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22 Juridische benadering van de belangen-
afwegingg op concreet niveau 

11 Inleiding 

Dee belangenafweging die op concreet niveau plaatsvindt wordt in hoofdzaak 
genormeerdd door de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarbij spelen de 
beginselenn van behoorlijk bestuur een belangrijke rol, In dit hoofdstuk wordt 
onderzochtt wat de specifieke kenmerken van deze normering zijn. Centraal 
staann besluiten die door het bestuur worden genomen ter toepassing en uit-
voeringg van de wet. Het onderzoek spitst zich toe op het besluit dat het 
meestt concreet van aard is: de beschikking. 

Inn de eerste plaats worden de eisen die de wet stelt besproken. Hiertoe 
zall  in het bijzonder worden ingegaan op afdeling 3.2 van de Awb (§ 2). Aan 
dee hand van een bespreking van de literatuur wordt nagegaan welke criteria 
specifiekk betrekking hebben op de belangenafweging (§ 3). Ten slotte vindt 
eenn jurisprudentieonderzoek plaats (§ 4). De bedoeling hiervan is om inzicht 
tee verkrijgen in de criteria die de rechter hanteert bij het beoordelen van de 
belangenafweging.. Het geheel mondt uit in een conclusie waarin een over-
zichtt wordt gegeven van de huidige juridische benadering van de belangen-
afwegingg op concreet niveau. 

22 De Algemene wet bestuursrecht 

Inn de Awb is een belangrijk deel van de beginselen van behoorlijk bestuur 
gecodificeerd.. Verschillende van deze normen kunnen direct in verband 
wordenn gebracht met de belangenafweging. 

2.12.1 Inventarisatie van relevante feiten en belangen 

Ingevolgee artikel 3:2 Awb is het bestuursorgaan verplicht om bij de voorbe-
reidingg van een besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de 
aff  te wegen belangen te vergaren. Het bestuur moet zich een goed beeld 
vormenn van de bij een besluit betrokken belangen teneinde deze op een juiste 
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wijzee tegen elkaar te kunnen afwegen.1 Hoewel de plicht tot zorgvuldige 
kennisvergaringg voor alle besluiten geldt, hangt de mate waarin de betrokken 
belangenn moeten worden onderzocht sterk af van het desbetreffende besluit: 
zowell  de nauwkeurigheid als de omvang en de diepgang van het onderzoek 
zullenn in specifieke gevallen verschillen, aldus de memorie van toelichting.2 

Tenn aanzien van beschikkingen ligt het accent met name op inventarisatie 
vann de betrokken individuele belangen in verhouding tot het te dienen al-
gemenee belang.1 De nodige gegevens over deze individuele belangen moeten 
inn eerste instantie worden verstrekt door de aanvrager van de beschikking.4 

Ingevolgee artikel 4:5, eerste lid, Awb is het bestuursorgaan gehouden om 
bijj  onvoldoende gegevens, de aanvrager in de gelegenheid te stellen de 
aanvullendee gegevens te verstrekken. Voorts kan in dit verband worden 
gewezenn op de artikelen 4:7 tot en met 4:12 Awb die algemene regels bevat-
tenn terzake van het raadplegen van belanghebbenden in het kader van de 
voorbereidingg van een beschikking. Het uitgangspunt is dat het raadplegen 
vann belanghebbenden een belangrijke functie kan vervullen bij het zorgvuldig 
voorbereidenn van de beschikking en de vaststelling van feiten.5 Daarnaast 
kann een adviseur zijn aangewezen om het bestuursorgaan bij te staan.6 Deze 
adviseringg ontslaat het bestuursorgaan echter niet van de plicht die is vervat 
inn artikel 3:2 Awb. Ingevolge artikel 3:9 Awb is het bestuursorgaan gehouden 
omm zich ervan te vergewissen dat het onderzoek van de adviseur op zorgvul-
digee wijze heeft plaatsgevonden. 

Tott slot kan worden gewezen op de openbare voorbereidingsprocedures 
diee in de afdelingen 3.4 en 3,5 Awb zijn opgenomen. Deze zijn met name 
ontworpenn voor besluiten waarbij grote aantallen belanghebbenden of geïnte-
resseerdenn dan wel aan het bestuur onbekende belanghebbenden kunnen 
zijnn betrokken.7 Beide procedures bieden extra waarborgen voor de zorgvul-
digee voorbereiding van een besluit.8 Beide afdelingen zijn alleen van toepas-
singg op de totstandkoming van besluiten wanneer een wettelijk voorschrift 
datt bepaalt of het bestuursorgaan daartoe uitdrukkelijk heeft besloten. 

11 Daalder & De Groot 1993, p. 203. 
22 Daalder & De Groot 1993, p. 204. 
33 Addink 1999, p. 212. 
44 Art. 4:2 Awb. 
55 Addink 1999, p. 220. 
66 Art. 3:5 Awb. 
77 Daalder & De Groot 1993, p. 221. 
88 Hierbij dient evenwel te worden aangetekend dat de procedure in afdeling 3.5 Awb met 

meerr waarborgen is omkleed dan de procedure van afdeling 3.4 Awb. De bedoeling is echter 
datt dit verschil zal worden weggenomen en dat de afdelingen worden samengevoegd tot 
eenn wettelijke regeling, zie Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure, Kamerstukken 
ƒƒƒ 1990/00, 27 023. 
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2.22 Afwegen van belangen 

Ingevolgee artikel 3:4, eerste lid, Awb weegt het bestuursorgaan de recht-
streekss bij het besluit betrokken belangen af. Dit betekent dat in beginsel 
allee relevante belangen die door het te nemen besluit kunnen worden geraakt, 
moetenn worden gewogen.y Het bestuursorgaan zal evenwel geen rekening 
behoevenn te houden met belangen die slechts in een meer verwijderd verband 
doorr de te nemen beslissing kunnen worden getroffen. Hierbij moet volgens 
dee toelichting worden gedacht aan min of meer toevallige effecten die het 
bestuursorgaann niet zonder zeer vergaande informatieverzameling zou kun-
nenn kennen.10 

Dee plicht tot belangenafweging is in die zin geclausuleerd dat uit een 
wettelijkk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een 
beperkingg kan voortvloeien.11 De wettelijke beperking is gebaseerd op het 
uitgangspuntt dat een voor de burger belastende beschikking alleen gegeven 
kann worden op basis van argumenten die ontleend zijn aan die belangen, 
terr bescherming waarvan de beschikkingsbevoegdheid in het leven is geroe-
pen.122 De belangenafweging die aan de wet ten grondslag ligt is aldus rich-
tinggevendd voor de inhoud van de beschikking. Soms vloeit uit de wettelijke 
voorschriftenn zelf direct voort dat bepaalde belangen buiten beschouwing 
dienenn te blijven.13 In andere gevallen moet uit de strekking van de wette-
lijk ee regeling of uit de verhouding van de regeling tot andere regelingen 
wordenn afgeleid dat een bepaald belang in de besluitvorming geen rol mag 
spelen.. Belangen die in positieve zin gewicht in de schaal leggen, mogen 
altijdd in de afweging worden betrokken,14 

Volgenss de toelichting is artikel 3:4, eerste lid, Awb in zekere zin comple-
mentairr aan artikel 3:3 Awb. Artikel 3:3 Awb bevat het verbod om een 
bevoegdheidd voor andere dan de beoogde, wettelijke doeleinden te gebrui-
ken.155 Waar artikel 3:3 Awb verbiedt om een beslissingsbevoegdheid te 
gebruikenn voor het dienen van andere doeleinden of belangen dan waarvoor 
diee bevoegdheid is geschapen, scherpt artikel 3:4, eerste lid, Awb het bestuur 
inn dat, binnen de ruimte die de wet daarvoor laat, in beginsel alle relevante 
belangenn die door de te nemen beslissing zullen worden geraakt, mee moeten 

99 Addink 1999, p. 105. 
100 Daalder & De Groot 1993, p. 209. 
111 Art. 3:4, eerste lid, Awb. 
122 Addink 1999, p. 106. 
133 Bijv. in het geval van een strikt gebonden bevoegdheid, zie Daalder & De Groot 1993, p, 

209. . 
144 Daalder & De Groot 1993, p. 209. 
155 Daalder & De Groot 1993, p. 209. 
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wordenn afgewogen.16 De complementariteit is aldus gelegen in het eerste 
deell  van de zin van artikel 3:4, eerste lid, Awb. Het betreft het gebod aan 
hett bestuursorgaan om de rechtstreeks betrokken belangen af te wegen. 

Vann der Vlies & Van der Heijden vragen zich derhalve mijns inziens 
terechtt af, of de complementariteit ook betrekking heeft op de beperking 
diee uit een wettelijk voorschrift voortvloeit.17 De beperking die ingevolge 
hett eerste lid van art. 3:4 Awb uit de wet kan voortvloeien betreft in hun 
opvattingg hetzelfde onderwerp als de beperking die is gecodificeerd in artikel 
3:33 Awb.18 Het doel met het oog waarop een bepaalde bevoegdheid is gege-
ven,, is immers afgeleid van het te dienen algemeen belang.19 De inhoud 
vann de wet waarin de betreffende bevoegdheid wordt gegeven, wordt in 
hoofdzaakk bepaald door het volgens de wetgever specifiek te dienen alge-
meenn belang. Indien het bestuursorgaan derhalve ter uitvoering van de wet 
eenn beschikking geeft, volgt het de belangenafweging zoals deze in de wet 
iss neergelegd en gebruikt het de bevoegdheid voor het doel waarvoor deze 
iss gegeven. Hieruit volgt dat de beperking die ten aanzien van de bestuurlijke 
belangenafwegingg uit de wet voortvloeit, tevens gegrond is of in ieder geval, 
zouu moeten zijn, in het doel met het oog waarop de bevoegdheid is gege-
ven.20 0 

Tott slot kan ten aanzien van de afweging van belangen worden gewezen 
opp artikel 4:84 Awb. Dit artikel is van toepassing indien het bestuursorgaan 
eenn beleidsregel heeft vastgesteld omtrent de afweging van belangen, de 
vaststellingg van de feiten of de uitleg van een wettelijk voorschrift.21 In een 
dergelijkk geval verricht het bestuursorgaan zijn belangenafweging conform 
dee beleidsregel, 

.... tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens 
bijzonderee omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsre-
gell  te dienen doelen.22 

Hett bestuursorgaan is derhalve gehouden om telkens na te gaan of er sprake 
iss van bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de vaste 
gedragslijnn die is neergelegd in een beleidsregel. 

166 Daalder & De Groot 1993, p. 209; zie ook Addink 1999, p. 106; Van Buuren 1995, p. 460-461 
enn Van Buuren & Polak 1997, p. 42. 

177 Van der Vlies & Van der Heijden {HB Awb II), artikel 3:1, 3:2, 3:3, en 3:4; zie ook De Haan 
en.en. 1996, p. 96; De Moor-van Vugt, (commentaar Awb II), artikel 3:4 Awb. 

188 Zie ookk de bespreking hierna van de literatuur t.a.v. het verbod van détournement de pou-
voirr en het speciahteitsbeginsel. 

199 Zie ook De Moor-van Vugt, (commentaar Awb II) artikel 3:4 Awb. 
200 Van der Vlies & Van der Heijden (HB Awb II) , artikel 3:1, 3:2, 3:3 en 3:4. 
211 Art. 1:3, vierde lid, Awb. 
222 Art. 4:84 Awb. 
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2.32.3 Resultaat van de belangenafweging 

Artikell  3:4, tweede lid, Awb heeft betrekking op het resultaat van de belan-
genafwegingg en stelt: 

Dee voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen 
niett onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. 

Dee memorie van toelichting maakt duidelijk dat dit lid ertoe strekt het 
willekeurverbod,, het materiële zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredig-
heidsbeginsell  in hoofdzaak te codificeren. Het is de bedoeling om een positie-
vee norm voor het bestuursorgaan te formuleren die betrekking heeft op de 
juridischee aanvaardbaarheid van het resultaat van de belangenafweging. Het 
iss echter niet de bedoeling dat de intensiteit van de rechterlijke toetsing de 
redelijkheidd van een besluit verandert. Derhalve is gekozen voor de negatieve 
formuleringg van de eis van evenredigheid tussen doel en middel. 

Dee toelichting verschaft niet veel duidelijkheid ten aanzien van de wijze 
waaropp de evenredigheid van een besluit kan worden beoordeeld. Vaststaat 
datt het moet gaan om de evenredigheid tussen de geschade belangen en 
dee beoogde te dienen belangen.23 Deze te dienen belangen dienen mijns 
inzienss immer te kunnen worden herleid tot het algemeen belang. Het gaat 
bijgevolgg om de mate waarin het algemeen belang wordt gediend in verhou-
dingg tot de mate waarin belangen van individuen worden geschaad. De mate 
waarinn het algemeen belang wordt gediend, is te bepalen aan de hand van 
dee doelstelling van het besluit. Daarom dienen toevallige voordelen van een 
bestuursbesluitt die met dat besluit niet worden beoogd of niet beoogd 
mogenn worden, buiten beschouwing te blijven.24 

Dee formulering van het tweede lid van artikel 3:4 Awb laat ruimte voor 
tweee aspecten van evenredigheid. De evenredigheid kan zowel betrekking 
hebbenn op de som van de schade van individuele belanghebbenden in 
verhoudingg tot de mate waarin het algemeen belang wordt gediend, als op 
dee verhouding tussen het doel van het besluit en de schade die aan één enkel 
individueell  belang wordt toegebracht. Dit laatste aspect wordt ook wel 
aangeduidd als de evenredigheid in concreto.25 

Indienn een besluit niet als evenredig kan worden beschouwd, kan het 
aanbiedenn van nadeelcompensatie het gebrek herstellen. Hierbij wordt een 
vergelijkingg gemaakt met burgers die in een vergelijkbare positie verkeren: 

233 Daalder & De Groot 1993, p. 213. 
244 Daalder & De Groot 1993, p. 213. 
255 De Moor-Van Vugt 1995, p. 267. 
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Hett verband tussen de onevenredigheid in de lastenverdeling tussen de verschillen-
dee burgers die in een gelijke of vergelijkbare positie verkeren en de regel die in 
lidd 2 is verwoord, is, dat bij het niet aanbieden van een schadevergoeding aan de 
onevenredigg zwaar getroffen burgers, tevens gesproken moet worden van een voor 
dee gedupeerde belanghebbende nadelig gevolg dat als onevenredig moet worden 
beschouwdd in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.26 

Dezee gedachte is ontleend aan de Franse jurisprudentie omtrent het beginsel 
vann égalité devant les charges publiques.27 Hoe echter precies kan worden 
vastgesteldd of, en in welke mate burgers in een vergelijkbare positie verkeren, 
blijk tt niet uit de Awb.28 Dit heeft mijns inziens verband met het feit dat 
dee onevenredigheid tussen het met het besluit te dienen doel en de schade 
diee een individueel belanghebbende leidt, in belangrijke mate afhangt van 
dee omstandigheden van het geval.29 

2.42.4 Kenbaarheid van de belangenafweging 

Tott slot hebben de eisen die de wet stelt ten aanzien van de belangenafwe-
gingg betrekking op de motivering. Ingevolge artikel 3:47 Awb dient elk 
besluitt een motivering te bevatten. Volgens het tweede lid dient de motive-
ringg te verwijzen naar het wettelijk voorschrift krachtens welk het besluit 
iss genomen. Artikel 3:46 bepaalt dat deze motivering deugdeüjk moet zijn. 
Hett artikel codificeert het beginsel van draagkrachtige motivering: de motive-
ringg moet de beschikking kunnen dragen.30 Dit betekent in de eerste plaats 
eenn juiste vaststelling van feiten. Daarnaast dient de vaststelling van de feiten 
tee (kunnen) leiden tot het genomen besluit.31 In de memorie van toelichting 
wordtt tevens gewezen op het verband dat bestaat tussen de inhoud van de 
belangenafwegingg en de motivering. Volgens de toelichting kan schending 
vann 3:46 op verscheidene gebreken duiden: onvoldoende vergaring van 
kenniss omtrent de feiten en omstandigheden, onvoldoende belangenafweging, 
willekeur,, strijd met détoiirnement de poiwoir en dergelijke.32 

Artikell  3:49 Awb bepaalt voorts dat ter motivering van een besluit kan 
wordenn volstaan met een verwijzing naar een met het oog daarop uitgebracht 
advies,, indien het advies zelf de motivering bevat en van het advies kennis 

266 Daalder & De Groot 1993, p. 212. 
277 Daalder & De Groot 1993, p. 212. 
288 Vgl. Van Ommeren 1990, p. 689; Schlössels 1998b, p. 1389. 
299 Schlössels 1998b, p. 1390. 
300 Daalder & De Groot 1993, p. 268-269; Addink 1999, p. 251. 
311 Daalder & De Groot 1993, p. 268-269; Van Buuren & Polak 1997, p. 78. 
322 Daalder & De Groot 1993, p. 269. 
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wordtt gegeven. Indien het bestuursorgaan in afwijking van het advies beslist, 
dienenn ingevolge artikel 3:50 Awb de redenen voor deze afwijking te worden 
vermeld.. Tot slot kan in dit verband worden gewezen op artikel 4:82 Awb, 
datt bepaalt dat bij de motivering kan worden volstaan met verwijzing naar 
eenn vaste gedragslijn voorzover deze is neergelegd in een beleidsregel. 

33 Opvattingen in de literatuur 

Hett beginsel van behoorlijke belangenafweging is een rechtsbeginsel dat 
zowell  in wetgeving, jurisprudentie als in de literatuur is erkend. Terzake 
vann de eis dat een afweging van belangen moet plaatsvinden alvorens het 
bestuurr tot handelen of beslissen overgaat, lopen de opvattingen op zichzelf 
niett uiteen. De discussie in de literatuur heeft vooral betrekking op de eisen 
diee het recht stelt aan de wijze waarop de belangen moeten worden afgewo-
genn en het resultaat van de belangenafweging. Betreffende eisen kunnen 
wordenn herleid tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De 
verschillendee opvattingen leggen het accent op andere, meer of minder 
geconcretiseerdee beginselen en wijzen op de verbanden die er tussen deze 
beginselenn bestaan. 

Hett rechtszekerheidsbeginsel c.q. vertrouwensbeginsel en het gelijkheids-
beginsell  zijn van bespreking uitgesloten. Van deze beginselen kan worden 
gezegdd dat ze betrekking hebben op zogeheten institutionele waarden.33 

Dee belangen die door betreffende beginselen worden beschermd, kunnen 
zonderr meer worden aangeduid als rechtens beschermde belangen.34 Dit 
betekentt dat deze belangen in de belangenafweging een bijzondere plaats 
innemen,, waarbij het toegekende gewicht bij voorbaat als zwaarwegend 
wordtt aangemerkt. Bij de belangenafweging moet het bestuursorgaan altijd 
dee rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid waarborgen. De bepaling van het 
naderee gewicht van deze beginselen wordt niet aan de orde gesteld. 

3.13.1 Verbod van détournement de pouvoir/specialiteitsbeginsel 

Volgenss Konijnenbelt omvat het verbod van détournement de pouvoir tweeër-
lei.355 In de eerste plaats houdt het verbod in dat overheidsbevoegdheden 
niett anders mogen worden gebruikt dan ten behoeve van het algemeen 
belang.. Daarnaast impliceert het verbod dat bevoegdheden alleen voor die 

333 Van der Velden 1988, p. 186. 
344 Vgl. Nieuwenhuis 1984, p. 73 en Hol 1993, p. 5. 
355 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 373. 
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specifiekee doeleinden mogen worden gebruikt die de wetgever op het oog 
heeftt gehad.36 

Hett verbod van détournement de pouvoir is gerelateerd aan het legali-
teitsbeginsel,, dat inhoudt dat elk besluit op de wet moet zijn gebaseerd.17 

Daarnaastt kan verband worden gelegd met het specialiteitsbeginsel. Dit 
beginsell  ziet erop dat het bestuursorgaan zijn bevoegdheid slechts mag 
aanwendenn op het door de wet afgebakende terrein.18 De Haan e.a. spreken 
overr het specialiteitsbeginsel als de keerzijde van het verbod van détourne-
mentt de pouvoir. Naar hun opvatting houdt het beginsel in dat bestuursorga-
nenn slechts beschikken over min of meer afgebakende bestuursbevoegdhe-
den.399 De belangen die het bestuursorgaan in zijn afweging mag betrekken, 
vindenn derhalve hun begrenzing in de wet. 

Globaall  gesproken zijn er drie soorten theorieën die betrekking hebben 
opp de belangen die het bestuursorgaan in zijn belangenafweging mag betrek-
ken.400 De precieze opvatting brengt met zich dat het bestuursorgaan slechts 
diee belangen mag afwegen, die bescherming vinden in de specifieke wet.41 

Volgenss de rekkelijke visie zijn de af te wegen belangen niet zozeer tot een 
bepaaldee wet beperkt, maar is het bestuursorgaan bevoegd om alle belangen 
diee het recht aan zijn zorg heeft toevertrouwd in de belangenafweging te 
betrekken.422 Diverse auteurs nemen een meer gematigd standpunt in waarin 
opp verschillende wijzen nuancering wordt aangebracht ten aanzien van het 
uitgangspuntt dat het bestuursorgaan slechts de specifieke wettelijke belangen 
magg afwegen.43 Deze nuancering ziet enerzijds op het betrekken van concre-
te,, individuele belangen in de besluitvorming.44 Anderzijds wordt beoogd 
hett bestuursorgaan een opening te bieden tot enige afstemming en coördina-
tiee van de verschillende afwegingskaders.45 

Dee verschillende visies doen op zichzelf niet af aan de constatering dat 
hett specialiteitsbeginsel eist dat de inhoud van een besluit moet corresponde-

366 Nicolaï e.a. 1997, p. 448; De Haan e.a. 1996, p. 94; Ten Berge 1998, p. 44. 
377 Schlössels 1998a, p. 163; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 373; zie ook Van Male 

1988,, p. 328; Addink 1999, p. 77. 
388 Schlössels 1998a, p. 1; vgl. Addink 1999, p. 82. 
399 De Haan e.a. 1996, p. 95. 
400 Messer & Heldeweg 1990, p. 147; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 342; Ten 

Bergee 1998, p, 329; zie voor een uitgebreid overzicht van de relevante literatuur Schlössels 
1998a,, p. 203-251. 

411 Ten Berge 1998, p. 329; Schlössels 1998a, p. 204. 
422 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 343. 
433 Schlössels 1998a, p. 205. 
444 Zie bijvoorbeeld de opvatting van Schlössels 1998a, p. 383-388, Nicolaï 1990, p. 350, Van 

Wijk/Konijnenbeltt & Van Male 1999, p. 343-344, Ten Berge 1998, p. 329-331 en Van Hall 
1995. . 

455 Zie bijvoorbeeld: Stout 1989 en Tonnaer 1982, p. 25-26. 
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renn met de inhoud van de wet. Het verband met het verbod van détourne-
mentt de pouvoir is erin gelegen dat het doel met het oog waarop de wet 
eenn bevoegdheid verleent, herleid moet kunnen worden tot de wettelijk te 
dienenn belangen.46 In dit opzicht voegt het verbod van détournement de 
pouvoir,, naast de eisen die voortvloeien uit de beginselen van legaliteit en 
specialiteit,, niet veel toe aan de normering van de belangenafweging op con-
creett niveau.47 

Voorr deze opvatting kan ruimschoots steun worden gevonden in de litera-
tuur.. Volgens In 't Veld hoeft het verbod van détournement de pouvoir niet 
alss een apart beginsel van behoorlijk bestuur te worden aangemerkt.48 Ook 
Duk499 en Nicolaï50 zijn deze mening toegedaan. Diverse auteurs wijzen 
eropp dat de toetsing van een besluit aan de tekst en de strekking van de wet 
doorgaanss op hetzelfde neerkomt.51 Van der Vlies & Van der Heijden zijn 
daarbijj  van opvatting dat een toetsing aan de wet duidelijker aangeeft waar 
hett om gaat.52 

3.23.2 Verbod van willekeur/redelijkheidsbeginsel 

Hett verbod van willekeur kan op verschillende wijzen worden geïnterpre-
teerd.. In de eerste plaats kan het worden gezien als een negatieve norm voor 
hett bestuur. In deze zin geeft het aan wat het bestuur in ieder geval niet mag 
doen:: willekeurig te werk gaan. Daarnaast kan het verbod ook positief 
wordenn geïnterpreteerd. Het betreft dan een gebod van redelijke belangenaf-
weging.. Het rederij kheidsbeginsel omvat beide elementen.53 

Hett verbod van willekeur, als negatieve norm, kan worden gezien als 
eenn ondergrens die in acht moet worden genomen bij het nemen van een 
besluit.. De negatieve formulering vindt zijn oorsprong in de ontwikkeling 
vann de norm als toetsingsmaatstaf.54 Deze maatstaf houdt in dat de rechter 
moett kunnen vaststellen dat het bestuursorgaan in ieder geval niet 'onjuist' 
heeftt gehandeld, dat wil zeggen willekeurig te werk is gegaan. De minimale 
eiss die hieruit voortvloeit is dat er een afweging van de betrokken belangen 

466 De Moor-van Vugt (commentaar Awb II), artikel 3:4 Awb. 
477 Zie ook De Haan e.a. 1996, p. 94. 
488 In 't Veld 1979, p. 52. 
499 Duk 1978, p. 578. 
500 Nicolaï 1990, p. 354. 
511 De Haan e.a. 1996, p. 94; Ten Berge 1998, p. 44; Van Wijmen 1981, p. 537 en Van Male 1988, 

p.. 335. 
522 Zie ook Van der Vlies & Van der Heijden (HB Awb II), artikel 3:1, 3:2, 3:3 en 3:4 Awb. 
533 Addink 1999, p. 93; zie ook Brenninkmeijer & Jansen 1987, p. 552-564. 
544 Zie o.a. Addink 1999, p. 94; De Haan e.a. 1996, p. 97; Prakke 1972, p. 7. 
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plaatsvindt.555 Volgens Nicolaï betreft het een eis van deugdelijke besluitvor-
mingg dat zich bijvoorbeeld verzet tegen het automatisch toepassen van een 
regelingg of het zich verschuilen achter het standpunt van een ander or-
gaan.566 Het toekennen van een dergelijk minimale betekenis aan het verbod 
vann willekeur past in ieder geval in het wettelijk systeem van de Awb waarin 
artikell  3:4, eerste lid, het verbod van willekeur is gecodificeerd.57 Hiermee 
iss echter nog niets gezegd over de manier waarop de afweging moet plaats-
vindenn en tot welk resultaat deze moet leiden. Van den Burg & Cartigny 
menenn dan ook dat het verbod van willekeur inhoudsloos is. Het beginsel 
wordtt volgens hen slechts in die gevallen gehanteerd, die niet door de 
overigee beginselen worden bestreken.58 

Verschillendee auteurs zijn een andere mening toegedaan. Volgens hen 
vloeienn uit het verbod wel degelijk positieve normen voort die aangeven 
hoee het bestuur moet handelen. Zo stelt Duk59 dat het verbod van willekeur 
eenn eis betreft die aan het hanteren van maatstaven van een behoorlijke 
belangenafwegingg voorafgaat: de eis van stelselmatigheid.6" Dit houdt in 
datt het bestuur beleidsregels moet vaststellen waarin het de belangenafwe-
gingg in abstracto vaststelt. Dit beleid dient te voldoen aan de eisen van 
redelijkheidd en billijkheid. De belangenafweging in concreto moet aan het 
beleidd kunnen worden getoetst. Onder verwijzing naar Duk, is Nicolaï van 
opvattingg dat het verbod van willekeur de negatieve zijde vormt van twee 
positievee eisen: (1) het gebod om algemene criteria te ontwikkelen aan de 
handd waarvan de bevoegdheid (stelselmatig) kan worden uitgeoefend, en 
(2)) het gebod om de bevoegdheid uit te oefenen op grondslag van een 
afwegingg van de daarbij te betrekken belangen.61 Het is de bedoeling dat 
dee algemene criteria die door het bestuursorgaan worden ontwikkeld, worden 
neergelegdd in beleidsregels.62 Het bestuursorgaan geeft hiermee een nadere 
invullingg aan de ruimte die aan bestuursorganen wordt gelaten bij de uitoefe-
ningg van de bevoegdheid.63 Het vaststellen van beleidsregels dient de rechts-
zekerheid644 en maakt het besturen gemakkelijker. De noodzaak wordt im-
merss weggenomen dat telkens opnieuw een integrale belangenafweging moet 

555 Nicolaï 1990, p. 416; De Haan e.a. 1996, p. 98; zie ook Van Buuren 1979, p. 144. 
566 Nicolaï e.a. 1997, p. 438. 
577 Daalder & De Groot 1993, p. 208. 
588 Van der Burg & Cartigny 1980, p. 92. 
599 Duk 1978, p. 575-576. 
600 Wordt door Van Kreveld ook wel het consistentiebeginsel genoemd, zie Van Kreveld 1983, 

p.. 188-198. 
611 Nicolaï, 1990, p. 417. 
622 Nicolaï e.a. 1997, p. 341. 
633 Art. 1:3, vierde lid, Awb juncto art. 4:81 Awb. Zie ook o.a. Boon e.a, 1996, p. 118; Van Wijk / 

Konijnenbeltt & Van Male 1999, p. 268. 
644 Nicolaï 1997, p. 341. 
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plaatsvinden.655 Zoals het tweede gebod van Nicolaï impliceert, dient het 
bestuursorgaann wel telkens na te gaan of er zich in het concrete geval bijzon-
deree omstandigheden voordoen die ertoe leiden dat van de zichzelf gestelde 
regell  moet worden afgeweken.66 

3.33.3 Zorgvuldigheidsbeginsel 

Vann het zorgvuldigheidsbeginsel wordt wel gezegd dat het bestaat uit een 
formeell  en een meer materieel deel.67 Het formele zorgvuldigheidsbeginsel 
heeftt meer betrekking op de voorbereiding van besluiten. Van het materiële 
beginsell  kan worden gezegd dat het meer betrekking heeft op de inhoud 
vann het besluit. Op zichzelf kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het 
nutt van het maken van een dergelijk onderscheid.68 Indien er bijvoorbeeld 
eenn onzorgvuldige inventarisatie van belangen plaatsvindt, kan dit direct 
gevolgenn hebben voor de juridische aanvaardbaarheid van de belangenafwe-
gingg als zodanig.69 Het onderscheid wordt hierna slechts gehanteerd ten 
behoevee van de duidelijkheid van de bespreking. 

Dee zorgvuldige voorbereiding van het besluit vereist in de eerste plaats 
datt het bestuursorgaan onderzoek verricht naar de relevante feiten en de 
betrokkenn belangen.70 Hierbij mag volgens Donner een actieve opstelling 
vann het bestuursorgaan worden verwacht waarbij wordt meegewerkt aan 
dee voor betrokkene meest aannemelijke oplossing.71 Volgens De Haan zal 
vann geval tot geval moeten worden uitgemaakt tot hoever de omvang en 
dee diepgang van de onderzoeksplicht zich uitstrekt.72 Onder omstandighe-
denn kan overleg met belanghebbenden of advies zijn geboden.73 In ieder 
gevall  dient het onderzoek zo objectief mogelijk te zijn.74 Daarnaast dient 
hett steeds toe te spitsen op de omstandigheden van het concrete, individuele 
geval.755 Hier kan verband worden gelegd met het beginsel van individuele 

655 Boon e.a. 1996, p. 118. 
666 Art. 4:84 Awb. Zie ook o.a. Nicolaï e.a. 1997, p. 342, 434 en 454; Ten Berge 1998, p. 185; 

Vann Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 269-270 en Boon e.a. 1996, p. 118. 
677 Van Buuren 1979, p. 146. 
688 De Jongh 1980, p. 86-88. Zie voor het tegengestelde oordeel Nicolaï 1990, p. 301-302. 
699 Vgl. De Waard 1987, p. 139. 
700 De Haan e.a. 1996, p. 124; Nicolaï 1990, p. 332; Nicolaï e.a. 1997, p. 403; Ten Berge 1998, 

p.. 310. 
711 Donner 1987, p. 99-102; zie ook Nicolaï e.a. 1997, p. 403 en Ten Berge 1998, p. 281. 
722 De Haan e.a. 1996, p. 124; vgl. het uitgangspunt van actieve rechtsbedeling van Nicolaï 

1990,, p. 458. 
733 Nicolaï e.a. 1997, p. 406-407; Ten Berge 1998, p 308. 
744 Nicolaï e.a. 1997, p. 408; Ten Berge 1998, p. 282. 
755 Ten Berge 1998, p. 283; Addink 1999, p. 193; zie ook Nicolaï e.a. 1997, p. 403, 
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rechtsbedelingg dat Nicolaï karakteriseert als 'de leidende' gedachte in het 
hedendaagsee bestuursrecht.76 Dit beginsel biedt de grondslag voor een op 
dee individualiserende benadering toegespitste behoorlijkheidseisen die 
betrekkingg hebben op de voorbereiding en op de inhoud van de besluitvor-
ming.. Steeds zullen deze eisen naar zijn opvatting op de betreffende persoon 
enn de omstandigheden van het geval worden 'afgestemd'.77 

Hett materiële zorgvuldigheidsbeginsel heeft meer betrekking op de inhoud 
vann de besluitvorming.78 Het beginsel ziet op de manier waarop de belangen 
tegenn elkaar moeten worden afgewogen en het resultaat van de belangenaf-
weging.. Belinfante legt verband met de zorgvuldige voorbereiding van een 
besluit.. Naar zijn opvatting gaat het zorgvuldigheidsbeginsel verder dan 
willekeur,, omdat het niet alleen eist dat het bestuursorgaan de algemene 
enn de individuele belangen afweegt, maar ook, dat daarbij aan de belangen 
vann het individu voldoende gewicht wordt toegekend, mede doordat het 
besluitt voldoende is voorbereid.79 Ook volgens Addink vloeit uit het mate-
riëlee zorgvuldigheidsbeginsel voort dat het bestuursorgaan alle belangen 
vann de burger bij de belangenafweging dient mee te wegen. Het beginsel 
brengtt naar zijn opvatting met zich dat de overheid bij de behartiging van 
hett algemeen belang zo weinig mogelijk belangen van individuele burgers 
schaadt.80 0 

Hett aspect van de minimale belangenaantasting wordt ook door Konijnen-
beltt genoemd als een van de drie aspecten die aan het zorgvuldigheidsbegin-
sell  kunnen worden onderscheiden.81 Het betreft het 'beginsel van de minste 
pijn':: de uit een besluit voor iemand voortvloeiende lasten mogen niet 
zwaarderr zijn dan strikt noodzakelijk. De materiële onzorgvuldigheid kan 
schuilenn in de genomen maatregelen zelf, maar ook in het ontbreken van 
eenn (voldoende) gewenningstermijn ten behoeve van het aanpassen aan de 
nieuwe,, minder gunstige omstandigheden.82 Het tweede aspect duidt Konij-
nenbeltt aan als het evenredigheidsbeginsel. Het beginsel houdt in die zin 
inn dat de lasten niet onevenredig zwaar mogen zijn, gezien de doelen die 
hett besluit beoogt te dienen.83 Het derde aspect van de materiële zorgvuldig-
heidd is volgens Konijnenbelt de 'égalité devant les charges publiques', oftewel 

766 Nicolaï 1990, p. 448; zie ook Van der Vlies 1984, p. 205; vgl. Simon 1993, p. 69. 
777 Nicolaï 1990, p. 449. 
788 Zie ook De Haan e.a. 1996, p. 105. 
799 Belinfante 1968, p. 18-19; Nicolaï e.a. 1997, p. 452. 
800 Addink 1999, p. 190. 
811 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, 1999, p. 376. 
822 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, 1999, p. 376; Nicolaï e.a. 1997, p. 452 en Addink 1999, 

p.. 190. 
833 Zie Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, 1999, p. 377-378. 
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gelijkheidd van publieke lasten.84 De uit een besluit voortvloeiende lasten 
mogenn niet veel sterker op een of op sommige belanghebbenden drukken 
dann op anderen. De onevenredig zware last kan veelal worden gecompen-
seerdd door de bijzonderlijk getroffenen een passende schadevergoeding aan 
tee bieden of anderszins tegemoet te komen. Volgens Konijnenbelt vormt het 
beginsell  van gelijkheid van publieke lasten de principiële fundering voor 
dee leer van de nadeelcompensatie in het bestuursrecht.85 

Nicolaïï onderscheidt niet een apart beginsel 'van de minste pijn'. Naar 
zijnzijn opvatting moet het uitgangspunt dat belangen van burgers niet meer 
mogenn worden aangetast dan strikt noodzakelijk, gezien worden als een 
grondregell  voor het gehele overheidsoptreden. Omdat in de verhouding 
tott de overheid de vrijheid van de burger vooropstaat, mag deze vrijheid 
niett meer dan nodig is, worden aangetast.86 De grondregel vormt volgens 
Nicolaïï een aanknopingspunt als moet worden beoordeeld of een beleidscrite-
riumm (niet) een te vér gaande inbreuk op de belangen van burgers maakt, 
enn bij beantwoording van de vraag of een belangenafweging in conreto (niet) 
getuigtt van een (evidente) onderwaardering van het individuele belang.87 

Indienn een burger onnodig in zijn vrijheid is aangetast ziet ook Nicolaï in 
dezee grondregel het fundament voor het eisen van bestuurscompensatie.88 

3.43.4 Evenredigheidsbeginsel 

Voorr het voorontwerp van de Awb werd het evenredigheidsbeginsel hoofd-
zakelijkk in verband gebracht met sancties.89 Het evenredigheidsbeginsel 
datt in artikel 3:4, eerste lid, Awb is neergelegd, heeft dan ook een ruimere 
strekking.900 Het bepaalt dat de nadelige gevolgen van een besluit voor één 
off  meer belanghebbenden niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot 
dee met het besluit te dienen doelen.91 De memorie van toelichting beargu-
menteertt deze verruiming met de stelling dat achter de willekeurtoetsing 
ookk vaak de vraag naar de evenredigheid van doel en middelen schuilgaat. 
Tevenss vindt het algemene evenredigheidsbeginsel in de jurisprudentie van 

844 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 380-381, 
855 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p, 380. 
866 Nicolaï 1990, p. 420. 
877 Nicolaï 1990, p. 421. 
888 Nicolaï 1990, p. 422. 
899 Daalder & De Groot 1993, p. 212; Van Buuren & Polak 1997, p. 43. 
900 De Haan e.a. 1996, p. 106; Ten Berge 1998, p. 327-328. 
911 De Haan e.a. 1996, p. 98. 
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hett Europese Hof van Justitie en in Duitse en Franse administratieve recht-
spraakk reeds toepassing.92 

Dee Moor-van Vugt heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop het 
evenredigheidsbeginsell  in het Duitse, het Franse en het communautaire recht 
wordtt gehanteerd.93 De betekenis van het evenredigheidsbeginsel voor het 
Nederlandsee (bestuurs)recht is naar haar opvatting gelegen in het bieden 
vann een richtsnoer voor de belangenafweging.94 Deze richtsnoer houdt in 
datt eerst wordt bepaald welke doelstelling(en) zal (zullen) worden nage-
streefd,, waarbij aandacht wordt besteed aan de vraag naar het toepasselijke, 
wettelijkee voorschrift. Daarna dient te worden nagegaan met behulp van 
welkee maatregelen, die binnen het kader van het toepasselijk wettelijk voor-
schriftt passen, de gewenste doelstelling kan worden bereikt. Deze stap duidt 
Dee Moor-van Vugt aan als het geschiktheidscriterium. Daarna komt het 
noodzakelijkheidscriteriumm aan de orde. Dit houdt in dat bezien moet worden 
welkk van de gevonden maatregelen het minst ingrijpend is voor betrokkenen. 
InIn dit stadium moeten zoveel mogelijk alternatieven in aanmerking worden 
genomen.. Tot slot dient volgens De Moor-van Vugt te worden beoordeeld 
off  de gekozen maatregel wel in een evenredige verhouding staat tot het te 
dienenn doel, gezien de aard van de betrokken belangen en de mate waarin 
dezee als gevolg van de maatregel worden geschaad. Deze afweging kan tot 
gevolgg hebben dat van toepassing van de maatregel wordt afgezien of dat 
dee belanghebbenden op enigerlei wijze compensatie ontvangen voor de 
schadee die ze lijden. 

Vann Gerven benoemt de verschillende elementen van het evenredigheids-
beginsell  op een andere manier.95 Nadat is uitgemaakt dat de beoordeelde 
maatregell  een toelaatbaar doel nastreeft, moet volgens hem worden nagegaan: 
11 of de genomen maatregel nuttig of relevant is om dat doel te bereiken 

(geschiktheidscriterium); ; 
22 of deze onmisbaar is, dat is niet door een andere, voor een ander belang 

minderr schadelijke regel kan worden vervangen (noodzakelij kheidscrite-
rium);; en 

33 of de maatregel proportioneel is, dat is of het ermee bereikte doel wel 
opweegtt tegen (niet buiten verhouding staat tot), het nadeel dat aan het 
anderee belang wordt toegebracht. 

Hoewell  de indelingen van De Moor-van Vugt en van Van Gerven enigszins 
verschillen,, komen de verschillende aspecten van het evenredigheidsbeginsel 
diee zij onderscheiden met elkaar overeen. Genoemde aspecten van doel, 

922 Daalder & de Groot 1993, p. 208; De Haan e.a. 1996, p. 106. 
933 De Moor-van Vugt 1995. 
944 De Moor-van Vugt 1995, p. 267. 
955 Van Gerven 1991, p. 75-86. 
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noodzaak,, geschiktheid en evenredigheid staan naar mijn opvatting in nauw 
verbandd met elkaar. De mate van geschiktheid c.q. noodzakelijkheid hangt 
immerss in belangrijke mate af van de concreetheid van het gestelde doel. 
Daarnaastt is het effect dat een maatregel in een concreet geval sorteert, 
bepalendd voor de vraag of er al dan niet een minder ingrijpend middel 
voorhandenn is.96 

Volgenss de literatuur is het evenredigheidsbeginsel van groot belang voor 
eenn juridische beoordeling van het resultaat van de belangenafweging. De 
criteriaa die volgens De Moor-van Vugt en Van Gerven uit het evenredigheids-
beginsell  voortvloeien, kunnen mijns inziens in verband worden gebracht 
mett de normen die volgens Nicolaï en Konijnenbelt uit het zorgvuldigheids-
beginsell  voortvloeien. Het aparte beginsel van de minste pijn van Konijnen-
belt977 en de grondregel van Nicolaï dat de overheid de vrijheid van de bur-
gerr nooit meer mag aantasten dan noodzakelijk is,98 kan worden terugge-
vondenn in de twee bovenstaande stappenmodellen. Naar mijn mening betreft 
hett een juridische basiscriterium dat betrekking heeft op de belangen-
afweging. . 

Voortss beschouwt Konijnenbelt de eis van evenredigheid als een van de 
driee aspecten van het materiële zorgvuldigheidsbeginsel." De eis van 
evenredigheidd heeft in deze visie de (beperkte) betekenis dat de lasten niet 
onevenredigg zwaar mogen zijn, gezien de doelen die het besluit wil dienen. 
Ditt criterium kan in verband worden gebracht met het eerste aspect dat 
Wiardaa aan de eis van evenwichtigheid100 onderscheidt: er moet evenwicht 
zijnn tussen het door het bestuur gediende belang en het belang, dat het daar-
voorr moet aantasten.101 Deze invulling van evenredigheid kan naar mijn 
opvattingg worden aangeduid als 'verticale' evenredigheid. Het gaat hier om 
dee verhouding tussen het door de overheid te dienen doel en de lasten die 
burgerss moeten dragen. 

Hett beginsel van de égalité devant les charges publiques (het derde aspect 
vann Konijnenbelt)102 wordt volgens de memorie van toelichting ook omvat 
doorr het tweede lid van artikel 3:4 Awb.103 Hierbij gaat het om de verhou-
dingg tussen het te dienen doel en de verdeling van de lasten over burgers 
onderling.. Dit aspect kan in verband worden gebracht met het tweede aspect 
datt Wiarda onderscheidt aan het beginsel van evenwichtigheid: het gegeven 

966 Van Wijmen 1998, p. 171-172. 
977 Van Wijk/Konijnenbel t &  Van Male 1999, p. 376-377. 
988 Nicolaï 1990, p. 240. 
999 Zie Van Wijk/Konijnenbel t &  Van Male 1999, p. 376. 
1000 Zie Nicolaï e.a. 1997, p. 454. 
1011 Wiard a 1952, p. 85-86 e.v. 
1022 Van Wijk/Konijnenbel t &  Van Male 1999, p. 380-381. 
1033 Daalder  &  De Groot 1993, p. 208. 
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gevall  moet in evenwicht zijn met andere vergelijkbare gevallen.104 Dit as-
pectt zou mijns inziens kunnen worden aangeduid als 'horizontale' evenredig-
heid.. Deze horizontale evenredigheid bevat naast een gelijke verdeling van 
dee lasten over de burgers nog een tweede component: de verhouding tussen 
dee lasten voor de ene burger en de voordelen van een besluit voor de andere 
burger. . 

Dee literatuur bevat derhalve aanwijzingen die zowel betrokken kunnen 
wordenn op het beginsel van de minste pijn, als op de horizontale en verticale 
evenredigheid.. Ten aanzien van het resultaat van de belangenafweging, is 
naarr mijn oordeel sprake van een driehoeksverhouding tussen het doel dat 
hett bestuur wil dienen (algemeen belang), de (relatieve) lasten en voordelen 
vann een bepaalde (groep) burger(s) ten opzichte van de (relatieve) lasten 
enn voordelen van andere burgers.105 Het recht kent geen inhoudelijke eisen 
diee als zodanig betrekking hebben op genoemde driehoeksrelatie. Zoals 
Nicolaïï reeds duidelijk heeft aangegeven is het niet mogelijk om een buiten 
dee belangenafweging gelegen maatstaf te hanteren om de evenredigheid al 
dann niet vast te stellen.106 De evenredigheid dient derhalve gezocht te wor-
denn in de verhouding tussen het te dienen doel en de te verdelen lasten over 
burgers,, zelf. Bij het aanbrengen van een 'verhouding' gaat het, zoals Van 
Dalee aangeeft, om 

.... een betrekking van grootheden onderling als zodanig, in een vergelijking uitge-
drukt. . 

Ditt betekent dat het bestuursorgaan bij de belangenafweging de mate waarin 
hett algemeen belang wordt gediend en de manier waarop de lasten over 
dee burgers worden verdeeld 'in verhouding' moet brengen. Het is juridisch 
gezienn niet noodzakelijk dat er sprake is van een 'juiste verhouding' of een 
'optimalee verhouding'.107 De verschillende grootheden dienen slechts in 
betrekkingg tot elkaar te staan. In deze visie is er sprake van een onevenredige 
belangenafwegingg indien de mate waarin het algemeen belang wordt gediend 
enn de manier waarop de lasten over de burger zijn verdeeld, buiten verhouding 
zijn.1088 Het betreft niet alleen de verticale evenredigheid, maar ook de 

1044 Wiarda 1952, p. 86-89. 
1055 Schlössels 1996, p. 89. 
1066 Nicolaï 1990, p. 325. 
1077 Zie ook Heldeweg 1990, p. 219-234. 
1088 Deze benadering sluit m.i. aan bij de opvatting van Schueler 1994, p. 160, die onder verwij-

zingg naar De Lange 1991, p. 155-181, stelt dat er een vorm van evenredigheid is die zich 
redelijkk laat objectiveren. Het betreft de driehoeksverhouding die De Lange t.a.v. de toe-
passingg van het evenredigheidsbeginsel centraal stelt: het doel met het gehanteerde middel 
enn een ander mogelijk middel. Volgens Schueler kan het evenredigheidsbeginsel van art. 
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horizontalee evenredigheid die betrekking heeft op de verhouding tussen 
burgerss onderling. Het uitgangspunt moet steeds zijn dat het bestuur niet 
meerr ingrijpt in het leven van burgers dan noodzakelijk is. 

3.53.5 Nadeelcompensatie 

Dee eis van evenwichtige belangenafweging kan volgens Nicolaï meebrengen 
datt de voor de burger schadende beslissing niet mag worden genomen 
zonderr dat de nadelen daarvan genoegzaam worden gecompenseerd.109 

Dee compensatie kan in andere dan in de wet geregelde gevallen op verschil-
lendee wijzen plaatsvinden. Zo wijst Nicolaï op de mogelijkheid dat het 
bestuursorgaann slechts tot een bepaalde bevoegdheidsuitoefening over mag 
gaan,, onder een gelijktijdig aanbod tot tegemoetkoming door middel van 
gebruikk van een andere bevoegdheid of anderszins vereiste hulp.110 De 
plichtt tot het compenseren van het nadeel dat belanghebbenden lijden als 
gevolgg van overheidsoptreden kan zijn neergelegd in de wet. Daarnaast kan 
uitt de beginselen van behoorlijk bestuur een dergelijke verplichting voort-
vloeien. . 

Al ss grondslag voor de nadeelcompensatie noemt Nicolaï het beginsel 
vann 'gelijke lusten en lasten'.111 Hierbij geldt als uitgangspunt dat de lasten 
diee ten behoeve van het gemeenschapsbelang aan burgers moeten worden 
opgelegd,, gelijkelijk worden verdeeld. Indien dit nadeel echter in onevenredi-
gee mate op enkelen wordt afgewenteld, dient de schade te worden vergoed. 
Konijnenbeltt noemt het dragende beginsel 'égalite devant les charges publi-
ques'' en wijst op artikel 3:4, tweede lid, Awb als wettelijke grondslag voor 
nadeelcompensatie.1122 Volgens Ten Berge is de verplichting om bepaalde 
belanghebbendenn nadeelcompensatie toe te kennen zowel gegrond op de 
'égalité'' als op het evenredigheidsbeginsel.113 Dit laatstgenoemde beginsel 
doett dienst indien in een concreet geval sprake is van onevenredigheid tussen 

3:4,, tweede lid, in deze zin een goed kader bieden voor de beslechting van veel geschillen 
overr de inhoud van de bestuurlijke belangenafweging. Het dient dan als rechtsgrondslag 
voorr een redelijke discussie over de inhoud van de belangenafweging, waarbij de rechter 
dee rol van 'bewaker van de redelijkheid' vervult. Hoewel de driehoeksverhouding van 
Dee Lange en Schueler een iets andere is dan de verhouding die ik beschrijf, is de benadering 
naarr mijn opvatting hetzelfde. 

1099 Nicolaï 1990, p. 462; zie ook Schueler 1997, p. 106. 
1100 Nicolaï 1990, p. 464. 
1111 Nicolaï e.a. 1997, p. 466. 
1122 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 783; zie ook Polak 1999, p. 68 en 78-81. 
1133 Ten Berge 1998, p. 334; vgl. Schueler 1997, p. 106-108. 
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hett te dienen doel en de schade.114 Hierbij dient volgens Konijnenbelt ook 
rekeningg te worden gehouden met immateriële schade.115 

Verschillendee factoren zijn van belang bij het vaststellen of er sprake is 
vann onevenredige benadeling die moet worden vergoed. Konijnenbelt noemt 
inn dit verband de onevenredigheidsnorm, de omvang van de schade, causali-
teit,, maatschappelijk risico en de aan gelaedeerde toe te rekenen factoren.116 

Err bestaan geen precieze maatstaven voor de invulling van deze factoren. 
Well  bestaat er een indicatie dat schade die geleden wordt als gevolg van 
algemeenn maatschappelijke ontwikkelingen waarmee eenieder rekening moet 
houden,, behoort tot het normaal maatschappelijk risico.117 Daarbij dient 
dee benadeelde, die redelijkerwijs rekening had moeten houden met het 
intredenn van een bepaald risico doch dat niet heeft gedaan, de schade die 
hijj  lijdt als het risico daadwerkelijk intreedt, in beginsel zelf te dragen.118 

Tott slot dient in dit verband nog te worden gewezen op de opvatting 
vann Nicolaï die stelt dat, ook indien de wetgever niet heeft voorzien in een 
schadevergoedingsregeling,, het bestuursorgaan gehouden is om in het 
concretee geval steeds na te gaan of nadeelcompensatie gerechtvaardigd is.l i y 

Dezee verplichting vloeit naar zijn opvatting rechtstreeks voort uit de eis dat 
hett bestuursorgaan alle betrokken belangen daadwerkelijk in zijn afweging 
moett betrekken. 

3.66 Motiveringsbeginsel 

Volgenss Van Male staat het motiveringsbeginsel rechtstreeks in verband met 
dee fundamentele rechtsstatelijke eis dat besluitvorming door de overheid 
weloverwogenn dient plaats te vinden, dus niet willekeurig mag zijn.120 Het 
motiveringsbeginsell  omvat drie aspecten.121 In de eerste plaats vloeit uit 
hett beginsel voort dat ieder besluit wordt gemotiveerd. Dit betekent dat de 
motiveringg aan de betrokkene ter kennis moet worden gebracht of dat deze 
zonderr veel moeite achterhaalbaar moet zijn.123 In de tweede plaats dient 

1144 Vgl. Nicolaï e.a. 1997, p. 467. 
1155 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 784; zie ook Van der Beek-Gillessen & Berkel-

Kikkertt 2000, p. 11-13. 
1166 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 783-784; zie ook Van der Beek-Gillessen & 

Berkel-Kikkertt 1999 en 2000, Schueler 1997, Van den Berk 1997, De Moor-van Vugt 1995, 
p.. 266 en Van den Berk 1991. 

1177 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 785; Nicolaï e.a. 1997, p. 468. 
1188 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 785. 
1199 Nicolaï e.a. 1997, p. 440. 
1200 Van Male 1988, p. 73-79. 
1211 De Haan e.a. 1996, p. 118; Addink 1999, p. 243. 
1222 De Haan e.a. 1996, p. 119-120. 
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dee motivering op een deugdelijke grondslag te berusten. Dit betekent dat 
dee interpretatie van toepasselijke regels en de kwalificatie van de feiten 
rechtenss aanvaardbaar zijn.123 En in de derde plaats moet de motivering 
dee gegeven beschikking kunnen dragen. De redenering op grond waarvan 
hett bestuursorgaan tot zijn besluit komt moet consistent, concludent en ook 
overigenss begrijpelijk zijn.124 Nicolaï wijst er in dit verband op dat van 
dee overheid mag worden verwacht dat zij op rationele gronden beslist,125 

Nicolaïï benadrukt, onder verwijzing naar Duk, het verband dat bestaat tussen 
dee motivering en de inhoud van het besluit,126 Indien een bestuursorgaan 
geenn inzicht kan verschaffen in de voor de uitoefening van zijn bevoegdheid 
bepalendee criteria, dan rechtvaardigt dat volgens hem een vermoeden van 
willekeurr en kan in het algemeen niet van een toereikende motivering 
wordenn gesproken. Tenslotte zal, wanneer beleidsregels van toepassing zijn, 
moetenn worden aangegeven, waarom er in concreto reden bestaat een bijzon-
derr geval aan te nemen.127 

Konijnenbeltt onderscheidt aan de motivering drie elementen: de major, 
dee minor en de conclusie.128 Indien het besluit een beschikking betreft zal 
hett eerste element vaak uit twee lagen bestaan: a. het wettelijk voorschrift 
off  de wettelijke voorschriften waarop de beschikkingsbevoegdheid berust, 
enn b. beleidsregels voor de hantering van de bevoegdheid. Genoemde regels 
mogenn niet in strijd zijn met hoger recht (geschreven of ongeschreven) en 
dienenn correct te zijn geïnterpreteerd.129 Ten Berge wijst erop dat het be-
stuursorgaann niet alleen moet laten zien, dat het de toepassing van meer 
algemenee bepalingen heeft overwogen, maar ook of het aandacht heeft 
geschonkenn aan de toepassing van eventuele vrijstellings- of uitzonderings-
bepalingen.1300 De minor ziet volgens Konijnenbelt op de feiten waarop de 
regell  wordt toegepast: ze moeten reëel bestaan, volledig zijn en juist zijn 
geïnterpreteerdd en gekwalificeerd in het licht van de wettelijke regels. Naast 
eenn weergave van de feiten dient het bestuursorgaan te laten zien welke 
belangenn het in aanmerking heeft genomen.131 Diverse schrijvers wijzen 
inn dit verband op het belang dat dit deel van de motivering toegesneden 

1233 Nicolaï e.a. 1997, p. 447-448; Nicolaï 1990, p. 355. 
1244 Nicolaï e.a. 1997, p. 447. 
1255 Nicolaï 1990, p. 353. 
1266 Nicolaï 1990, p. 357; zie ook De Moor-van Vugt 1995, p. 11. 
1277 De Haan e.a. 1996, p. 119; Ten Berge 1998, p. 295 en Van Male 1988, p. 78. 
1288 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 345. 
1299 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 345; zie ook Nicolaï e.a. 1997, p. 447 en Van 

Malee 1988, p. 77-78. 
1300 Ten Berge 1998, p. 295. 
1311 Ten Berge 1998, p. 295. 
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moett zijn op het individuele, concrete geval.132 Als voorwaarde voor de 
juistheidd van de conclusie geldt dat zowel de major als de minor rechtens 
aanvaardbaarr moeten zijn. Bovendien moet de redenering die tot de conclusie 
leidt,, correct en overtuigend zijn, aldus Konijnenbelt.133 Van Male spreekt 
inn dit verband van de regels van formele rationaliteit.134 Dit betekent bij-
voorbeeldd dat geen (innerlijk) tegenstrijdige argumenten worden gebruikt. 

44 Jurisprudentie 

4.14.1 Doelstelling 

Uitt de jurisprudentie die betrekking heeft op het verbod van détoumement 
dee pouvoir kan worden opgemaakt dat een bestuursorgaan zijn bevoegdheid 
niett voor een ander doel mag gebruiken dan waarvoor deze is gegeven. Dit 
betekentt dat het bestuursorgaan zich bij zijn belangenafweging geheel moet 
richtenn op het doel van zijn bevoegdheid, dat samenvalt met het doel van 
dee wet. In het Zandvoortse woonruimtevorderings-arrest had het bestuursorgaan 
ingevolgee de Woonruimtewet 1947 de bevoegdheid gekregen om woonruimte 
tee vorderen.135 De Hoge Raad stelt vast dat deze bevoegdheid slechts ten 
behoevee van het doel van de wet, een doelmatige verdeling van de woongele-
genheid,, mag worden gehanteerd. Ook al zou een eventueel ander doel 
ontleendd zijn aan het algemeen belang, dan verandert dit volgens de Hoge 
Raadd niets aan de norm dat de bevoegdheid slechts conform de specifieke 
wettelijkee doelstelling mag worden uitgeoefend. Hieruit volgt dat het uitoefe-
nenn van de bevoegdheid in beginsel ook niet het oog mag hebben op de 
belangenn die in een andere wet worden beschermd.136 

Voorr iedere concretiserende afweging die het bestuursorgaan verricht, 
iss derhalve een specifiek wettelijk kader voorgeschreven. Het bestuursorgaan 
moett zich bij zijn belangenafweging geheel richten op dit specifieke kader 
datt bestaat uit de tekst, het doel en de strekking van de toepasselijke wette-
lijk ee voorschriften. De Hoge Raad maakt dit heel duidelijk in een bekend 
arrestt dat betrekking heeft op het verlenen van toestemming op grond van 
artikell  22 van de Drank- en Horecawet in de gemeente Katwijk. Volgens 

1322 Duk 1978, p. 581; Van Male 1988, p. 78; De Haan e.a. 1996, p. 119 en Ten Berge 1998, p. 
295. . 

1333 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 345; Ten Berge 1998, p. 296. 
1344 Van Male 1988, p. 78. 
1355 HR 14 januari 1949, NJ 1949, 557. 
1366 Pres. Rb. Zutphen 12 september 1996, JB 1996, 238, m.nt. R.J.N. Schlössels. 
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dee raad is de beoordelingsvrijheid die het bestuursorgaan toekomt ten 
aanzienn van het verlenen van toestemming, 

.... beperkt door de grenzen welke voortvloeien uit de reden waarom de wetgever 
diee toestemming nodig heeft geacht, waaruit volgt dat hij die toestemming niet 
zall  mogen weigeren op gronden die met die reden geen verband houden.137 

Eenn andere uitspraak heeft betrekking op de afbraak van een schoorsteenpijp 
vann een watergemaal waarvoor een kennisgeving moet worden gedaan en 
diee aangemerkt wordt als een bouwaanvraag. De Afdeling rechtspraak van 
dee Raad van State (ARRvS) stelt vast dat de betrokken wettelijke voorschrif-
tenn het oog hebben op het voorkomen van het ontstaan van bouwwerken, 
diee wegens hun ontsierend karakter niet acceptabel zijn.138 De weigering 
vann de bouwaanvraag strekt er echter toe het betreffende bouwwerk om 
cultuurhistorischee redenen in de oorspronkelijke staat te behouden. De 
afdelingg is van oordeel dat het besluit kennelijk met het oog op een ander 
doell  is genomen dan de doeleinden waarmee de bevoegdheid is gegeven.139 

Hett bestuursorgaan moet derhalve zijn belangenafweging verrichten met 
hett oog op het door de wet gestelde doel.140 Beleidsnota's en plannen buiten 
dee wet om kunnen geen verandering aanbrengen in de wettelijke strekking 
vann een bevoegdheid.141 

Opp zichzelf biedt de genoemde jurisprudentie geen rechtvaardiging voor 
dee conclusie dat het bestuursorganen geheel verboden is om naast het wette-
lij kk gestelde doel enige betekenis toe te kennen aan een ander doel.142 Dit 
anderr doel mag echter niet als enig motief voor de beschikking dienen. Zo 
magg het financiële belang van de gemeente bij het fiscaliseren van het parke-
renn wel worden genoemd.143 Een dergelijke nevendoelstelling mag echter 
niett een te belangrijke rol spelen. Het treffen van een verkeersmaatregel, 
diee met name is genomen om tegemoet te komen aan de behoefte om een 
kinderspeelplaatss te creëren, wordt dan ook in strijd met de (doelstellingen 

1377 HR 9 april 1976, N] 1976, 394, m.nt. W.F. Prins; AB 1976, 162. 
1388 ARRvS 20 augustus 1979, AB 1980, 298, m.nt. J.H. van der Veen. 
1399 Zie ook Rb. Den Bosch 23 november 1995, JB 1996, 28, m.nt. E.C.H.J. van der Linden & 

R.J.G.H.. Seerden waarin de rechtbank oordeelt dat de sloopvoorwaarde die verbonden 
iss aan de bouwvergunning 'geen eisen stelt waaraan het bouwwerk, waarop de aanvraag 
betrekkingg heeft, moet voldoen.' De sloopvoorwaarde dient derhalve niet tot bescherming 
vann de belangen waarop de Woningwet het oog heeft. 

1400 Zie ook ARRvS 15 december 1987, Gst. 6855.6, m.nt. L.J.A. Damen; CRvB 4 januari 1980, 
ABAB 1981, 15. 

1411 Pres. Rb. Almelo 21 april 1994, Awb-katern 1994, 75. 
1422 Van der Vlies & Van der Heijden (HB Awb II), artikel 3:1, 3:2, 3:3 en 3:4 Awb. 
1433 Pres. Rb. Assen 29 februari 1996, JB 1996, 129, m.nt. R.J.N. Schiössels. 
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vann de) Wegenverkeerswet geoordeeld.144 Er moet derhalve altijd op een 
off  andere wijze een verband bestaan tussen het doel van de wet en de belan-
genafwegingg die aan de beschikking ten grondslag ligt.145 Het met de be-
schikkingg beoogde doel mag geen schijndoel zijn en moet in praktijk daad-
werkelijkk kunnen worden gerealiseerd.146 Indien de wet meer gronden geeft 
voorr de uitoefening van een bevoegdheid,, komt aan het bestuursorgaan een 
zekeree keuzevrijheid toe.147 De grond voor een gedane keuze moet in een 
dergelijkk geval wel duidelijk worden aangetoond. 

4.24.2 Welke belangen en gewicht? 

Dee doelstelling waarvoor een bepaalde bevoegdheid wordt gegeven, hangt 
inn belangrijke mate samen met het te dienen belang. Dit te dienen belang, 
datt door de wetgever wordt gedetermineerd, kan worden aangemerkt als 
eenn species van het algemeen belang.148 De algemene belangen die de wet 
beoogtt te dienen, zijn richtinggevend voor de belangenafweging die op basis 
vann de wet plaatsvindt.149 Dit betekent bijvoorbeeld dat bij het nemen van 
eenn verkeersbesluit het belang van het voorkomen van geluidsoverlast geen 
roll  mag spelen omdat de Wegenverkeerswet en het RVV op de bescherming 
vann andere (openbare) belangen toezien.150 De wetgever creëert derhalve 
voorr elke wet een eigen afwegingskader waarbinnen het bestuursorgaan de 
beschikkingg moet geven. Een voorbeeld hiervan betreft de vergunning op 
grondd van de Monumentenwet. Volgens de rechtbank mogen slechts die 
belangenn die het doel van de wet, behoud van monumenten van bouwkunst, 
dienenn een rol spelen bij het besluit over het al dan niet verlenen van de 
monumentenvergunning.1511 De vraag of de verb lijfsruimten gelet op hun 
hoogtee dan nog voor hun doel bruikbaar zijn, kan alleen bij de toetsing van 
dee bouwvergunning in het kader van de Woningwet aan de orde komen.152 

Hett is ook mogelijk dat het kader dat de wetgever stelt erop is gericht om 

1444 Pres. Rb. Den Bosch 6 juli 1995, JB 1995, 319, m.nt. R.J.N. Schlösseis. 
1455 Zie ook ARRvS 18 maart 1986, AB 1987, 91, m.nt. J.H. van der Veen. 
1466 ABRvS 21 juni 1994, AB 1995, 86. 
1477 CRvB 8 april 1999, RAwb 1999, 142, m.nt A.J.C, de Moor-van Vugt. 
1488 KB 17 maart 1980, AB 1980, 364, m.nt B.J. van der Net 
1499 De inhoud van het belang is bepalend. Zo bepaalt de Afdeling Bestuursrechtspraak bijv. 

datt de door de Grondwaterwet beschermde belangen zich niet beperken tot het Nederlandse 
grondgebied,, ABRvS 27 april 1999, AB 1999, 251. Zie ook ABRvS 24 juni 1999, AB 2000, 
93,, m.nt. MP. Jongma en ABRvS 6 december 1999, AB 2000, 37, m.nt. M. Schreuder-
Vlasblom. . 

1500 KB 13 mei 1982, AB 1982, 379, m.nt. J.R. Stellinga. 
1511 Rb. Amsterdam 2 oktober 1996, JB 1996, 263, m.nt. R.J.N. Schlösseis. 
1522 Zie ook Vz. ABRvS 6 december 1994, KG 1995, 104. 
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eenn evenwicht te bewerkstelligen tussen verschillende belangen die allemaal 
behartigenswaardigg zijn. In een dergelijk geval mag het bestuursorgaan niet 
bijj  voorbaat een groter gewicht toekennen aan een bepaald algemeen belang. 
Hett bestuursorgaan is bij zijn belangenafweging gehouden om het kader 
vann de wet te volgen en een integrale belangenafweging te verrichten waarin 
allee te dienen belangen zijn betrokken.153 Hieruit volgt dat het belang of 
dee belangen die de wetgever als algemeen en behartigenswaardig determi-
neert,, primair de inhoud van de belangenafweging van het bestuursorgaan 
bepalen. . 

Di tt betekent niet dat bij de belangenafweging op concreet niveau bij uit-
sluitingg wettelijke belangen een rol van betekenis spelen, zo blijkt uit de 
jurisprudentie: : 

Integendeel,, het ligt op de weg van de overheid bij de afweging waar redelijkerwijs 
mogelijkk te betrekken de vraag hoe kan worden voorkomen dat de belangen van 
derde-belanghebbendenn ten gevolge van de uitvoering van een dergelijk werk 
wordenn geschaad.1 4 

Dee rechter maakt duidelijk dat uit artikel 3:4, eerste lid, Awb voortvloeit 
dat, , 

.... bij de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid alleen het belang of de 
belangenn die in de betreffende regeling bescherming hebben gevonden èn de direct 
bijj  de toepassing van die regeling betrokken particuliere belangen een - beslissen-
dee - rol mogen spelen.155 

Hett is derhalve bij uitstek de taak van het bestuursorgaan om de direct 
betrokkenn belangen van derdebelanghebbenden zoveel mogelijk te inventari-
serenn en te betrekken bij de besluitvorming.156 Het is niet nodig dat, om 
betrokkenn te kunnen worden, deze individuele belangen bescherming moeten 
vindenn in een andere wettelijke regeling.157 

Naarr mijn oordeel ligt in de mate waarin concrete, individuele belangen 
inn de besluitvorming worden betrokken, een kenmerkend verschil ten aanzien 
vann de belangenafweging die op een meer abstract niveau plaatsvindt. Van-

1533 KB 5 januari 1981, AB 1981, 184, m.nt. J.R. Stellinga. 
1544 ARRvS 21 augustus 1984, AB 1984, 542, m.nt. P.C.E. van Wijmen. 
1555 Pres. Rb. Maastricht 24 februari 1995, ]B 1995, 111, m.nt. R.J.N. Schlössels. 
1566 ABRvS9 februari 19%, JB 1996,82, m.nt. R.J.N. Schlössels; Rb. Maastricht 14 augustus 1996, 

}B}B 1996, 196, m.nt. R.J.N. Schlössels; vgl. Pres. Rb. Amsterdam 19 juli 1999, AB 2000, 106, 
m.nt.. B.P. Vermeulen. 

1577 Zie o.a. Vz. ARRvS 27 mei 1986, AB 1987, 267, m.nt. H.J. Simon; ABRvS 30 november 1995, 
ABAB 1996, 23, m.nt. A. van Hall en ABRvS 6 februari 1996, AB 1996, 131, m.nt. A. van Hall. 
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wegee het concrete karakter is het bestuursorgaan in staat en gehouden om 
zoveell  mogelijk recht te doen aan de individuele belangen en omstandig-
hedenn van het geval. Dit brengt de eis van individuele rechtsbedeling met 
zich.1588 Uit het legaliteitsbeginsel vloeit echter voort dat deze concretiseren-
dee afweging plaatsvindt op basis van een meer abstracte afweging die meer 
democratischh is gelegitimeerd. Hierin is op zichzelf een spanning gelegen. 
InIn hoeverre mag het bestuursorgaan gewicht toekennen aan individuele be-
langenn binnen het kader dat is gesteld door de gegeven abstracte afweging 
vann de wetgever? 

Dee jurisprudentie maakt duidelijk dat de rechtstreeks betrokken belangen, 
diee zich onderscheiden van de belangen die in de betreffende wet bescher-
mingg vinden niet mogen worden meegewogen indien de wetgever dit 
expliciett aangeeft.159 Daarnaast heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van 
dee Raad van State (ABRvS) in zijn uitspraak enige indicatie gegeven van 
hett gewicht dat belangen van derden in de schaal kunnen leggen.160 Het 
betreftt een uitspraak met betrekking tot een beslissing om al dan niet een 
vrijstellingg van de bouwverordening te verlenen ten behoeve van de bouw 
vann een duiventil. De vraag was in hoeverre gezondheidsbelangen van 
omwonendenn en overlastaspecten een rol mogen spelen bij deze beslissing. 
Dee afdeling stelt vast dat in beginsel alle betrokken belangen van omwonen-
denn in aanmerking moeten worden genomen. Dit neemt volgens de afdeling 
niett weg dat het gewicht dat aan de belangen moet worden toegekend van 
gevall  tot geval kan verschillen: 

Inn dit verband komt betekenis toe aan de aard van de afwijking van de voorschrif-
tenn die door de vrijstelling mogelijk wordt gemaakt en, meer in het bijzonder, aan 
dee mate waarin de belangen van de omwonenden bij de afwijking zijn betrokken. 

Dee ABRvS acht het relevant dat de gezondheidsbelangen van omwonenden 
-- van hoeveel gewicht deze op zichzelf beschouwd ook mogen zijn - slechts 
inn een verwijderd verband staan tot de in het geding zijnde afwijking van 
dee wettelijke voorschriften. Daarbij komt, volgens de afdeling, dat de bezwa-
renn van de derdebelanghebbenden in overwegende mate voortvloeien uit 
omstandighedenn die hen persoonlijk treffen. Gezien de belangen die de 
regelingg beoogt te beschermen, is de toepassing van de bouwverordening 
niett bij uitstek het kader waarbinnen de specifieke gezondheidsbelangen 
tegenoverr de belangen van de aanvrager tot gelding dienen te worden 

1588 Nicolaï 1990, p. 448. 
1599 ARRvS 21 augustus 1984, AB 1984, 542, m.nt. P.C.E. van Wijmen; ABRvS 10 mei 1995, RAwb 

1995,, 72, m.nt. B.W.N, de Waard. 
1600 ABRvS 1 april 1996, JB 1996, 155, m.nt. R.J.N. Schlössels. 
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gebracht.. De afdeling acht het van belang dat de aanvrager zich wat de 
omvangg van zijn hobby betreft zich beperkingen oplegt en dat ook in het 
bouwplann voorzieningen worden getroffen om de overlast zoveel mogelijk 
tee beperken. 

Uitt de uitspraak kan mijns inziens worden opgemaakt dat het gewicht 
datt aan belangen van derden moet worden toegekend sterk afhankelijk is 
vann de concrete omstandigheden van het geval. De relevante factoren betref-
fenn de aard van het besluit, de mate waarin de derdebelangen bij het besluit 
zijnn betrokken, de verhouding tot de belangen die de in het geding zijnde 
wettelijkee voorschriften beogen te beschermen, de mate waarin het omstan-
dighedenn zijn die de belanghebbende persoonlijk treffen en de manier waarop 
reedss tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren.161 Het is derhalve niet 
mogelijkk om een andere dan een zeer globale lij n aan te geven ten aanzien 
vann de wijze waarop belangen van derden in de belangenafweging mogen 
wordenn betrokken. Dit blijkt ook uit een uitspraak van de Rechtbank Roer-
mondd waarin onder verwijzing naar de uitspraak van de afdeling van 1 april 
19966 wordt vastgesteld dat de visuele hinder van een omwonende mag wor-
denn betrokken in de keuze voor de locatie van de herplantplicht.162 De 
rechtbankk erkent dat het betreffende derdebelang bij de locatiekeuze voor 
relativeringg in aanmerking komt vanwege het feit dat dit op zichzelf ver 
verwijderdd is van het met de herplantplicht beoogde doel. 

Nuu echter anderzijds niet is gebleken van enig belang van eiser dat zich tegen de 
locatiee van de herplantplicht verzet en evenmin is gebleken dat met de keuze voor 
dee onderhavige locatie afbreuk wordt gedaan aan het met de herplantplicht beoogde 
doell  ziet de rechtbank geen aanleiding om te komen tot het oordeel dat verweerder 
rechtenss niet heeft mogen besluiten om een plicht tot herplanten op te leggen op 
dee door verweerder aangewezen locatie. 

Dee concrete omstandigheden van het geval blijken een belangrijke rol te 
spelen. . 

4.34.3 Verbod van willekeur/redelijkheid 

Hett verbod van willekeur, dat in de jurisprudentie wordt gehanteerd, is in 
belangrijkee mate verbonden aan het begrip 'marginale toetsing'. Het Doetin-
chemsechemse zvoonruimtevorderings-arrest wordt algemeen gezien als aanleiding 

1611 Helder & Jue 1987, p. 36-37. 
1622 Rb. Roermond 27 september 1996, }B 1996, 225, m.nt. R.J.N. Schlössels. 
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daartoe.1633 Het arrest handelt over een woonruimtevorderingsbesluit en 
heeftt betrekking op de vraag in hoeverre de rechter mag oordelen over de 
invullingg van de vrije beleidsruimte door het bestuursorgaan.164 De Hoge 
Raadd oordeelt dat voor tussenkomst van de rechter reden is, indien de 
vorderingg als een daad van willekeur zou zijn aan te merken. Volgens de 
Raadd doet dit zich voor, 

.... als moet worden aangenomen, dat de vorderende autoriteit bij afweging van 
dee in aanmerking komende belangen in redelijkheid niet tot de vordering heeft 
kunnenn komen, en dus afweging van die belangen geacht moet worden niet te 
hebbenn plaats gehad. 

Uitt de jurisprudentie volgt derhalve dat het bestuursorgaan gehouden is 
eenn belangenafweging te verrichten. Indien het bestuursorgaan dit verzuimt 
off  indien de belangenafweging dusdanig onredelijk is dat de belangenafwe-
gingg geacht moet worden niet te hebben plaatsgehad, is er sprake van wille-
keurr en kan het besluit de toetsing aan artikel 3:4 Awb niet doorstaan.165 

Dee rechterlijke toetsing blijk t zich echter niet te beperken tot de vraag 
óff  een belangenafweging heeft plaatsgehad. In het Landsmeer-arrest toetst 
dee Hoge Raad ook of het bestuur in redelijkheid tot het resultaat van de 
betreffendee belangenafweging heeft kunnen komen.166 De rechter blijf t bij 
zijnzijn toetsing wel terughoudendheid betrachten die tot uitdrukking komt in 
hett oordeel dat het bestuur (niet) in redelijkheid tot de afweging heeft 
kunnenn komen. Zo oordeelt de rechter dat ten aanzien van het intrekken 
vann een toezegging extra gewicht moet worden toegekend aan de gevolgen 
voorr de belanghebbende waarbij gezocht moet worden naar alternatieven 
enn naar manieren om deze gevolgen zo draaglijk mogelijk te maken.167 

Dee redelijkheid vergt dat het bestuursorgaan bij zijn afweging blijk geeft 
zichh te hebben gerealiseerd dat belanghebbende zijn gedrag in hoge mate 
heeftt afgestemd op de hem in het vooruitzicht gestelde informatieverstrek-
king.1688 Het gewicht dat in een bepaald geval aan het belang van de aanvra-

1633 Zie o.a. Prakke 1972, p. 5; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 382; De Haan e.a. 
1996,, p. 97; Tak 1979, p. 117. 

1644 HR 25 februari 1949, NJ 1949, 558. 
1655 Zie o.a. CRvB 6 april 1981, AB 1981, 407, m.nt. J.C. van der Hoek; Pres. Rb. Zutphen 21 

julii  1994, Awb-katern 1994, 152; Rb. Arnhem 1 februari 1995, }B 1995, 128, m.nt. F.A.M. 
Stroinkk en CRvB 28 mei 1998, AB 1998, 244, m.nt. H.E. Bröring. 

1666 HR 4 januari 1963, Nj 1964, 202. 
1677 ARRvS 23 oktober 1979, AB 1980, 198, m.nt. J.H. van der Veen. 
1688 CBB 26 maart 1996, fB 1996, 135, m.nt. A. Bruining. 
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gerr moet worden toegekend kan zelfs nopen tot een afwijking van het be-
leid.169 9 

Dee redelijkheid kan onder omstandigheden met zich brengen dat geen 
doorslaggevendd belang mag worden toegekend aan het voorkomen van wan-
ordelijkhedenn in verhouding tot het belang van de aanvrager van een mu-
ziekvergunning.1700 De ARRvS acht hierbij van belang dat gevaar slechts 
inn zeer beperkte mate aanwezig was en dat van een meer dan normaal risico 
bijj  het optreden van de betreffende popgroep in vergelijking met andere 
popgroepenn niet kan worden gesproken, In een ander geval oordeelt de 
afdelingg dat het bestuursorgaan in redelijkheid niet heeft kunnen komen 
tott de weigering van een ontheffing voor het plaatsen van caravans en 
tenten.1711 De afdeling acht het in casu niet aannemelijk dat zwaarwegende 
belangenn van bewaking en instandhouding van landschapsschoon in het 
gedingg zijn. De afdeling neemt hierbij in aanmerking dat het betrokken 
perceell  op 250 meter van de bebouwde kom is gelegen, dat langs het perceel 
eenn dubbelbaans autoweg loopt, dat aan de weg waaraan het terrein is 
gelegenn vele andere bedrijven zijn gevestigd en dat aan de overzijde van 
dee weg zich een omvangrijk benzinestation bevindt. Tevens is volgens de 
afdelingg niet duidelijk waarom het stellen van een voorwaarde met betrek-
kingg tot afschermende beplanting niet enigszins tegemoet zou kunnen wor-
denn gekomen aan de bezwaren verband houdend met de bescherming van 
landschapsschoon. . 

Ui tt de betreffende jurisprudentie blijkt derhalve, dat de rechter met name 
dee concrete omstandigheden van het geval in aanmerking neemt bij de be-
oordelingg of het bestuursorgaan in redelijkheid tot de betreffende belangen-
afwegingg heeft kunnen komen.172 Hoewel het kader van de betreffende 
afwegingenn wordt gevormd door de toepasselijke wettelijke voorschriften, 
zijnzijn de voorschriften op zichzelf niet in het geding. Steeds is duidelijk welke 
algemenee belangen er moeten worden gediend. De vraag is echter of de afwe-
gingg van de concrete belangen in het concrete geval, binnen het kader van 
dee wettelijke voorschriften,, niet tot een onredelijk resultaat leidt. Hieraan 
gaatt volgens de jurisprudentie de eis vooraf dat het bestuursorgaan bij de 
toepassingg van de wet immer een belangenafweging moet verrichten. 

1699 ABRvS 11 augustus 1998, AB 1998, 395, m.nt. M. Schreuder-Vlasblom; Rb. Den Haag 1 juni 
1995,, JB 1995, 211, m.nt. H.J. Simon; CBB 7 september 1979, AB 1980, 276, m.nt. K.J. 
Huisman;; CBB 11 augustus 1978, AB 1979, 75; ARRvS 10 juni 1977, AB 1977, 359, m.nt. 
F.H.. van der Burg. 

1700 ARRvS 23 juni 1981, AB 1982, 213, m.nt. J.H. van der Veen. 
1711 ARRvS 26 augustus 1977, AB 1977, 422. 
1722 Zie ook bijv. Pres. Rb. Den Haag 7 februari 1994, JB 1994, 15; Pres. Rb. Utrecht 25 april 

1994,, JB 1994, 120; Pres. Rb. Maastricht 25 mei 1994, JB 1994,146 en ABRvS 28 december 
1999,, AB 2000, 94, m.nt. F.C.M.A. Michiels. 
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4.44.4 Zorgvuldigheid 

Uitt de jurisprudentie kan worden opgemaakt dat het zorgvuldigheidsbeginsel 
inn eerste instantie eisen stelt aan de voorbereiding van een beschikking. Een 
beoordelingg van de inhoud van de belangenafweging kan pas plaatsvinden, 
indienn het bestuursorgaan aan de eisen van de voorbereiding heeft ge-
daan.1733 Dit betekent dat het bestuursorgaan zich op de hoogte moet stellen 
vann alle relevante feiten en betrokken belangen.174 Indien de wet bijvoor-
beeldd uitdrukkelijk de ruimte laat om bij de hoogte of de duur van een 
verlagingg van een uitkering rekening te houden met de concrete omstandig-
hedenn van het geval, dient het bestuursorgaan expliciet onderzoek naar deze 
omstandighedenn te verrichten.175 Een andere uitspraak betreft een aanzeg-
gingg tot bestuursdwang tot verwijdering van verontreinigde grond.17*  Het 
bestuursorgaann moet in een dergelijk geval onderzoek doen naar de wijze 
waaropp aan de verontreiniging, gezien de aard en de omvang ervan, het 
meestt effectief een einde kan worden gemaakt, rekening houdende met het 
kostenaspect. . 

Vann het bestuursorgaan mag ten aanzien van het onderzoek een actieve 
houdingg worden verwacht.177 Dit kan betekenen dat het bestuursorgaan 
onderr omstandigheden zo snel mogelijk in overleg moeten treden met 
belanghebbenden.1788 Naarmate het gewicht van het in het geding zijnde 
belangg zwaarder is, mag van het onderzoek meer diepgang worden ver-
wacht.1799 Het te verrichten onderzoek dient zo objectief mogelijk te zijn.180 

Inn het geval daarvoor specifieke deskundigheid is vereist, moet het bestuurs-
orgaann advies vragen.181 Het advies kwij t het bestuursorgaan echter niet 
vann de verplichting van artikel 3:2 Awb. Het bestuursorgaan dient zich te 
vergewissenn dat het advies op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen.182 

Naastt de eisen die het zorgvuldigheidsbeginsel stelt aan de voorbereiding, 
heeftt het gevolgen voor de belangen die in de belangenafweging moeten 

1733 ABRvS 24 december 1998, RAwb 1999, 73, m.nt. A.J.C, de Moor-van Vugt. 
1744 CBB 10 juli 1973, AB 1973, 231; ABRvS 30 december 1999, AB 2000, 98, m.nt. A. van Hall. 
1755 Pres. Rb. Utrecht 11 mei 1994, JB 1994, 140. 
1766 ARRvS 27 mei 1983, AB 1983, 473, m.nt. F.P.J.M. Otten. 
1777 CBB 20 mei 1970, AB 1970, 429. 
1788 Pres. Rb. Roermond 18 april 1996, JB 1996, 165, m.nt. F.A.M. Stroink. 
1799 ARRvS 4 januari 1978, AB 1978, 190, m.nt. F.H. van der Burg; ARRvS 23 maart 1978, AB 

1979,, 72. 
1800 ARRvS 17 november 1977, AB 1978,97, m.nt. B. de Goede; CRvB 26 juni 1998, RAwb 1999, 

8,, m.nt. B.W.N, de Waard; ABRvS 28 december 1999, AB 2000, 94, m.nt. F.C.M. A. Michiels. 
1811 CRvB 23 mei 1969, AB 1970, p. 150; CRvB 2 juli 1998, AB 1998, 325, m.nt. H.Ph.J.A.M. 

Hennekens. . 
1822 CRvB 13 maart 1996, }B 1996,108, m.nt R.J.G.H. Seerden; Rb. Den Haag 16 april 1998, AB 

1999,, 190; Rb. Den Haag 10 februari 1999, AB 1999, 191, m.nt. I. Sewandono. 
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wordenn betrokken.183 Zo brengt de zorgvuldigheid met zich dat bij de 
beslissingg tot het al dan niet verlenen van toestemming tot gebruik van een 
pandd als kantoor, de gevolgen van de betreffende bedrijfsuitoefening op de 
onmiddellijkee omgeving moeten worden meegewogen.184 In een andere 
uitspraakk oordeelt de rechter dat de zorgvuldigheid eist dat het waterschaps-
bestuurr bij het verlenen van een ontheffing tot het dempen van een water-
gangg rekening houdt met particuliere belangen van derden die rechtstreeks 
doorr het besluit zouden kunnen worden getroffen.185 

Uitt het zorgvuldigheidsbeginsel vloeien ook eisen voort ten aanzien van 
dee inhoud van de belangenafweging. Zo mogen bepaalde belangen niet bij 
voorbaatt ondergeschikt worden geacht.186 Het bestuur moet steeds trachten 
dee nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.137 Hiertoe dient onder 
omstandighedenn expliciet te worden overwogen of aan de bezwaren tegemoet 
kann worden gekomen door het stellen van voorschriften of beperkingen bij 
hett verlenen van een ontheffing.188 Indien het niet mogelijk is om de na-
deligee gevolgen van een besluit voor belanghebbenden te verzachten, kan 
hett zorgvuldigheidsbeginsel met zich brengen dat het bestuursorgaan een 
voldoendee overgangstermijn in acht neemt.189 Indien er tot slot sprake is 
vann schade die redelijkerwijs niet ten laste van belanghebbende kan worden 
gelaten,, dient het bestuursorgaan deze te vergoeden.190 

4.54.5 Evenredigheid 

Dee toetsing door de rechter aan het evenredigheidsbeginsel vindt in het 
algemeenn op terughoudende wijze plaats. Het is volgens de ABRvS niet aan 
dee rechter om te beoordelen, 

.... welke nadelige gevolgen nog wel en welke niet meer evenredig zijn, of dat de 
rechterr gaat uitmaken welke uitkomst van de belangenafweging als meest evenwich-
tigg moet worden beschouwd.191 

1833 Het bekendste voorbeeld hiervan is het fluorideringsbesluit, KB 14 augustus 1970, Nj 1971, 
73,, m.nt. R. Crince Ie Roy. 

1844 ARRvS 8 december 1983, AB 1984, 146, m.nt. R. Crince Ie Roy. 
1855 ABRvS 16 december 1994, AB 1995, 305, m.nt. A. van Hall. 
1866 ARRvS 16 november 1980, AB 1981, 345, m.nt. J.H. van der Veen. 
1877 Pres. Rb. Zutphen 27 december 1994, JB 1995, 35, m.nt. M.A. Heldeweg; zie ook KB 4 

novemberr 1986, AB 1987, 99, m.nt. B.J. van der Net. 
1888 ARRvS 26 augustus 1980, AB 1981, 263. 
1899 ARRvS 6 februari 1981, AB 1982, 205, m.nt. J.H. van der Veen; Rb. Den Bosch 17 maart 

1994,, JB 1994,92. 

1900 ABRvS 26 oktober 1995, JB 1996, 13, m.nt. R.J.N. Schlössels; Pres. Rb. Den Haag 10 mei 
1996,, JB 1996, 206, m.nt. H.J. Simon. 

1911 ABRvS 9 mei 1996, JB 1996, 158, m.nt. F.A.M. Stroink. 
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Ditt betekent dat de eisen die uit de jurisprudentie voortvloeien slechts 
betrekkingg hebben op de vraag of de belangenafweging evenredig is of niet. 
Dee vraag naar de meest evenredige of evenwichtige belangenafweging blijf t 
inn beginsel buiten beschouwing. Dit is anders in het geval van punitieve 
sancties.. De evenredigheid tussen de ernst van de verweten overtreding en 
dee zwaarte van de opgelegde sanctie dient niet terughoudend te worden 
getoetst.192 2 

Uitt de jurisprudentie ten aanzien van beschikkingen, niet inhoudende 
punitievee sancties, kan worden opgemaakt dat er verband bestaat tussen 
dee zorgvuldige voorbereiding en de evenredigheid van de belangenafweging. 
Indienn de relevante feiten en de betrokken belangen onvoldoende zijn ge-
ïnventariseerd,, kan men per definitie niet tot een afweging van de betrokken 
belangenn komen,193 laat staan dat deze afweging evenredig is.194 Een voor-
beeldd hiervan betreft een uitspraak van de president van de Rechtbank 
Amsterdam.1955 Na te hebben vastgesteld dat er onvoldoende inventarisatie 
vann de betrokken belangen heeft plaatsgevonden, oordeelt de rechter dat 
dee betrokken belangen niet zijn afgewogen en dat er derhalve ook geen 
sprakee kan zijn van een evenredige afweging. Het bestuursorgaan heeft in 
eenn dergelijk geval bijvoorbeeld verzuimd te onderzoeken of het mogelijk 
iss om door het stellen van voorwaarden de nadelige gevolgen voor belang-
hebbendenn te beperken of dat er sprake is van schade die redelijkerwijs niet 
tenn laste van de belanghebbende behoort te blijven.196 

Eenn belangrijk element van het evenredigheidsbeginsel is derhalve dat 
hett bestuursorgaan gehouden is de 'onevenredige schade', de schade die 
redelijkerwijss niet of geheel ten laste van de getroffene behoort te blijven, 
tee vergoeden.197 In de bekende uitspraak die betrekking heeft op de schade 
diee appellanten lijden als gevolg van de aanleg van de Paul Krugerbrug, 
steltt de ARRvS in de eerste plaats vast dat het bestuursorgaan gezien het 
beoogdee doel, in redelijkheid heeft kunnen komen tot de verlening van een 
vergunningg voor de aanleg van een vaste brug.198 Vervolgens neemt de 
afdelingg de omvang van de schade in overweging en gaat na in hoeverre 

1922 ABRvS 4 juni 1996, JB 1996, 172, m.nt. E.CH.J. van der Linden; vgl. ABRvS 19 september 
1996,, JB 1996, 215, m.nt. R.J.N. Schlössels. 

1933 Pres. Rb. Utrecht 25 april 1994, JB 1994, 120; ARRvS 16 maart 1978, AB 1978, 346, m.nt. 
J.H.. van der Veen. 

1944 Vz. ARRvS 17 december 1993, AB 1994, 599. 
1955 Pres. Rb. Amsterdam 1 november 1994, ]B 1995, 13. 
1966 Rb. Maastricht 26 september 1995, ]B 1995, 283, m.nt. R.J.N. Schlössels; zie ook bijv. ARRvS 

33 mei 1984, AB 1985, 152. 
1977 ABRvS 28 december 1995, AB 1996,206, m.nt. F.C.M. A. Michiels; Hof Den Haag 18 februari 

1999,, NJ 2000, 202. 
1988 ARRvS 22 november 1983, AB 1984, 154, m.nt. J.H.W. de Planque. 
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dee schade tot het normaal maatschappelijk199 dan wel bedrijfsrisico kan 
wordenn gerekend.200 Appellanten hebben naar het oordeel van de afdeling, 

.... moeten, althans kunnen beseffen dat de scheepvaart functie van het Merwedeka-
naall  geleidelijk aan betekenis inboette, terwijl de drang van weg- en railverkeer 
allengss toenam. Zij hebben er dan ook niet vast op kunnen rekenen dat het betrok-
kenn vaarwater altijd in de voor hun individuele behoeften meest bruikbare staat 
zouu worden gehouden. 

Dee mate van voorzienbaarheid vormt derhalve een belangrijk aspect bij de 
beoordelingg van de vraag of het bestuursorgaan de schade moet vergoe-
den.2011 Het is bijvoorbeeld mogelijk dat op het moment van investeren 
aanleidingg bestaat om rekening te houden met de kans dat de investering 
niett volledig kan worden terugverdiend als gevolg van een voorzienbare 
wijzigingg van de situatie. In een dergelijk geval komt de schade die geleden 
wordtt indien de wijziging intreedt, voor rekening van belanghebbende.202 

Daarnaastt heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat bij de beoordeling of er sprake 
iss van schade die behoort tot de normale bedrijfsrisico's, geen rekening moet 
wordenn gehouden met omstandigheden die buiten de risicosfeer van het 
bedrijff  liggen.203 Het betreft bijvoorbeeld de vermogenspositie en de moge-
lijkheidd om uit andersoortige bedrijfsmatige activiteiten inkomsten te behalen. 
Ookk wordt in de jurisprudentie expliciet aandacht besteed aan de vraag of 
err sprake is van causaal verband tussen het besluit en de schade.204 

Hett evenredigheidsbeginsel stelt ook eisen aan de inhoud van het besluit 
zelf.. Een voorbeeld hiervan betreft het gevolg dat het bestuursorgaan aan 
dee termijnoverschrijding voor het inleveren van gegevens verbindt. De rechter 
iss van oordeel dat er sprake is van strijd met artikel 3:4, tweede lid, Awb.205 

Dee gevolgtrekking dat het bewijs zelf niet is geleverd, staat in geen verhou-
dingg met het beoogde doel van de termijnstelling. Het beoogde doel, namelijk 
eenn goede administratieve uitvoering van de regeling, kan ook bereikt wor-
denn met minder vergaande middelen.206 

1999 Nationale Ombudsman 23 januari 1990, AB 1990, 269; Hof Den Haag 18 februari 1999, NJ 
2000,, 202. 

2000 Vgl. CBB 12 december 1995, /B 1996, 10. 
2011 Zie ook bijv. ARRvS 10 januari 1985, AB 1985, 256, m.nt. P.C.E. van Wijmen en AGRvS 

233 maart 1989, AB 1989, 428, m.nt. RC.E. van Wijmen. 
2022 ABRvS 1 augustus 1997, AB 1998, 37. 
2033 HR 3 april 1998, AB 1998, 256, m.nt. Th.G. Drupsteen. 
2044 ABRvS 28 december 1995, AB 1996, 206, m.nt. F.C.M.A. Michiels; ABRvS 14 januari 2000, 

}B}B 2000, 50, m.nt. R.J.N. Schlössels. 
2055 CBB 31 januari 1996, JB 1996, 76. 
2066 Zie ook CBB 24 juli 1996, }B 1996, 218; vgl. ABRvS 4 februari 1999, RAwb 1999, 123, m.nt. 

A.J.C,, de Moor-van Vugt. 
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Eenn laatste criterium dat voortvloeit uit het evenredigheidsbeginsel betreft 
dee beoordeling van sancties. Volgens de rechter moet de laakbaarheid van 
dee handelende partij in verhouding staan tot de ernst van de sanctie.207 

Hierbijj  dienen de persoonlijke omstandigheden van betrokkene208 en de 
specifiekee gevolgen van de sanctie in ogenschouw te worden genomen.209 

Vaakk bevat de wet bijzondere bepalingen die betrekking hebben op de even-
redigheidd van een punitieve sanctie. In een dergelijk geval toetst de rechter 
dee zwaarte van de sanctie in verhouding tot de ernst van de overtreding 
aann de wet.210 Indien de sanctie direct uit de wet voortvloeit, is een toetsing 
aann het evenredigheidsbeginsel niet goed meer mogelijk.211 Het toetsen 
vann een strikt gebonden bevoegdheid aan artikel 3:4, tweede lid, Awb komt 
immerss op hetzelfde neer als een toetsing van de wet, In een dergelijk geval 
moett ervan worden uitgegaan dat de wetgever de evenredigheid in concreto 
reedss heeft vastgelegd. 

4.66 Motivering 

Volgenss het Hof van Justitie hangt de omvang van de motiveringsplicht af 
vann de aard van de betrokken handeling en de context waarin deze tot stand 
iss gekomen.212 Met betrekking tot de beschikking oordeelt de ARRvS dat 
niett alleen afwijzende beschikkingen, maar ook beschikkingen die naar hun 
aardd belastend kunnen zijn voor derden, moeten worden gemotiveerd.213 

Ditt betekent dat het bestuursorgaan duidelijk moet aangeven wat de redenen 
zijnzijn voor het nemen van het besluit en in hoeverre de specifieke omstandig-
hedenn van het geval in de beoordeling zijn betrokken.214 Een standaardmoti-
veringg waarbij in het algemeen wordt verwezen naar het toepasselijk wettelijk 
voorschrift2155 of bestaand beleid216 is derhalve niet geoorloofd. 

2077 CRvB 30 november 1994, ]B 1995, 24. 
2088 CRvB 13 september 1988, TAK 1988, 207; zie ook bijv. CRvB 26 maart 1981, AB 1981, 384 

enn CRvB 3 november 1994, JB 1994, 343, m.nt. A.B.J. van der Ham & E.L. Benetreu. 
2099 Pres. Rb. Den Haag 3 maart 1994, JB 1994, 63; zie ook AGRvS 16 juni 1988, AB 1988, 521, 

m,nt.. B.J. van der Net. 
21ÜÜ Rb. Den Haag 18 februari 1999, RAwb 1999, 78; CRvB 7 september 1999, AB 1999,455, m.nt. 

H.E.. Bröring. 
2111 Rb. Assen 12 maart 1999, RAwb 1999, 130; zie ook ABRvS 15 aprit 1999, RAwb 1999, 145, 

m.nt.. A. van Hall. 
2122 HvJ 22 april 1999, AB 1999, 287, m.nt. F.H. van der Burg. 
2133 ARRvS 16 maart 1978, AB 1978, 346, m.nt. J.H. van der Veen. 
2144 ARRvS 18 april 1980, AB 1981, 86, m.nt. J.H. van der Veen; zie ook bijv. Rb. Rotterdam 

122 mei 1999, AB 1999, 373, m.nt. C.J.M. Cartigny; CBB 25 januari 1994, JB 1994, 22; Pres. 
Rb.. Breda 1 augustus 1994, jii  1994, 294. 

2155 ARRvS 3 november 1980, AB 1981, 188; CBB 19 augustus 1999, AB 1999, 472. 
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Naastt de eis dat de motivering kenbaar moet zijn, dient deze voldoende 
inzichtt te geven in de gronden waarop de beschikking rust. Uit de jurispru-
dentiee volgt dat de motivering deugdelijk en draagkrachtig moet zijn.217 

Ditt betekent in de eerste plaats dat de motivering op voldoende, juiste feiten 
moett steunen.218 In de tweede plaats moet deze voldoende grondslag bieden 
voorr de inhoud van de beschikking.219 Van de motivering kan derhalve 
wordenn gezegd, dat deze inzicht geeft in de belangenafweging die aan de 
beschikkingg ten grondslag ligt. In dit opzicht bestaat er een rechtstreeks 
verbandd tussen de behoorlijkheid van de belangenafweging en de deugdelijk-
heidd van de motivering. De rechter toetst de inhoud van een beschikking 
dann ook vaak via de motivering.220 

55 Conclusie 

Tenn aanzien van de belangenafweging die door het bestuursorgaan op 
concreett niveau wordt verricht, kunnen de volgende juridische criteria 
wordenn onderscheiden. In de eerste plaats moet het bestuursorgaan, alvorens 
eenn besluit te nemen, actief onderzoek doen naar de relevante feiten en de 
aff  te wegen belangen. Het onderzoek spitst zich toe op de betrokken concrete, 
individuelee belangen die door het te nemen besluit kunnen worden geraakt. 
Teneindee de objectiviteit te verzekeren kan overleg met belanghebbenden 
enn het vragen van advies zijn geboden. 

Aann iedere vorm van bestuurshandelen moet daadwerkelijk een belan-
genafwegingg ten grondslag liggen. Het kader van deze afweging wordt ge-
vormdd door de inhoud van de toepasselijke wettelijke voorschriften. De wijze 
waaropp het specifieke algemeen belang bescherming vindt in deze regelingen, 
iss richttinggevend voor de belangenafweging op concreet niveau. Dit neemt 
niett weg dat het bestuursorgaan met name gehouden is om de rechtstreeks 
betrokkenn individuele belangen in de afweging te betrekken, voor zover de 
wett dit niet expliciet uitsluit. De eis van individualiserende rechtsbedeling 
brengtt met zich dat telkens voldoende gewicht wordt toegekend aan het 
individuelee belang. 

Tenn behoeve van de rechtszekerheid verricht het bestuursorgaan de 
belangenafwegingg in concreto zoveel mogelijk aan de hand van algemene 

2166 ABRvS 1 april 1996, JB 1996, 155, m.nt. RJ.N. Schlössels. 
2177 ARRvS 3 mei 1984, AB 1985, 152; ABRvS 2 juni 1998, AB 1999, 472, m.nt. J. Struiksma. 
2188 Rb. Roermond 9 maart 1994, JB 1994, 69. 
2199 ABRvS 21 april 1998, AB 1998, 199, m.nt. G.T.J.M. Jurgens. 
2200 Pres. Rb. Den Haag 28 maart 1994, }B 1994, 99; Rb. Maastricht 21 april 1995, }B 1995, 116, 

m.nt.. F.A.M. Stroink; AB 1996, 137, m.nt. S.E. Zijlstra. 
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criteriaa die zijn neergelegd in beleidsregels. Het bestuursorgaan moet zich 
echterr steeds realiseren dat de concrete omstandigheden van het individuele 
gevall  aanleiding kunnen geven tot afwijking van de vaste gedragslijn. Er 
zall  dan ook steeds een onderzoek terzake moeten worden verricht. 

Dee belangenafweging vindt plaats binnen het kader van het gestelde doel. 
Dezee doelstelling moet zo concreet mogelijk zijn en legitiem, gezien de 
toepasselijkee wettelijke voorschriften. Aan de hand van de doelstelling moet 
kunnenn worden bepaald in welke mate het algemeen belang wordt gediend. 
Vervolgenss moet het besluit geschikt zijn om het gestelde doel te bereiken. 
Daarnaastt is van belang dat een oplossing wordt gekozen die zo min moge-
lij kk schade toebrengt aan belangen van individuen. Dit kan bijvoorbeeld 
betekenenn dat een voldoende overgangstermijn in acht wordt genomen. De 
belangenafwegingg mag niet uitmonden in een resultaat waarbij de nadelige 
gevolgenn onevenredig zijn in verhouding tot het te dienen doel. Deze evenre-
digheidd betreft zowel de verhouding tussen de mate waarin het algemeen 
belangg wordt gediend en de mate waarin individuele belangen worden ge-
schaad,, als de verhouding tussen de nadelige gevolgen voor een of meer 
belanghebbendenn ten opzichte van andere belanghebbenden die min of meer 
inn dezelfde positie verkeren. De concrete omstandigheden van het geval 
spelenn in deze verhoudingen een belangrijke rol. Het is dan ook niet mogelijk 
omm algemene maatstaven te bieden, de evenredigheid moet liggen in de 
verhoudingg die door het bestuursorgaan tussen de verschillende belangen 
zelff  is aangebracht. 

Dee onevenredigheid van de belangenafweging kan worden hersteld door 
hett aanbieden van nadeelcompensatie. Dit gebeurt meestal in de vorm van 
schadevergoeding,, maar kan ook op andere wijzen plaatsvinden. De omstan-
dighedenn van het concrete geval spelen een belangrijke rol bij de beantwoor-
dingg van de vraag of een dergelijke compensatie moet worden geboden. Het 
bestuursorgaann dient zich af te vragen wat de omvang van de schade is en 
off  deze het gevolg is van het te nemen besluit. Vervolgens is van belang 
off  er sprake is van een normaal maatschappelijk risico en of de gelaedeerde 
invloedd kan of kon uitoefenen ten aanzien van beperking van de schade. 
InIn ieder geval moet het bestuursorgaan, ook in geval er geen wettelijke 
regelingg is, altijd nagaan in hoeverre het besluit schade veroorzaakt die 
redelijkerwijss niet voor rekening van belanghebbende behoort te komen. Tot 
slott moeten de gronden waarop het besluit berust in de motivering worden 
weergegeven.. De motivering dient een rationele, begrijpelijke redenering 
tee bevatten die is toegesneden op de concrete omstandigheden van het geval. 
Tevenss moet blijken welke belangen in aanmerking zijn genomen. 

Dee conclusie luidt dat de belangenafweging in concreto in hoofdzaak 
wordtt bepaald door de wettelijke voorschriften waarop deze is gebaseerd. 
Kenmerkendd voor de normen die betrekking hebben op de concrete belangen-
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afwegingg is de mate waarin zij zijn toegespitst op de concrete omstandighe-
denn van het individuele geval. Zolang bepaalde belangen niet uitdrukkelijk 
zijnn uitgesloten in de wet, is het bestuursorgaan gehouden om bij zijn belan-
genafwegingg zoveel mogelijk recht te doen aan de individuele belangen die 
doorr het besluit kunnen worden geraakt. Het bestuursorgaan lijk t het best 
tee zijn toegerust om het resultaat van de belangenafweging, die is gebaseerd 
opp de abstracte afweging van de wetgever, in concreto zo rechtvaardig 
mogelijkk te laten zijn. 




