inherente ambiguïteit in de 
criteriaa wordt verwerkt, zou deze kunnen bijdragen aan meer structurele 

44 Zie bijv. Tonnaer 1982, p. 273-275. 
55 Zie bijv. Witteveen 1988a, p. 8. 
66 Zie bijv. Van Kreveld 1990, p. 192. 
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oplossingenn in dit verband. De spanning die wordt veroorzaakt door het 
bestaann van verschillende, niet te overbruggen politieke doeleinden kan 
hierdoorr evenwel niet worden overbrugd. Daarvoor geldt dat in wezen het 
onmogelijkee wordt gevraagd. 

Tenn slotte kan een verband worden gelegd met de legitimatie van de 
wet.. Het gezag van de wet wordt in de huidige tijd immers niet meer zonder 
meerr geaccepteerd. Een verbetering van de kwaliteit van de belangenafwe-
gingg kan mijns inziens bijdragen aan een verbetering van de legitimatie van 
dee wet. Groepen tot wie de wetgever zich richt, kunnen zich er immers beter 
vann overtuigen dat aan het belang van de groep kenbaar recht is gedaan. 

Naastt genoemde aspecten kan tevens een relatie worden gelegd met de 
motiveringsplichtt van de wetgever.7 Er bestaan verschillende inzichten in 
dee gehoudenheid van de wetgever tot motivering van de door hem gemaakte 
afweging.. Meer inzicht in de criteria die betrekking hebben op de belangenaf-
wegingg van de wetgever zou er in zijn algemeenheid toe kunnen leiden, dat 
beterr kan worden vastgesteld op welke onderdelen de wetgever zijn belan-
genafwegingg moet motiveren. Daarnaast kan het onderzoek van belang zijn 
voorr specifieke afwegingen ten aanzien waarvan voor de wetgever een ge-
kwalificeerdee motiveringsplicht bestaat. Het betreft in de eerste plaats af-
wegingenn die betrekking hebben op beperkingen bij wet op de uitoefening 
vann in internationale verdragen neergelegde (grond)rechten en besluiten van 
volkenrechtelijkee organisaties.8 Daarnaast dient de wetgever de afweging 
diee betrekking heeft op een beperkingg van een in de Grondwet neergelegd 
vrijheidsrechtt in het bijzonder te motiveren.9 Tevens zijn er andere situaties 
denkbaarr waarin de motivering van de afweging die de wetgever heeft 
verrichtt een belangrijke rol speelt. Als voorbeeld kan een wet worden ge-
noemdd die met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. Het recht stelt bij-
zonderee eisen aan de belangenafweging die aan een dergelijke wet ten grond-
slagg ligt.10 Een verbetering van de belangenafweging van de wetgever in 
hett algemeen heeft zijn weerslag op die situaties waarin het recht specifieke 
eisenn stelt aan de motivering van de wet. Een verbetering van de juridische 
kwaliteitt van de belangenafweging van de wetgever kan in deze gevallen 
directt van invloed zijn op de deugdelijkheid en de draagkrachtigheid van 
dee motivering. De legitimiteit van de afweging wordt hierdoor vergroot en 
dee rechter kan de wet en toelichting makkelijker interpreteren. 

77 Waaldijk 1994. 
88 Schokkenbroek 1996, p. 177 e.v.; Waaldijk 1994, p. 47-74. 
99 Waaldijk 1994, p. 154-173; Den Dekker-van Bijsterveld 1990, p. 211. 
100 Verheij 1997. 
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3.22 Verhouding tussen de belangenafweging op verschillende niveaus 

Naastt de mogelijkheid van verbetering van de juridische kwaliteit van de 
afwegingg die als zodanig aan de wet ten grondslag ligt, is het onderzoek 
ookk anderszins van belang. Er wordt inzicht geboden in de verhoudingen 
tussenn de belangenafwegingen op verschillende niveaus. Ten behoeve van 
dee duidelijkheid en de representativiteit spitsen de onderzoeksvragen zich 
toee op de relatie tussen de afweging die ten grondslag ligt aan de wet en 
dee afweging ten behoeve van het geven van een beschikking.11 Aangenomen 
magg worden dat de relatie die tussen het meest abstracte en het meest con-
cretee niveau wordt gevonden ook van belang is voor de verhouding van 
dee tussenliggende niveaus. 

Dee wet is het fundament voor al het handelen van het bestuur. Het be-
stuurr is gebonden door de wet en de belangenafweging die de wetgever 
heeftt verricht en vindt daarin zijn grenzen. Hieruit vloeit voort dat van een 
verbeteringg van de kwaliteit van de belangenafweging die aan de wet ten 
grondslagg ligt mag worden verwacht dat deze doorwerkt in de kwaliteit 
vann de bestuurlijke besluitvorming. Indien de wetgever een heldere, systema-
tischee belangenafweging verricht die daadwerkelijk een inhoudelijk funda-
mentt vormt voor de nadere normstelling, kan dit van invloed zijn op de 
concretiserendee afweging die op basis van de wet plaatsvindt. Een afweging 
inn abstracto die aan juridische eisen voldoet, kan immers door het bestuurs-
orgaann zonder meer als uitgangspunt worden genomen. Doordat het onder-
zoekk beoogt de wetgever handvatten aan te reiken om de juridische kwaliteit 
vann de belangenafweging te verbeteren en wordt de mogelijkheid geboden 
omm de besluitvorming op alle niveaus op een positieve wijze te beïnvloeden. 

Eenn dergelijke verbetering van de kwaliteit (van de motivering) van de 
belangenafwegingg is mijns inziens tevens van belang voor de rechtspraak. 
Indienn de wetgever bij de afweging van belangen meer gestructureerd te 
werkk gaat, kan dit ertoe leiden dat de rechter meer systematiek kan aanbren-
genn in zijn oordeelsvorming. Daarnaast zal de methode van rechtsvinding 
kunnenn worden verbeterd indien de betrokken belangen en afwegingen op 
elkk niveau systematisch in kaart zijn gebracht, waarbij de belangenafweging 
opp het meer abstracte niveau en de belangenafweging op het meer concrete 
niveauu op elkaar worden betrokken. Indien de rechter deze lij n van (motive-
ringenn van) belangenafwegingen volgt, kan dit bijdragen aan de motivering 
enn derhalve aan de duidelijkheid van zijn uitspraak. 

Tenn slotte kan worden gewezen op een tweetal functies van het verbete-
renn van de kwaliteit van de wettelijke belangenafweging. In de eerste plaats 

111 Vgl. De Haan e.a. 1998, p. 15. 
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leidtt een volledige democratische belangenafweging op abstract niveau tot 
eenn verhoogde legitimiteit van het besluit op concreet niveau. In de tweede 
plaatss komt de functie van het stelsel van gelede normstelling meer tot zijn 
recht.. Deze functie bestaat immers met name uit het bieden van een oplossing 
voorr de complexiteit van de normstelling die het huidige recht kenmerkt,12 

Eenn betere afstemming van de belangenafweging op de gelaagdheid van 
dee normstelling kan leiden tot verbetering van de besluitvorming. 

44 Begrenzing van het onderzoek 

Hett onderzoek is in een aantal opzichten begrensd. 

4,22 Het begrip 'belang' 

Hett onderzoek treedt niet in een definiëring van het begrip 'belang'. De 
literatuurr toont aan dat de betekenis niet eenduidig is en dat het begrip 
verschillendee interpretaties kent.13 Naar mijn mening is het voor het onder-
zoekk op zichzelf niet noodzakelijk om met een eigen benadering van het 
begripp belang te komen. Ondanks het gegeven dat er geen (eenduidige) juri-
dischee definiëring van het belang-begrip bestaat, kan als uitgangspunt wor-
denn genomen dat het recht eisen stelt aan de belangenafweging die met het 
oogg op rechtsvorming wordt verricht. Het zijn deze eisen die in dit onder-
zoekk centraal staan. 

Dee inhoud van de criteria staat niet in een directe relatie tot de betekenis 
vann het begrip belang. Volstaan kan worden met hantering van het begrip 
belangg in de betekenis van 'rechtens relevant aspect bij de besluitvorming'. 
Hiervann moeten de in het (internationale) positieve recht neergelegde grond-
rechtenn worden onderscheiden. Deze rechten moeten door de wetgever altijd 
wordenn geëerbiedigd.14 Ten aanzien van een eventuele beperking van deze 
rechtenn door de wetgever, biedt het recht een apart afwegingskader.15 

Daaromm kunnen de grondrechten niet gelijk worden gesteld met andere 
belangenn die in de belangenafweging een rol spelen. Zij vallen derhalve 
buitenn het bestek van dit onderzoek. 

122 Nicolaï e.a. 1997, p. 234; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 173-174. 
133 Zie bijv. Van Baars 1971; Van Wijmen 1981; Van Wijmen 1998, p. 160-168; Van Buuren 1978; 

Schlösselss 1998a, p. 187-198; Kuypers 1973, p. 76-81. 
144 Hirsch Ballin, Rechtsvorming door wetgeving 1991, p. 412. 
155 Barendrecht 1992, p. 97-98; vgl. Hol 1993,'p. 5 en Nieuwenhuis 1984, p. 73. 
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4.24.2 Belangenafweging door of van de wetgever 

Hett onderzoek is gericht op de belangenafweging zoals deze door de wetge-
verr in formele zin wordt verricht ten behoeve van de vaststelling van een 
wet.. Dit betekent dat de criteria die in dit onderzoek worden ontwikkeld 
zowell  betrekking hebben op de belangenafweging die door de wetgever 
wordtt verricht, als op het resultaat van die afweging: de belangenafweging 
vann de wetgever. De wijze waarop de belangen tegen elkaar worden afgewo-
genn is immers direct van invloed op het resultaat van de afweging. Indien 
bijvoorbeeldd uit het recht voortvloeit dat de wetgever zijn belangenafweging 
moett verrichten binnen het kader van het gestelde doel, zal dit consequenties 
hebbenn op het resultaat van de afweging. De afweging zal in dat geval eerder 
beantwoordenn aan de eisen van geschiktheid en noodzakelijkheid. 

Hett proces van afwegen is echter moeilijk te onderscheiden van het 
resultaatt van de afweging. Dit komt, zoals Nicolaï stelt, doordat het afwegen 
zelff  als een dynamisch, grotendeels innerlijk proces van het stellen van 
vragenn en beantwoorden van vragen kan worden gekenschetst.16 Het is 
niett goed mogelijk om inzicht te verkrijgen in dit proces. Wel kan de belan-
genafwegingg van de wetgever aan de hand van het resultaat worden gerecon-
strueerd.. De motivering in de toelichtende stukken kan daarbij behulpzaam 
zijn. . 

Naarr mijn mening zal het ontwikkelen van criteria die betrekking hebben 
opp de afweging die door de wetgever als zodanig wordt verricht, niet vol-
doendee inzicht bieden. Afgezien van het feit dat geen goed onderscheid kan 
wordenn gemaakt tussen het proces en het resultaat van afweging, zal het 
moeilijkk zijn om de toepasselijke juridische criteria te toetsen. Doordat het 
moeilijkk is zicht te krijgen op het proces van afwegen, kan niet worden be-
oordeeldd of tijdens het proces van afwegen aan de relevante criteria is 
voldaan.. Als voorbeeld kan het criterium worden genoemd dat de wetgever 
bijj  zijn afweging in het bijzonder rekening moet houden met gevestigde 
particulieree belangen. Of aan deze eis is voldaan, kan slechts worden beoor-
deeldd aan de hand van het resultaat van de belangenafweging en de motive-
ring.. Zowel uit principieel als uit praktisch oogpunt richt onderhavig onder-
zoekk zich op de belangenafweging van de wetgever. Dit neemt niet weg dat 
dee juridische criteria die in dit opzicht in dit onderzoek worden ontwikkeld 
tevenss betrekking hebben op de belangenafweging die door de wetgever 
wordtt verricht. 

166 Zie Nicolaï 1990, p. 301. 
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4.34.3 Juridische benadering 

Hett onderzoek naar criteria voor de belangenafweging van de wetgever 
wordtt geheel verricht vanuit juridisch gezichtspunt. De bronnen die zijn 
geraadpleegdd betreffen de wet, de jurisprudentie en de dogmatiek die is 
neergelegdd in de rechtswetenschappelijke literatuur. Aantekening verdient 
datt niet wordt beoogd om een uitputtend overzicht te geven van de toepasse-
lijk ee jurisprudentie en literatuur. Het doel is steeds om inzicht te verschaffen 
inn de wijze waarop het recht de belangenafweging normeert. Een beschrijving 
vann de relevante jurisprudentie en literatuur op hoofdlijnen volstaat mijns 
inzienss daartoe. 

Dee reden voor een louter juridische benadering van de belangenafweging 
iss niet alleen gelegen in de noodzakelijke beperking van het onderzoek. De 
complexiteitt van de belangenafweging van de wetgever brengt met zich, 
datt benadering vanuit één bepaalde discipline in eerste instantie meer inzicht 
zall  kunnen bieden. Eventueel vervolgonderzoek vanuit andere disciplines 
zouu van het geboden inzicht gebruik kunnen maken. De belangrijkste reden 
voorr een juridische benadering van de belangenafweging van de wetgever 
iss echter gelegen in het belang daarvan voor de rechtspraktijk. Naar mijn 
meningg ligt hier terrein braak dat mede door het onderhavig onderzoek zou 
kunnenn worden opgevuld. 

4.44.4 Bestaande criteria ten aanzien van specifieke afwegingen 

Tenn aanzien van bepaalde specifieke belangenafwegingen van de wetgever 
bestaann reeds juridische criteria. Het betreft bijvoorbeeld de beperkingen 
bijj  wet op de uitoefening van in internationale verdragen neergelegde grond-
rechtenn en besluiten van volkenrechtelijke organisaties.17 Daarnaast stelt 
hett recht ook eisen aan een beperking die de wetgever wil invoeren ten 
aanzienn van een in de Grondwet neergelegd vrijheidsrecht.18 

Genoemdee afwegingen hebben alleen betrekking op de bescherming van 
grondrechten.. Het recht heeft een bijzonder kader geschapen waarbinnen 
dee gerechtvaardigdheid van een beperking op een dergelijk recht kan worden 
beoordeeld.199 De juridische criteria die op deze specifieke afwegingen van 
toepassingg zijn, vallen buiten het bestek van dit onderzoek. Het onderzoek 
richtt zich namelijk op een juridische normering van de belangenafweging 
vann de wetgever in het algemeen. Het betreft die belangen die niet al op 

177 Schokkenbroek 1996, p. 177 e.v.; Waaldijk 1994, p. 47-74. 
188 Waaldijk 1994, p. 154-173; Den Dekker-van Bijsterveld 1990, p. 211 en Alkema 1993. 
199 Barendrecht 1992, p. 97-98. 
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eenn bijzondere wijze door het recht worden beschermd.20 Om deze reden 
wordenn ook specifieke afwegingen die worden verricht in het kader van het 
overgangsrechtt in beginsel buiten beschouwing gelaten. 

Ditt betekent niet dat de juridische criteria die betrekking hebben op de 
specifiekee afwegingen binnen het kader van de in het bijzonder door het 
rechtt beschermde belangen, niet van betekenis zijn voor het onderzoek. De 
criteriaa die volgens dit onderzoek uit het recht voortvloeien ten aanzien van 
dee belangenafweging in het algemeen, zouden immers in beginsel in verband 
moetenn staan met de criteria die van toepassing zijn op de specifieke af-
wegingenn die in het bijzonder door het recht zijn ingekaderd. Indien de 
criteriaa die betrekking hebben op deze specifieke afwegingen in dit onderzoek 
aann de orde komen, heeft dit verband met de vergelijking tussen algemene 
criteriaa en bijzondere criteria die reeds door het recht zijn gesteld. In hun 
algemeenheidd maken genoemde specifieke afwegingen geen deel uit van 
hett onderzoek. 

4.54.5 Rechtsgebied 

Hett onderzoek naar de belangenafweging van de wetgever, met name in 
verhoudingg tot de besluitvorming op concreet niveau, is beperkt tot het 
nationalee recht. Teneinde een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de ver-
houdingg tussen de belangenafweging op verschillende niveaus, is die relatie 
gekozenn die het meest kenmerkend is voor ons rechtsstelsel.21 Door de 
relatiee tussen de wet en de beschikking centraal te stellen, maakt het onder-
zoekk zoveel mogelijk gebruik van de wijze waarop beide vormen van rechts-
vormingg zijn geworteld in het positieve recht. Hierdoor kan meer resultaat 
wordenn verwacht van het ontwikkelen van criteria terzake van de belangen-
afweging. . 

Hett onderzoek richt zich op de belangenafweging ten aanzien waarvan 
dee wetgever exclusief bevoegd is. Het gaat om de belangenafweging die niet 
reedss is ingekaderd door hogere afwegingen, bijvoorbeeld in het kader van 
hett internationale recht. Bovenwettelijke normen waaraan de wetgever immer 
iss gebonden, blijven buiten beschouwing. Ook de wijze waarop de wetgever 
internationaall  recht implementeert vormt geen voorwerp van onderzoek. 
Ditt neemt evenwel niet weg dat de algemene normen die in dit onderzoek 
voorr de belangenafweging van de wetgever worden ontwikkeld wel van 
betekeniss kunnen zijn voor deze specifieke afwegingen. 

200 Vgl. Nieuwenhuis 1984, p. 73 en Hol 1993, p. 5. 
211 De Haan e.a. 1998, p. 15. 
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Daarnaastt is het van belang dat het onderzoek naar de belangenafweging 
vann de wetgever in hoofdzaak is beperkt tot bestuursrechtelijke wetgeving. 
Hett algemeen belang speelt in de belangenafweging die aan deze wetten 
tenn grondslag l ig t doorgaans een prominente rol. Daarnaast kenmerkt het 
bestuursrechtt zich door de gelede normstelling. Deze aspecten werken door 
inn de criteria die voor de belangenafweging van de wetgever worden ontwik-
keld.. Hiermee is niet gezegd dat deze criteria niet van toepassing zijn op 
wettenn die hun gelding hebben op andere rechtsgebieden. Aan iedere wet 
ligtt immers een belangenafweging ten grondslag. Specifieke criteria voor 
dee afweging die aan privaatrechtelijke en strafrechtelijke wetgeving ten 
grondslagg liggen, worden in dit onderzoek echter niet aan de orde gesteld. 

4.64.6 Hantering van begrippen 

Tenn slotte is het van belang te vermelden, dat daar waar in dit onderzoek 
hett woord 'wetgever' wordt gebruikt, gedoeld wordt op de wetgever in 
formelee zin. Indien bedoeld wordt de decentrale wetgever aan te duiden, 
zall  dit met zoveel woorden geschieden. Voorts gebruik ik het begrip 'alge-
meenn verbindend voorschrift' alleen voor het algemeen verbindende voor-
schriftt afkomstig van het bestuur. Voor een algemeen verbindend voorschrift 
datt door de wetgever is vastgesteld zal ten behoeve van de duidelijkheid 
hett begrip 'wet' worden gehanteerd. Veruit de meeste wetten bevatten im-
merss algemeen verbindende voorschriften. Daarnaast moet worden opge-
merktt dat er geen principieel probleem ontstaat indien onder het woord 'wet' 
eenn besluit van de wetgever wordt verstaan dat geen algemeen verbindend 
voorschriftt inhoudt. De eisen die het recht stelt aan de belangenafweging 
vann de wetgever zijn immers van algemene aard. De enige mogelijkheid is 
datt aan deze eisen een andere invulling wordt gegeven die in verband staat 
mett de aard van het besluit. Ten slotte wordt de belangenafweging die plaats-
vindtt ten behoeve van de vaststelling van een regel aangeduid als een af-
wegingg in abstracto. De afweging van de wetgever is in dit opzicht het meest 
abstractt van aard. De toepassing van de regel en de besluitvorming op basis 
vann de regel worden geacht op concreet niveau plaats te hebben. De belan-
genafwegingg die ten behoeve van een dergelijk besluit wordt verricht, wordt 
aangemerktt als een belangenafweging in concreto. 

55 Opbouw van het onderzoek 

Hett onderzoek is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht 
gegevenn van de huidige juridische benadering van de belangenafweging 
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opp concreet niveau. De bedoeling is inzicht te verschaffen in de wijze waarop 
hett recht deze belangenafweging normeert. Om de tegenstelling tussen de 
belangenafwegingg op abstract niveau en de afweging op concreet niveau 
tee verduidelijken, spitst dit deel van het onderzoek zich toe op het besluit 
datt het meest concreet is van aard: de beschikking. Naast de normering van 
dee belangenafweging door de wet wordt aandacht besteed aan de normen 
diee volgens de literatuur en de jurisprudentie uit de beginselen van behoorlijk 
bestuurr voortvloeien terzake van de belangenafweging. 

Vervolgenss wordt een inventarisatie gemaakt van de juridische benade-
ringg van de belangenafweging die meer abstract van aard is. Het onderzoek 
inn hoofdstuk 3 spitst zich toe op de belangenafweging die aan het algemeen 
verbindendd voorschrift ten grondslag ligt niet zijnde een wet in formele zin. 
Inn de eerste plaats wordt ingegaan op de vraag naar het kenmerkende ver-
schill  met de belangenafweging in concreto. Aan de hand van de wet, de 
relevantee literatuur en jurisprudentie wordt vervolgens besproken welke 
juridischee criteria van toepassing zijn op de belangenafweging in abstracto. 
Vann belang is in welk opzicht de gevonden criteria afwijken van de criteria 
diee betrekking hebben op de belangenafweging op concreet niveau. Het 
toespitsenn van het onderzoek op de afweging die ten grondslag ligt aan 
algemeenn verbindende voorschriften, houdt verband met het ontwikkelen 
vann criteria voor de wetgever. De belangenafweging die aan een algemeen 
verbindendd voorschrift dat door de wetgever is gesteld ten grondslag ligt, 
iss immers op zichzelf immers niet principieel anders van aard. Hierdoor 
wordtt het mogelijk om de in dit hoofdstuk gevonden criteria in verband 
tee brengen met de belangenafweging van de wetgever. 

Hett vierde hoofdstuk bevat een bespreking van de huidige juridische 
opvattingenn ten aanzien van de belangenafweging van de wetgever. De afwe-
gingg van de wetgever wordt vooral benaderd vanuit de soort beslissing die 
doorr de wetgever wordt genomen: het algemeen verbindend voorschrift. 
Bijj  de bespreking van de relevante literatuur en jurisprudentie wordt onder-
zochtt of de normen die zijn besproken in hoofdstuk 3 principieel verschillen 
vann de normen die ingevolge hoofdstuk 4 van toepassing zijn op de belan-
genafwegingg van de wetgever. Het jurisprudentieonderzoek heeft in hoofd-
zaakk betrekking op de vraag wat wordt bedoeld met de belangenafweging 
vann de wetgever. 

Inn hoofdstuk 5 wordt vervolgens aandacht besteed aan de vraag in welk 
opzichtt de normen van hoofdstuk 4 zouden kunnen verschillen van de nor-
menn die zijn besproken in hoofdstuk 3. De specifieke bevoegdheid van de 
wetgeverr in de democratische rechtsstaat wordt als uitgangspunt genomen. 
Dee principiële betekenis van het begrip 'algemeen belang' en de beginselen 
vann legaliteit en specialiteit staan centraal. Door deze aspecten van de rechts-
staatt expliciet in verband te brengen met de belangenafweging van de wet-
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gever,, kunnen criteria worden ontwikkeld die uitsluitend van toepassing 
zijnn op de wetgever en die verband houden met zijn bijzondere positie. 

Hoofdstukk 6 bevat een toetsingskader voor een beoordeling van de 
belangenafwegingg in de praktijk. In de eerste plaats wordt ingegaan op het 
begripp 'wetgever'. Om de belangenafweging te kunnen beoordelen dient 
duidelijkk te zijn op welke wijze deze kan worden gereconstrueerd. Vervol-
genss worden de verschillende criteria, die in de voorgaande hoofdstukken 
zijnzijn ontwikkeld, samengevoegd tot een coherent geheel. Deze criteria vormen 
hett beoordelingskader voor de belangenafweging van de wetgever. Tevens 
wordtt ingegaan op de verschillende kenmerken die kunnen worden onder-
scheidenn aan uiteenlopende soorten belangenafwegingen. Hiermee dient bij 
dee beoordeling rekening te worden gehouden. 

Inn hoofdstuk 7 worden twee praktijkvoorbeelden besproken: de Wet her-
structureringg varkenshouderij en de Wet voorzieningen gehandicapten. Aan 
dee hand van de ontwikkelde criteria wordt de belangenafweging die aan 
dezee wetten als zodanig ten grondslag ligt, getoetst. Tevens wordt onderzocht 
watt de relatie is tussen de belangenafweging van de wetgever en de belan-
genafwegingg die het bestuur verricht ten behoeve van het geven van een 
beschikkingg op basis van die wet. Doel van dit deel van het onderzoek is 
tee bepalen wat het gevolg is voor het concrete belang indien uit de wet niet 
blijk tt dat de wetgever het belang (voldoende) in zijn afweging heeft betrok-
ken.. De ontwikkelde criteria worden geoperationaliseerd en hun werkbaar-
heidd in de praktijk getoetst. Daarnaast wordt met de toetsing beoogd meer 
inzichtt te verschaffen in de juridische normering van de belangenafweging 
diee als zodanig aan een wet ten grondslag ligt, en het effect dat deze afwe-
gingg op concreet niveau heeft. Het onderzoek wordt besloten met conclusies 
diee antwoord geven op de onderzoeksvragen en resulteert in wenken aan 
dee wetgever en aan de toelichter met het oog op verbetering van de kwaliteit 
vann de belangenafweging op alle niveaus. 




