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33 Juridische benadering van de belangen-
afwegingg op abstract niveau 

11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk wordt de juridische normering onderzocht van de belan-
genafwegingg die op een meer abstract niveau plaatsvindt. Het onderzoek 
spitstt zich toe op de belangenafweging die ten grondslag ligt aan het be-
stuurlijkk algemeen verbindend voorschrift.1 Incidenteel wordt de beleidsregel 
inn de bespreking betrokken.2 

Inn de eerste plaats wordt ingegaan op de vraag of, en zo ja, op welke 
wijzee de belangenafweging op abstract niveau verschilt van de afweging 
diee op concreet niveau plaatsvindt (§ 2). Vervolgens wordt nagegaan welke 
eisenn de Awb stelt aan de afweging die ten grondslag ligt aan het algemeen 
verbindendd voorschrift (§ 3)3 en welke criteria volgens de literatuur van 
toepassingg zijn (§ 4). Ten slotte wordt onderzocht welke eisen de rechter 
aann de belangenafweging stelt (§ 5). 

22 Kenmerkend verschil met belangenafweging in concreto 

Dee belangenafweging die aan een algemeen verbindend voorschrift ten 
grondslagg ligt, kan worden gekenmerkt als een algemene afweging van een 
meerr abstract karakter.4 De algemeenheid kan zijn gelegen in geadresseerden, 
tijd,, plaats en in het voor herhaalde toepassing vatbaar zijn van de norm.5 

Watt betreft deze algemeenheid vertoont het algemeen verbindend voorschrift 

11 Vgl. Boon e.a. 1996, p. 9 en Van Buuren 1987, p. 50. 
22 Vgl. Kamerstukken II1993/94, 23 700, nr. 3, p. 108; Van der Vlies 1984, p. 124; De Haan e.a. 

1998,, p. 67; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 270 en De Moor-van Vugt 1995, 
p.. 222, die constateert dat voor de toetsing van beleidsregels in de jurisprudentie geen fun-
damenteell  andere benadering geldt dan voor de toetsing van algemeen verbindende voor-
schriften. . 

33 Hierbij blijf t het algemeen verbindend voorschrift, dat is vastgesteld door de parlementaire 
regelgever,, ingevolge art. 1:1, lid 2, onder a, Awb, per definitie buiten beschouwing. 

44 Van Male 1988, p. 348; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 253. 
55 Ten Berge 1998, p. 152; Nicolaï e.a. 1997, p. 208; Boon e.a. 1996, p. 10-13; Van der Burg 1993, 

p.. 148-151; vgl. aanwijzing 19 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. 
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weinigg verschil met de beleidsregel.6 Volgens de toelichting bij artikel 1:3, 
vierdee lid, Awb blijkt dit onder meer uit het begrip 'algemene regel', dat 
deell  uitmaakt van de definitie van een beleidsregel. Met de aanduiding 'alge-
menee regel' wordt tot uitdrukking gebracht dat een beleidsregel niet voor 
éénn geval, maar voor een reeks gevallen aangeeft hoe de betreffende be-
stuursbevoegdheidd zal worden uitgeoefend en voorts dat de beleidsregel 
zichh richt tot een open, in abstracto omschreven groep van personen, aldus 
dee toelichting.7 

Opp zichzelf is niet goed definieerbaar wat de algemeenheid, die kenmer-
kendd is voor de belangenafweging die ten grondslag ligt aan een regel, nu 
preciess inhoudt8 In het bestuursrecht heeft het begrip algemeenheid ten 
aanzienn van besluiten met name betekenis gekregen in relatie tot de negatieve 
definitiee terzake van de beschikking.9 De beschikking kenmerkt zich immers 
doorr haar niet-algemene strekking.10 Diverse auteurs wijzen er in dit ver-
bandd op dat het onderscheid tussen een algemeen verbindend voorschrift 
enn een beschikking ook niet scherp is te trekken.11 Er is volgens hen sprake 
vann een vloeiende grens. 

Schlösselss spreekt in dit verband van twee verschillende 'belangenafwe-
gings'-karakteristieken.122 Een kenmerkend verschil is volgens hem dat bij 
dee vaststelling van een regel, de individuele belangenposities voor het 
regelgevendd orgaan minder duidelijk zijn. De regelgever zal daarom slechts 
zeldenn kunnen voorzien welke gevolgen een bevoegheidsuitoefening in het 
concretee geval precies heeft. Volgens Schlössels, die daarbij verwijst naar 
Scheltema,, mag van de steller van een algemeen verbindend voorschrift ook 
niett worden verwacht dat deze met alle bijzondere omstandigheden in con-
cretoo rekening houdt.13 Een belangenafweging in algemene zin dient zich 
volgenss hem juist te richten op de consequenties van de regeling voor een 
abstractee groep belanghebbenden.14 Het bestuursorgaan zal bij het geven 

66 Van der Vlies 1984, p. 124; De Haan e.a. 1998, p. 67; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 
1999,, p. 270. 

77 Kamerstukken 11 1993/94, 23 700, nr. 3, p. 108. 
88 Zie o.a. Van Male 1988, p. 264-269 en Van der Vlies 1984, p. 118-119. 
99 De Haan e.a. 1998, p. 58-61; Boon e.a. 1996, p. 14. 
100 Art. 1:3, lid 2, Awb; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 217. 
111 Van Buuren 1987, p. 146-147; J.E.M. Polak 1999, p. 60; Van Male 1988, p. 268, die er in dit 

verbandd op wijst 'dat de kwalificatie beschikking of besluit van algemene strekking het 
resultaatt is van het tegen elkaar afwegen van de abstraherende en concretiserende elementen 
vann een bestuursbesluit.' Het gaat derhalve om de verschillende accenten, die de betreffende 
besluitenn kenmerken. 

122 Schlössels 1998a, p. 185. 
133 Schlössels 1998a, p. 186, waar hij verwijst naar de noot van M. Scheltema onder het Land-

bouwvlicgers-anestbouwvlicgers-anest in Nj 1987, 251. 
144 Schlössels 1998a, p. 185. 
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vann een op de regel berustende beschikking zoveel mogelijk rekening moeten 
houdenn met deze groep, terwijl het daarbij is gehouden om zoveel mogelijk 
rekeningg te houden met de concrete, rechtstreeks betrokken belangen van 
derden.155 Kobussen wijst erop dat het bij het geven van een beschikking 
vaakk ook eenvoudiger is om de relevante feiten en betrokken belangen te 
verzamelenn omdat de wetgever of een ander regelgevend orgaan reeds een 
afbakeningg van af te wegen belangen heeft aangebracht16 Het bestuurs-
orgaann weet dan veelal vanuit welk gezichtspunt en met welk doel naar 
feitenn en omstandigheden moet worden gezocht. 

Dee afweging die wordt verricht ten behoeve van een beschikking, kan 
derhalvee worden gekenmerkt als een afweging op concreet niveau.17 Het 
betreftt een afweging die doorgaans het vervolg is op een voorgaande meer 
abstractee afweging en waarbij het accent ligt op het concretiseren van de 
individuelee rechtspositie. In beginsel is het niet mogelijk dat op grond van 
dezee concrete afweging een nog meer concretiserende afweging plaatsvindt. 
Hett betreft de meest concrete afweging in het stelsel van gelede normstel-
ling.188 De afweging die ten grondslag ligt aan een algemeen verbindend 
voorschrift,, kan in dit verband worden gekenmerkt als een afweging in ab-
stracto.199 Bij deze afweging moet ervan uit worden gegaan dat de indivi-
duele,, concrete rechtspositie nader wordt bepaald in een meer concretiserende 
afweging. . 

Mett de aanduidingen 'concreet' en 'abstract' wordt in dit onderzoek de 
nadrukk gelegd op het verschil tussen twee soorten belangenafwegingen. Door 
dezee benadering wordt duidelijker op welke wijze het recht deze afwegingen 
normeert.. Het hanteren van deze modelmatige aanduidingen biedt inzicht 
inn de onderlinge verhouding. 

33 De Algemene wet bestuursrecht 

Zoalss reeds in hoofdstuk 2 aan de orde is geweest, wordt de belangenafwe-
gingg in hoofdzaak genormeerd door afdeling 3.2 Awb. Artikel 3:2 Awb heeft 
betrekkingg op de voorbereiding van een besluit. Artikel 3:4, eerste lid, Awb 
bevatt de verplichting tot het afwegen van de rechtstreeks betrokken belangen, 
behoudenss beperkingen die voortvloeien uit een wettelijk voorschrift of uit 

155 Hierin ziet Schlössels het tweede kenmerkende verschil tussen de beschikking en de 
vaststellingg van een regel; Schlössels 1998a, p. 187. 

166 Kobussen, (Commentaar Awb II), Artikel 3:1. 
177 Vgl. Ten Berge 1998, p. 158. 
188 Nicolaïe.a. 1997, p. 234. 
199 Duk 1978, p. 576. 



r r HoofdstukHoofdstuk 3 

dee aard van de uit te oefenen bevoegdheid. Artikel 3:3 Awb maakt duidelijk 
datt de belangenafweging slechts mag plaatsvinden in het kader van het 
wettelijkk doel. Artikel 3:4, tweede lid, Awb heeft betrekking op de evenredig-
heidd van het resultaat van de afweging. Ten slotte kan worden gewezen op 
afdelingg 3.7, die ziet op de motivering van besluiten. 

3.. 1 Toepasselijkheid 

Vann belang is op welke wijze genoemde normen van toepassing zijn op de 
vaststellingg van een algemeen verbindend voorschrift. Artikel 3:1, eerste lid, 
Awbb bepaalt in dit verband: 

Opp besluiten, inhoudende algemeen verbindende voorschriften: 
aa is afdeling 3.2 slechts van toepassing, voor zover de aard van de besluiten zich 

daarr niet tegen verzet; 
bb zijn de afdelingen 3.6 en 3.7 niet van toepassing. 

Hieruitt volgt dat de betreffende normen in beginsel rechtstreeks van toepas-
singg zijn met uitzondering van de bepalingen die betrekking hebben op de 
motivering.21 1 

Hett is op voorhand niet duidelijk welke beperkingen uit de aard van 
hett besluit ten aanzien van de toepasselijkheid van afdeling 3.2 Awb zouden 
kunnenn voortvloeien. Het ligt naar mijn mening voor de hand dat de alge-
meenheidd van de afweging meebrengt, dat de inventarisatie van de betrokken 
belangenn een meer algemeen karakter zal hebben dan bijvoorbeeld de inven-
tarisatiee die plaatsvindt terzake van het geven van een beschikking. Dit doet 
echterr niets af aan de toepasselijkheid van de norm die is neergelegd in 
artikell  3:2 Awb. 

Dee regering maakt in een nader rapport duidelijk dat de wijze waarop 
dee belangen moeten worden afgewogen, van besluit tot besluit zal verschil-
len.222 Bij de redactie van de bepalingen in afdeling 3.2 Awb is hiermee, 
volgenss haar, ook rekening gehouden. Als beïnvloedende factoren noemt 
dee regering voorschriften die van hogere rang reeds ten aanzien van het 

200 Ten Berge 1998, p. 154 wijst erop dat de beslissing, inhoudende de afwijzing van een aan-
vraagg van een belanghebbende om een algemeen verbindend voorschrift vast te stellen 
off  te wijzigen, niet als een besluit wordt aangemerkt. Op een dergelijke beslissing is afdeling 
3.22 Awb derhalve in het geheel niet van toepassing. 

211 Aanvankelijk was de toepasselijkheid van afdeling 3.2 op de algemeen verbindende voor-
schriftenn geheel uitgezonderd. Het amendement Kalsbeek e.a. (zie Daalder & De Groot 
1993,, p. 194) heeft deze beperking echter ongedaan gemaakt. 

222 Daalder & De Groot 1993, p. 186. 
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besluitt zijn gegeven, het verloop van de voorgeschiedenis van het besluit 
enn de juridische positie van de betrokken belangen. De regering acht nadruk-
kelijkk niet van doorslaggevende betekenis of het besluit een beschikking of 
eenn besluit van algemene strekking betreft.23 Een dergelijk verschil wordt 
eerstt relevant geacht terzake van de wijze waarop de belangenafweging 
wordtt getoetst. De rechter dient ten aanzien van een algemeen verbindend 
voorschriftt de bevoegdheid van politiek verantwoordelijke organen om uit 
algemenee gezichtspunten belangen af te wegen, te respecteren. Dit neemt 
niett weg dat wel steeds de rechtmatigheid van het genomen besluit dient 
tee worden beoordeeld, aldus de regering.24 

Datt het algemene karakter van de belangenafweging op zichzelf geen 
beperkingg vormt voor de toepasbaarheid van de normen van afdeling 3.2 
Awb,, kan ook worden opgemaakt uit de onverkorte toepasselijkheid van 
dee afdeling op beleidsregels. Volgens de memorie van toelichting brengt 
dee algemene afweging, die plaatsvindt ten behoeve van een beleidsregel, 
mett zich, dat niet meer per geval afzonderlijk de in artikel 3:2 Awb bedoelde 
kennisvergaringg en de in artikel 3:4 Awb bedoelde belangenafweging behoeft 
plaatss te vinden.25 Deze artikelen behouden evenwel onverkort hun gelding. 
Dee zorgvuldige belangenafweging die artikel 3:4 Awb eist heeft in het geval 
vann de toepassing van een beleidsregel tot gevolg, dat het bestuursorgaan 
attentt dient te zijn op de mogelijkheid van bijzondere omstandigheden die 
afwijkingg van de beleidsregel zouden rechtvaardigen. 

3.23.2 Commentaar 

Volgenss Van der Vlies & Van der Heijden is de clausulering, die is vervat 
inn artikel 3:1, eerste lid, Awb hoofdzakelijk te verklaren vanuit de ont-
staansgeschiedeniss van het artikel, en in wezen overbodig.26 Er bestond 
bezorgdheidd over het van toepassing verklaren van de betrokken regels op 
algemeenn verbindende voorschriften. Men vreesde dat de toepasselijkheid 
vann deze tweede afdeling het staatsrechtelijk evenwicht russen wetgever en 
rechterr zou verstoren. Afdeling 3.2 Awb zou de beleidsvrijheid van de regel-
geverr te veel aan banden leggen en de betreffende normen zouden voor de 
toepassingg op algemeen verbindende voorschriften nog te weinig uitgekris-
talliseerdd zijn.27 

233 Zie ook kabinetsnotitie 'Rechtstreeks beroep tegen aw en beleidsregels in het bestuursrecht', 
KamerstukkenKamerstukken II 1996/97, 25 383, nr. 1, p. 27. 

244 Daalder & De Groot 1993. p. 186. 
255 Kamerstukken II1993/94, 23 700, nr. 3, p. 101. 
266 Van der Vlies & Van der Heijden (HB Awb II), artikel 3:1, 3:2, 3:3 en 3:4. 
277 De Haan e.a. 1998, p. 82. 
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Terwijll  Van der Vlies & Van der Heijden in hun commentaar op artikel 
3:11 Awb nauwelijks inhoudelijk betekenis toekennen aan de clausulering 
diee in dit artikel is vervat, is het ook mogelijk de betekenis van deze clausule-
ringg ten aanzien van algemeen verbindende voorschriften te benadrukken. 
Zoo stelt Kobussen in haar commentaar op artikel 3:1 Awb dat de beperking 
diee is neergelegd in het eerste lid ten aanzien van de aard van het besluit 
eenn oplossing vormt voor de immer aanwezige spanning in het recht tussen 
rechtszekerheidd en effectiviteit. Op deze wijze wordt volgens haar een 
flexibelee toepassing van de regeling mogelijk gemaakt en wordt recht gedaan 
aann de bijzondere plaats die het algemeen verbindend voorschrift in het 
bestuursrechtt inneemt, zonder dat deze buiten de wet wordt geplaatst.28 

Inn gelijke zin stelt Nicolaï dat het in de Awb neergelegde regime de principe-
toepp asselijkheid van de algemene behoorlijkheidsnormen erkent, maar dat 
hett er ook rekening mee houdt dat sommige eisen van behoorlijk bestuur 
zichh niet voor toepassing op bestuurswetgeving lenen. Volgens Nicolaï is 
daarmeee in feite de eigen aard van de voor bestuurswetgeving geldende 
behoorlijkheidsnormenn erkend.29 

Naarr mijn mening kan worden geconcludeerd dat de normen van afdeling 
3.22 Awb terzake van de belangenafweging op zichzelf onverkort van toepas-
singg zijn op algemeen verbindende voorschriften.30 Het abstracte en algeme-
nee karakter van de afweging zal er slechts toe leiden dat aan de betreffende 
normen,, in vergelijking met de toepassing op de beschikking, een iets andere 
invullingg wordt gegeven. Dit verandert echter niets aan de toepasselijkheid 
vann de inhoud van de norm. 

44 Opvattingen in de literatuur 

4.14.1 Toepasselijkheid beginselen van behoorlijk bestuur 

Inmiddelss is algemeen aanvaard dat ongeschreven rechtsbeginselen van toe-
passingg zijn op besluiten inhoudende de vaststelling van algemeen verbin-
dendee voorschriften.31 Met betrekking tot de toepasselijkheid van de algeme-
nee beginselen van behoorlijk bestuur onderscheidt Nicolaï een tweetal bena-
deringen.322 In de eerste benadering ligt de nadruk op het wetgevend karak-
terr van een algemeen verbindend voorschrift. De beginselen van behoorlijk 

288 Kobussen (Commentaar Awb II), Artikel 3:1. 
299 Nicolaï e.a. 1997, p. 285. 
300 Zie ook Bok 1993. 
311 HR 16 mei 1986, NJ 1987, 251; HR 14 april 1989, Nj 1989, 469, m.nt. M. Schelrema. Zie ook 

Vann Buuren 1987, p. 16; Van Male 1988, p. 321; Bok 1991, p. 84; Nicolaï e.a. 1997, p. 284-285. 
322 Nicolaï e.a. 1997, p. 284-285. 
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bestuur,, die met name zijn ontwikkeld in het kader van de uitoefening van 
bestuursbevoegdheidd ten aanzien van individuele gevallen/3 worden in 
dezee benadering minder geschikt geacht voor de toepassing op regels. Als 
substituutt kunnen beginselen van behoorlijke regelgeving worden aanvaard, 
tenn aanzien waarvan bij de bepaling van hun inhoud en reikwijdte rekening 
wordtt gehouden met de bijzondere aard van de wetgevende handeling.34 

Vann Kreveld en Van der Vlies volgen deze benadering.35 In hun opvatting 
moett ten aanzien van de toepasselijkheid van de beginselen van behoorlijk 
bestuurr op de vaststelling van regels, rekening worden gehouden met de 
eigenn aard daarvan. Ten aanzien van de toepasselijkheid op een beleidsregel, 
achtt Van Kreveld het van belang dat het stellen van een dergelijke regel een 
algemenee handeling betreft die op vele toekomstige gevallen betrekking 
heeft.36 6 

Inn de tweede benadering wordt wetgeving door het bestuur vooral als 
eenn bestuursinstrument beschouwd, dat zich in dat opzicht niet onderscheidt 
vann de andere uitvoeringshandelingen met een meer algemene strekking.37 

Aanhangerss van deze benadering achten ten behoeve van de eenheid van 
hett toepasselijke recht de algemene beginselen van behoorlijk bestuur op 
allee publiekrechtelijke handelingen van het bestuur van toepassing, wetgeving 
daaronderr begrepen.38 

Ookk Van Male is van opvatting dat het diffuse karakter tussen algemene 
enn concrete bestuursbesluiten het ontwikkelen van ongeschreven rechtsregels 
voorr de toetsing van bestuurswetgeving, naar analogie van de beginselen 
vann behoorlijk bestuur, rechtvaardigt.39 Hij geeft echter de voorkeur aan 
dee term algemene rechtsbeginselen omdat deze term naar het ruime toepas-
singsbereikk verwijst.40 Van Buuren acht de bezwaren tegen beginselen van 
behoorlijkk bestuur en behoorlijke regelgeving vooral van terminologische 
aard.411 Het is naar zijn opvatting niet zo dat de beginselen van behoorlijk 
bestuurr als zodanig geen geschikte maatstaven voor regelgeving inhouden.42 

Hijj  pleit ervoor om in dit verband het begrip algemene rechtsbeginselen te 
hanteren.43 3 

333 Van der Vlies 1991, p. 143; zie ook Oostenbrink 1973, p. 7-8 en Van Angeren 1984, p. 68. 
344 Deze benadering wordt bepleit door Bloembergen 1984, p. 526. 
355 Van Kreveld 1983, p. 141; Van der Vlies 1984, p. 143. 
366 Van Kreveld 1983, p. 141. 
377 Vgl. Van Buuren 1987, p. 146-147 en Van Male 1988, p. 268. 
388 Nicolaïe.a. 1997, p. 285. 
399 Van Male 1988, p. 328. 
400 Van Male 1988, p. 323. 
411 Van Buuren 1987, p. 49. 
422 Van Buuren 1987, p. 47. 
433 Van Buuren 1987, p. 50. 
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Naarr mijn mening kan ten aanzien van de normering van de belangenaf-
wegingg die ten grondslag ligt aan algemeen verbindende voorschriften, in 
belangrijkee mate worden teruggevallen op de relevante beginselen van be-
hoorlijkk bestuur. Hierbij moet echter niet uit het oog worden verloren dat 
dezee beginselen in een specifieke context zijn ontwikkeld, waardoor bijzonde-
ree aandacht voor de algemene aard van het regelgevend besluit steeds nood-
zakelijkk is. De kenmerkende aspecten van de belangenafweging die ten 
grondslagg ligt aan een regel dienen door te werken in de normering daarvan. 
Dee wijze waarop de gehanteerde beginselen worden benoemd, doen hier 
niett aan af. 

4.24.2 Doel van de regel 

Volgenss Van Male geldt ook voor bestuurswetgeving dat het doel, dat de 
bevoegdheidstoedelerr voor ogen heeft gestaan, de bevoegdheidsuitoefening 
conditioneert.444 Als voorbeeld noemt hij de autonome verordenende be-
voegdheidd die aan gemeenteraden is verleend om het huishoudelijk belang 
vann de gemeenten te kunnen behartigen. Indien de gemeenteraad een veror-
deningg vaststelt die in de bijzondere belangen van zijn ingezetenen treedt, 
gaatt deze dat doel te buiten. Volgens Van Male kan het verbod van détourne-
mentt de pouvoir tevens een functie vervullen bij de beoordeling van de 
rechtmatigheidd van een weigering om een algemeen verbindend voorschrift 
vastt te stellen.45 Het toepasselijke, doelbepaalde rechtsregime heeft naar 
zijnn mening zowel betrekking op de positieve als op de negatieve beslissing 
tott het stellen van een algemeen verbindend voorschrift. Van Male wijst erop 
datt een toetsing aan het verbod van détournement de pouvoir en een toetsing 
aann de strekking van de wet op hetzelfde neerkomen.46 In beide gevallen 
moett de rechter de strekking van de wettelijke grondslag vaststellen. Volgens 
Vann Male spelen in praktijk de tekst van de wet en de wetsgeschiedenis 
daarbijj  een belangrijke rol.47 

Ookk volgens Bok is onomstreden dat de regelgever van een bevoegdheid 
geenn gebruik mag maken voor een ander doel dan waartoe deze is gege-
ven.488 Bok kenmerkt de toetsing van de rechter aan het verbod van détour-
nementt de pouvoir als 'een toetsing halfweg aan de wet en halfweg aan het 

444 Van Male 1988, p. 334. 
455 Van Male 1988, p. 340. 
466 Van Male 1988, p. 334-335. 
477 Van Male 1988, p. 336, die er tevens op wijst dat de terughoudendheid die de rechter aan 

dee dag legt bij de vaststelling van de wettelijke grondslag, in aanmerkelijk mindere mate 
wordtt teruggevonden bij de vaststelling van de strekking van de te toetsen regeling. 

488 Bok 1991, p. 93; zie ook Schlössels 1998a, p. 160. 
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ongeschrevenn recht'. Enerzijds toetst de rechter aan het geschreven recht, 
doorr na te gaan of de betreffende regel conform het wettelijk doel is vastge-
steld;; anderszijds geldt de toetsing aan détournement de pouvoir volgens 
Bokk als een toetsing aan het ongeschreven recht, aangezien de rechter niet 
zozeerr de letter, maar veeleer de strekking van de wet beziet.49 Over het 
algemeenn zal de rechter eerder geneigd zijn om een algemeen verbindend 
voorschriftt in strijd te achten met de wet.50 

Tenn aanzien van de doelstelling wijst De Moor-van Vugt erop dat de 
doelstellingg van een algemeen verbindend voorschrift doorgaans kan worden 
aangemerktt als een subdoel.51 Het bepalen van het subdoel kan in dat ver-
bandd worden aangemerkt als een middel om de wettelijke, hogere doel-
stellingg te bereiken. Het doel van de wet moet dan wel duidelijk zijn.52 Op 
zichzelff  hangt de legitimiteit en de gerechtvaardigheid van de doelstelling 
aff  van de politiek-maatschappelijke opvattingen. Het recht kan geen uitsluit-
sell  bieden ten aanzien van de vraag of uit verschillende beleidsdoelstellingen 
well  de juiste is gekozen, of niet de ene doelstelling boven de andere moet 
gaan.53 3 

4.34.3 Inventarisatie en afweging van belangen 

Volgenss Van Kreveld is het bestuursorgaan rechtens gehouden om bij de 
voorbereidingg en totstandkoming van een beleidsregel alle relevante omstan-
dighedenn zorgvuldig te onderzoeken, alle relevante belangen en alternatieven 
goedd af te wegen en te zoeken naar voorwaarden die niet onnodig bezwarend 
zijn.544 Van der Vlies is van opvatting dat het stellen van regels in zijn alge-
meenheidd impliceert dat wordt nagelopen welke belangen en belanghebben-
denn bij de voorbereiding ervan moeten worden betrokken en welke belangen 
mogelijkk worden geschaad.55 Hierbij dient de kring van betrokken belangen 
ruimm te worden getrokken en dient er ook voldoende aandacht te zijn voor 
toekomstigee belangen. Omdat het bereik van een regel vaak moeilijk is te 
overzien,, stelt Van der Vlies voor om bij het opsporen en waarderen van 
dee betrokken belangen 'materiedeskundigen' te betrekken. Van organen die 
regelss stellen mag naar haar opvatting worden verwacht dat een kader wordt 

499 Bok 1991, p. 94. 
500 Bok 1991, p. 155. 
511 De Moor-van Vugt 1995, p. 241. 
522 Vgl. Van Male 1988, p. 448. 
533 De Moor-van Vugt 1995, p. 241. 
544 Van Kreveld 1983, p. 145. 
555 Van der Vlies 1995, p. 127-148. 
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gebodenn en een volledig overzicht wordt gegeven van het soort belangen 
datt bij de uitvoering van de regeling moet worden betrokken. 

Eenn van de beginselen die op de belangenafweging zien, is het verbod 
vann willekeur.56 In de opvatting van Van Male volgt uit het verbod dat het 
bestuurr verplicht is om bij het nemen van een beslissing de relevante belan-
genn vast te stellen, te waarderen en tegen elkaar af te wegen.57 Bij het stellen 
vann een algemeen verbindend voorschrift wordt deze plicht op een meer 
algemeenn en abstract niveau ingevuld, aldus Van Male.58 Onder verwijzing 
naarr het Doetinchems woonruimtevorderings-arresi59 stelt Van Male vast dat 
uitt het resultaat van de besluitvorming moet blijken, dat de in aanmerking 
komendee belangen zijn afgewogen. Volgens Nicolaï betekent dit dat de be-
langenafwegingg in abstracto moet laten zien dat aan de (abstract opgevatte) 
individuelee belangen voldoende gewicht is toegekend in verhouding tot het 
gewichtt dat toekomt aan de te dienen belangen.60 Voorzover verschillende 
categorieënn belanghebbenden worden onderscheiden waaraan een ongelijke 
behandelingg ten deel valt, moet die ongelijke behandeling met een beroep 
opp de te dienen algemene belangen kunnen worden gerechtvaardigd, aldus 
Nicolaï.61 1 

Mett betrekking tot het zorgvuldigheidsbeginsel maakt Van Male onder-
scheidd tussen een meer formeel en een meer materieel beginsel.62 Uit het 
meerr formele zorgvuldigheidsbeginsel vloeien eisen voort die betrekking 
hebbenn op de vaststelling en waardering van de relevante feiten en omstan-
digheden,, waaronder ook de betrokken belangen.63 De inventarisatie behoort 
zichh niet te beperken tot die feiten en omstandigheden die binnen het wette-
lij kk kader vallen. In de opvatting van Van Male zijn er verschillende vormen 
vann gekwalificeerde feitenvaststelling en -waardering.64 Een regelgever laat 
zichh in dat geval adviseren door deskundigen en (organisaties van) belang-
hebbenden.. Volgens Van Male is de steller van het algemeen verbindend 
voorschriftt in beginsel gehouden om belanghebbenden te horen.65 Deze 
regell  leidt slechts uitzondering indien de hoorplicht afbreuk zou doen aan 
dee effectiviteit van de voorgenomen maatregel, of indien dat de slagvaardig-
heidd ontoelaatbaar zou belemmeren. Dit doet zich volgens Van Male echter 

566 Hfdst. 2, § 3.2. 
577 Van Male 1988, p. 347. 
588 Van Male 1988, p. 348. 
599 HR 25 februari 1949, N} 1949, 558. 
600 Nicolaï 1990, p. 368. 
611 Nicolaï baseert zich hierbij op het beginsel van redelijke en billijk e belangenafweging. 
622 Van Male 1988, p. 448. 
633 Van Male 1988, p. 448. 
644 Van Male 1988, p. 451. 
655 Van Male 1988, p. 451. 
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niett snel voor.66 In dit verband kan tevens worden gewezen op de opvatting 
vann Van Kreveld die stelt dat het plegen van overleg met de volksvertegen-
woordigingg de legitimatie van de (beleids)regel versterkt.67 

Hett meer materiële beginsel vraagt volgens Van Male dat de betrokken 
belangenn worden afgewogen tegen het beoogde beleidsdoel, de middelen 
enn de feitelijke gevolgen van de gekozen interventievorm. Deze afwegingen 
veronderstellenn een zekere evenredigheid, wat tot gevolg kan hebben dat 
eenn nieuw beleid slechts met inachtneming van een overgangstermijn, dan 
well  onder toekenning van enigerlei vorm van compensatie voor onevenredig 
geschadee belangen kan worden gerealiseerd.68 

4.44.4 Resultaat van de belangenafweging 

Volgenss Dee Moor-van Vugt biedt het evenredigheidsbeginsel een goed kader 
voorr de belangenafweging69 en heeft het als concept van doel-middelafwe-
gingg een belangrijke betekenis ten aanzien van algemeen verbindende voor-
schriften.700 De richtsnoer die het evenredigheidsbeginsel biedt voor de 
afwegingg op concreet niveau, doet volgens De Moor-van Vugt op dezelfde 
wijzee dienst terzake van de afweging op abstract niveau.71 Het belang is 
naarr haar opvatting vooral gelegen in de meer algemene, abstracte aspecten 
vann het evenredigheidsbeginsel betreffende de geschiktheid van de maatregel 
omm het gestelde doel te bereiken en de noodzaak ervan. Bij de evenredigheid 
inn concreto gaat het om de verhouding tussen het te dienen belang en de 
aangetastee individuele belangen in het concrete geval.72 Net als bij de af-
wegingg op concreet niveau dient de steller van een algemeen verbindend 
voorschriftt eerst na te gaan welke doelstelling wordt nagestreefd,73 Aan 
dee hand van de toepasselijke wettelijke voorschriften moet het bestuursorgaan 
nagaann of het nastreven van de betreffende doelstelling mogelijk is. Ver-
volgenss dient de regelgever na te gaan met behulp van welke maatregelen 
dee gewenste doelstelling kan worden bereikt. De betreffende maatregelen 
dienenn te passen binnen het wettelijk kader en moeten geschikt zijn om het 

666 Van Male 1988, p. 452. 
677 Van Kreveld 1983, p. 147. 
688 Van Male 1988, p. 448; vgl. Van Kreveld 1983, p. 169-180. 
699 De Moor-van Vugt 1995, p. 222. 
700 De Moor-van Vugt 1995, p. 250. 
711 De Moor-van Vugt 1995, p. 267. 
722 De Moor-van Vugt 1995, p. 251. 
733 De veronderstelling die hieraan ten grondslag ligt, nl. dat iedere regel een doel heeft, mag 

m.i.. als vanzelfsprekend worden geoordeeld. 
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beoogdee doel te bereiken.74 Daarna is de vraag aan de orde naar de nood-
zaakk van de te treffen maatregel. De aard van de maatregel moet worden 
afgewogenn tegen de belangen die door toepassing van het middel zullen 
wordenn geschaad. In dit stadium moeten volgens De Moor-van Vugt moge-
lijk ee alternatieven in aanmerking worden genomen en moet voor het minst 
ingrijpendd middel worden gekozen. Tot slot dient te worden beoordeeld 
off  de gekozen maatregel wel in een evenredige verhouding staat tot het te 
dienenn doel. Deze verhouding dient te worden bepaald aan de hand van 
dee aard van de betrokken belangen en de mate waarin zij als gevolg van 
dee maatregel worden geschaad. Deze afweging kan volgens De Moor-van 
Vugtt tot gevolg hebben dat van toepassing van de maatregel wordt afgezien 
off  dat de belanghebbenden op enigerlei wijze compensatie ontvangen voor 
dee schade die zij lijden.75 

Vann Buuren bespreekt in het kader van het Varkensmesters-arrest76 enkele 
relevantee factoren die bij de vraag of een schaderegeling moet worden 
getroffen,, een rol spelen.77 Het moet zijns inziens gaan om schade die een 
gelijkee behandeling van de rechtsgenoten verstoort doordat de schade bij 
eenn of enkele personen of een kleine groep van personen terechtkomt, terwijl 
anderenn in een min of meer gelijke positie niet getroffen worden. Daarnaast 
iss het van belang of de schade behoort tot het normaal maatschappelijk risico 
off  bedrijfsrisico, of de schade het gevolg is van voorzienbare maatschappelij-
kee ontwikkelingen, of de schade kan worden toegerekend aan eigen handelen 
off  nalaten van de gedupeerde en of er sprake is van een risico dat de gedu-
peerdee uitdrukkelijk heeft of geacht moet worden te hebben aanvaard.78 

4.54.5 Kenbaarheid van de belangenafweging 

Vann Male stelt vast dat het motiveringsbeginsel ten aanzien van het algemeen 
verbindendd voorschrift, diverse functies heeft.79 De regelgever wordt onder 
meerr gedwongen 'om zich in geschrifte te bezinnen op de gemaakte keuzen 
enn de daarvoor gegeven rechtvaardiging'.80 Door aan te geven waarom een 
bepaaldd gewicht aan de in het geding zijnde belangen is toegekend, dwingt 
dee regelgever zich als het ware ertoe een zorgvuldige belangenafweging te 

744 De Moor-van Vugt 1995, p. 267. 
755 De Moor-van Vugt 1995, p. 267. 
766 HR 18 januari 1991, AB 1991, 241, m.nt. F.H. van der Burg; N} 1992, 638, m.nt. C.J.H. 

Brunner. . 
7777 Van Buuren 1997, p. 252. 
788 Zie ook De Moor-van Vugt 1995, p. 266. 
799 Van Mate 1988, p. 466. 
800 Van Male 1988, p. 466. 
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verrichten.811 Daarnaast stelt de motivering belanghebbenden in staat om 
naa te gaan op welke wijze de steller van het algemeen verbindend voorschrift 
toepassingg heeft gegeven aan het geldende recht. Deze functie hangt samen 
mett het belang van de motivering voor de beoordeling van de rechtmatigheid 
vann de inhoud van de regel,82 Voorts kan vermelding van de doelstelling 
enn gronden van een regel een functie vervullen ten aanzien van de werking 
vann het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel. 

Vann Male maakt duidelijk dat bepaalde normen, die betrekking hebben 
opp de motivering van een beschikking, zich naar hun aard niet goed lenen 
voorr toepassing op bestuurs wet geving.83 Het betreft de norm die betrekking 
heeftt op het verwijzen naar een beleidsregel, en de eis dat de motivering 
voldoendee moet zijn geconcretiseerd naar de omstandigheden van het voor-
liggendee geval. Bij de motivering van een algemeen verbindend voorschrift 
magg derhalve rekening worden gehouden met de meer algemene aard van 
dee afweging en met het abstracte niveau waarop deze plaatsvindt. 

Dee normen die betrekking hebben op de juiste vaststelling en kwalificatie 
vann feiten vormen volgens Van Male een overlapping met het zorgvuldig-
heidsbeginsel.844 Van Male benadrukt de 'onzelfstandige functie' van het 
motiveringsbeginsel.855 Het onderzoek naar de gronden van het algemeen 
verbindendd voorschrift heeft betekenis voor de toetsing aan hogere geschre-
venn rechtsnormen of aan inhoudelijke algemene rechtsbeginselen.86 Hieruit 
concludeerr ik dat de motivering van een algemeen verbindend voorschrift 
vann betekenis is voor een beoordeling van de belangenafweging die aan de 
regelingg ten grondslag ligt.87 De verschillende relevante aspecten die van 
belangg zijn voor de (beoordeling van) de rechtmatigheid van de belangenaf-
weging,, moeten hun weerslag vinden in de motivering. 

Volgenss Waaldijk biedt de onzelfstandige functie die het motiverings-
beginsell  vervult in het kader van de toetsing aan andere rechtsnormen, in-
directt steun aan de stelling dat volgens het Nederlands recht algemeen ver-
bindendee voorschriften gemotiveerd moeten worden.88 Deze stelling wordt 

811 Vgl. Van Male 1993, p. 73-79. 
822 Van Male 1988, p. 466. 
833 Van Male 1988, p. 465. 
844 Van Male 1988, p. 466. 
855 Van Male 1988, p. 468-472. 
866 Van Male 1988, p. 457. 
877 De Moor-van Vugt 1995, p. 221. 
888 Waaldijk 1994, p. 309. 
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naarr zijn opvatting verder ondersteund door de diverse motieven die voor 
eenn dergelijke motiveringsplicht in de literatuur worden aangevoerd.89 

55 Jurisprudentie 

Dee rechter toetst de belangenafweging die op een meer abstract niveau 
plaatsvindtt aan de hand van de relevante rechtsbeginselen.9" Het betreft 
hett verbod van détournementt de pouvoir, het verbod van willekeur, het zorg-
vuldigheidsbeginsel,, het evenredigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel. 

5.77 Doelstelling 

Uitt de jurisprudentie kan worden opgemaakt dat de inhoud van het alge-
meenn verbindend voorschrift moet worden vastgesteld met het oog op het 
doell  waarvoor de regelgevende bevoegdheid is verleend. Dit betekent in 
dee eerste plaats dat de bevoegdheid daadwerkelijk gebruikt moet worden 
voorr het stellen van regels. De gemeenteraad mag zijn regelgevende bevoegd-
heidd niet aanwenden voor het nemen van een besluit in een concreet geval.91 

Dee inhoud van het doel met het oog waarop de regel wordt gesteld, moet 
overeenkomenn met het doel van de wet waarop de bevoegdheid berust. In 
ditt verband kan worden gewezen op een uitspraak van de voorzitter van 
hett CBB waarin een richtlijn, die is vastgesteld door het Centraal Orgaan 
Tarievenn Gezondheidszorg, onmiskenbaar onverbindend wordt geoordeeld.92 

Dee richtlijn had uitsluitend ten doel medische specialisten ertoe te dwingen 
dee modelovereenkomst specialist-ziekenfonds te ondertekenen, op straffe 
vann een korting van 10% op de tarieven. Dit is naar het oordeel van de rech-
terr onmiskenbaar een ander doel, dan dat, waartoe de betreffende bevoegd-
heidd in de Wet tarieven gezondheidszorg (WTG) is verleend. 

899 Dit neemt overigens niet weg dat tegen een rechterlijke toetsing van de motivering van 
eenn algemeen verbindend voorschrift in de literatuur nogal wat bezwaren zijn aangevoerd; 
ziee Waaldijk 1994, p. 310-316. 

900 HR 14 april 1989, NJ 1989, 469, m.nt. M. Scheltema; AB 1989, 207, m.nt. F.H. van der Burg; 
AAAA 1989, p. 578, m.nt E.M.H. Hirsch Ballin; CBB 9 oktober 1984, AB 1985, 331; CBB 13 no-
vemberr 1984, AB 1985, 346. Met deze algemene aanduiding wordt zowel gedoeld op de 
normenn die voortvloeien uit de beginselen van behoorlijk bestuur als de normen die 
voortvloeienn uit de beginselen van behoorlijke regelgeving. Het onderscheid is in deze 
paragraaff  niet relevant. 

911 CBB 6 maart 1990, AB 1990, 399, m.nt. C.P.S. Goorden. 
922 Vz. CBB 5 juni 1990, AB 1990, 430. 
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Hett LS V-arrest heeft betrekking op een prijzenbeschikking waarvan het 
doell  volgens de Hoge Raad buiten het raam van de Prijzenwet valt.93 Eerst 
steltt de raad aan de hand van de toelichting het doel van de beschikking 
vast.. Deze beoogt een geleidelijke koppeling van de gemiddelde inkomens 
vann medische specialisten aan bepaalde ambtelijke inkomens en een geleide-
lijk ee gelijkmaking van de voor verrichtingen in ziekenhuizen geldende ta-
rievenn te realiseren. De Hoge Raad vergelijkt deze doelstelling vervolgens 
mett het doel van de wet. Uit de parlementaire geschiedenis en de considerans 
vann de Prijzenwet leidt de Hoge Raad af dat de wet het oog heeft op handha-
vingg van het conjuncturele evenwicht, indien kosten- en inkomensinflatie 
zouu dreigen. De Hoge Raad concludeert dat 

.... de onderhavige prijzenbeschikkingen, die in eerste instantie beogen het inkomen 
vann de medische specialisten aan te passen aan de bovenbedoelde door de regering 
wenselijkk geachte inkomensvorming - en waarbij derhalve overwegingen die niet 
vann conjunctuur-politieke aard zijn op de voorgrond staan - buiten het raam van 
dee Prijzenwet vallen. 

Datt door de werking van die prijzenbeschikking het door de regering gevoer-
dee conjunctuurbeleid wordt ondersteund, doet aan de onverbindendheid 
vann de beschikkingen niets af, aldus de Hoge Raad. Uit het arrest blijkt dat 
dee toelichtende stukken bij een regeling een belangrijke rol vervullen bij het 
vaststellenn van het doel. Daarnaast kan uit het arrest worden afgeleid dat 
eenn hoofddoelstelling niet zonder meer inwisselbaar is met een nevendoelstel-
ling.944 De bepalende doelstelling moet geoorloofd zijn in het licht van de 
strekkingg van de regeling waarop de regel is gebaseerd.95 

Dee inhoud van de regel dient daadwerkelijk bij te dragen aan de realise-
ringg van het doel waarvoor de bevoegdheid is gegeven. Het beleid van de 
gemeentee Haarlem ten aanzien van invalidenparkeerplaatsen hield in dat 
eenn reservering van een parkeerplaats achterwege bleef, indien betrokkene 
zichh redelijkerwijs zonder hulp van een ander over een afstand van 30 meter 
tee voet kon voortbewegen. De rechter oordeelt dat, 

.... door de hantering van deze norm, juist in verband met de schaarse parkeerruimte 
opp de openbare weg, invaliden waarvan is gebleken dat zij zich slechts over een 
kortee afstand te voet kunnen voortbewegen, in een groot aantal gevallen niet binnen 

933 HR 1 juli 1983, NJ 1984, 360, m.nt. M. Scheltema; AB 1984, 103, m.nt. F.H. van der Burg; 
RudW1983,, 131. 

944 Zie ook HR 3 oktober 1986, AB 1987, 90, m.nt. F.H. van der Burg; NJ 1987, 911, m.nt. M. 
Scheltema. . 

955 Zie ook HR 3 oktober 1986, AB 1987, 90, m.nt. F.H. van der Burg; NJ 1987, 911, m.nt. M. 
Scheltema. . 
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dee afstand welke zij geacht worden te kunnen lopen hun voertu ig kunnen parke-

ren.96 6 

Hierdoorr was het beleid niet verenigbaar met het doel waarvoor de betreffen-
dee bevoegdheid in de R W is gegeven, te weten een verbetering van de 
mobiliteitt van gehandicapten. Uit deze uitspraak blijkt dat de belangenafwe-
gingg van de regelgever daadwerkelijk binnen het kader van het (wettelijk 
gestelde)) doel moet plaatsvinden. Het nauwe verband dat bestaat tussen 
hett doel en de afweging van belangen, komt hierna ook tot uitdrukking bij 
dee toetsing van de regel aan andere ongeschreven rechtsbeginselen. 

5.25.2 Verbod van willekeur/redelijkheid 

** Algemeen 

Uitt de jurisprudentie kan in de eerste plaats worden opgemaakt dat het 
bestuursorgaann een belangenafweging moet verrichten alvorens een besluit 
tee nemen.97 Daarnaast is het van belang dat in deze belangenafweging alle 
belangenn worden betrokken, die het bestuursorgaan ten tijde van de vaststel-
lingg van de regel bekend zijn of behoren te zijn.9S Het is niet aan de rechter 
omm te beoordelen of het mogelijk is om een rechtvaardiger of billijker regeling 
vastt te stellen.99 Het recht eist slechts, volgens de rechter, dat het bestuurs-
orgaann in redelijkheid tot de betreffende belangenafweging heeft kunnen 
komen.100 0 

Hett kader voor de beoordeling van de belangenafweging in abstracto 
wordtt in belangrijke mate gevormd door de wet.101 Dit kader wordt in 
eerstee instantie gevormd door de doelstelling. De rechtbank oordeelt dat 
bijj  het bepalen van een peildatum de doelstelling van de regeling niet uit 

966 AGRvS 23 oktober 1990, AB 1991,36. 
977 CBB 24 januari 1992, AB 1992, m.nt. R.M. van Male. 
988 CBB 15 juni 1988, AB 1988, 570, m.nt. R.M. van Male; CBB 29 januari 1988, AB 1988, 255, 

m.nt.. J.H. van Kreveld. 
999 CBB 29 januari 1988, AB 1988, 255, m.nt. J.H. van Kreveld; ARRvS 4 december 1990, AB 

1990,, 597, m.nt. H.J. Simon. 
1000 HR14 februari 1984, NJ1984,495; CBB 29 januari 1988, AB 1988, 255, m.nt. J.H. van Kreveld; 

Vz.. CBB 14 maart 1988, AB 1990, 397, m.nt. R.M. van Male; CBB 15 juni 1988, AB 1988, 
570,, m.nt. R.M. van Male; Vz. ARRvS 28 juli 1989, AB 1990, 514; ARRvS 4 december 1990, 
ABAB 1990, 597, m.nt. HJ. Simon. 

1011 HR 15 juni 1971, Nj 1971, 432 m.nt. W.F. Prins; HR 25 april 1972, NJ 1972, 296, m.nt. W.F. 
Prins;; CBB 24 januari 1992, AB 1992, 253, m.nt. R.M. van Male. 
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hett oog mag worden verloren.102 De bepalende invloed van de doelstelling 
werktt door bij het wijzigen van de regeling. De ARRvS beoordeelt een wij -
zigingg van de Tijdelijke regeling WWV-vervangende uitkering tegen de ach-
tergrondd van de doelstelling van de tijdelijke regeling.103 In het betreffende 
gevall  acht de afdeling tevens van belang dat de wijziging van de regeling 
inn overleg met de centrales van overheidspersoneel tot stand is gekomen. 
Inn dit verband kan tevens worden gewezen op een andere uitspraak van 
dee ARRvS waarin van belang wordt geacht dat het te beoordelen beleid van 
dee staatssecretaris op hoofdlijnen door de Tweede Kamer wordt onderschre-
ven.1044 Bij de beoordeling van de belangenafweging in abstracto, wordt 
dee democratische legitimatie door de rechter derhalve als een relevante factor 
aangemerkt.105 5 

Hett kader voor de belangenafweging wordt, naast het wettelijk gestelde 
doel,, gevormd door de wettelijk af te wegen belangen.106 Het CBB verwijst 
bijj  de beoordeling van de verordening speelautomatenhallen Oud-Beijerland 
dann ook in de eerste plaats naar de Wet op de kansspelen.107 Daarna stelt 
hett college vast dat: 

Niett kan worden gezegd dat de raad aan het belang van de openbare orde, de vei-
ligheidd en de zedelijkheid niet in redelijkheid een groter gewicht heeft kunnen 
toekennenn dan aan de belangen van potentiële bezoekers en exploitanten van speel-
automatenhallenn . 

Vervolgenss worden de relevante, concrete omstandigheden van het geval 
inn de beoordeling betrokken doordat de rechter relevant acht dat de gemeen-
teraadd nooit enige toezegging ten aanzien van het exploiteren van speelauto-
matenhallenn heeft gedaan.100 

Datt het wettelijk kader een zeer bepalende invloed heeft op de belangen-
afwegingg blijkt uit een geval waarin de eigen bijdrage voor specialistische 
hulpp in strijd is met het systeem van de Ziekenfondswet. Het algemeen 
verbindendd voorschrift terzake wordt toch rechtmatig geacht omdat de 
wetgeverr deze inbreuk zelf uitdrukkelijk als een gegeven heeft geaccep-

1022 Rb. Maastricht 21 april 1995, AB 1996,137, m.nt S.E. Zijlstra; zie ook CBB 2 april 1985, AB 
1986,, 17, m.nt. J.H. van Kreveld; CBB 15 juni 1988, AB 1988, 570, m.nt. R.M. van Male. 

1033 ARRvS 9 juli 1992, AB 1994, 61. 
1044 ARRvS 14 augustus 1979, AB 1980, 636, m.nt, F.H. van der Burg. 
1055 Zie ook in dit verband Vz. ARRvS 18 maart 1988, AB 1989, 215, m.nt. H.J. Simon. 
1066 ABRvS 3 november 1994, AB 1995, 13. 
1077 CBB 10 juni 1992, AB 1992, 644, m.nt. J.H. van der Veen; zie ook Vz. ARRvS 28 juli 1989, 

ABAB 1990, 514. 
1088 Zie voor het belang van de concrete omstandigheden die voor het bestuursorgaan voorzien-

baarr moeten worden geacht ook bijv. HR 21 oktober 1980, NJ 1982, 28. 
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teerd.1099 Indien de wet geen duidelijkheid biedt omtrent de af te wegen 
belangen,, gaat de rechter veelal te rade bij het oordeel van de Staten-Gene-
raal,, zo blijkt uit de jurisprudentie.110 

Hett belang van het wettelijk kader kan voorts worden geïllustreerd aan 
dee hand van een toetsing van een beleidsregel die is vastgesteld ter uitvoe-
ringg van de premiedifferentiatie in het kader van de Ziektewet.111 In geschil 
wass dat de beleidsregel te weinig rekening hield met specifieke omstandig-
heden.. Het betrof onder meer het gegeven dat tijdens de loop van de zieken-
gelduitkeringg een werknemer de dienst van de werkgever verlaat, of dat 
dee ziekteoorzaak van de werknemer in de privé-sfeer gelegen is en dat zich 
doorr bijzondere omstandigheden gedurende het refertejaar incidenteel veel 
ziektegevallenn hebben voorgedaan. De CRvB stelt in de eerste plaats vast 
watt de strekking is van de wet. Vervolgens oordeelt de raad, 

.... gelet op het feit dat de premiedifferentiatie een categoriale maatregel is, hoofd-
zakelijkk gebaseerd op een statistische benadering van het ziekteverzuim, die boven-
dienn uitvoerbaar moet zijn ten aanzien van grote aantallen werkgevers, is de Raad 
vann oordeel dat bedrijfsverenigingen de hiervoor genoemde omstandigheden buiten 
beschouwingg kunnen laten bij vaststelling van het ziekterisicocijfer.112 

Eenn ander geval betreft een beoordeling van het beleid dat inhield dat het 
bestuursorgaann een mindering op de vergoeding van de kosten van opname 
enn verpleging in een herstellingsoord in rekening bracht, vanwege het feit 
datt betrokkene gedurende de tijd dat hij zou zijn opgenomen bepaalde kosten 
zouu besparen.113 De rechter acht het complementaire karakter van de AAW 
vann doorslaggevend belang en oordeelt dat het niet redelijk is dat bij de 
verstrekkingg op het terrein van de gezondheidszorg, die bij wijze van uitzon-
deringg op basis van de AAW kan worden gegeven, rekening wordt gehouden 
mett een zodanige aftrek-

Afgezienn van het wettelijk kader acht de rechter bij de beoordeling van 
beleidd van belang dat sprake is van objectieve en voor alle gevallen gelijk 
geldendee criteria.114 

1099 Hof Den Haag 14 juli 1988, KG 1988, 399. 
1100 Pres. Rb. Den Haag 30 november 1983, KG 1984, 41. 
1111 CRvB 11 mei 1994, JB 1994, 152. 
1122 Tevens is van belang dat de raad in de betreffende uitspraak de mogelijkheid onderkent 

datt 'onder zeer bijzondere omstandigheden er zich feiten van een zo zwaarwegende aard 
kunnenn voordoen dat de beleids- en uitvoeringsregels met toepassing van de algemene 
beginselenn van behoorlijk bestuur moeten wijken voor een concrete weging van omstandig-
hedenn in een individueel geval ,,.' 

1133 CRvB 3 december 1980, AB 1981, 204. 
1144 CBB 14 november 1980, AB 1981, 202, m.nt. K.J. Huisman. 
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*  Landbouwvliegers-arrest 

Inn het Landbouwvliegers-anest komen bijna alle genoemde aspecten van de 
toetsingg aan het verbod van willekeur aan de orde.115 Het Besluit lucht-
vaarttoepassingenn bestrijdingsmiddelen, dat is gebaseerd op de Bestrijdings-
middelenwet,, bevat het verbod om met behulp van vliegtuigen bestrijdings-
middelenn te spuiten binnen door de Minister van Landbouw nader te bepalen 
afstandenn van bewoond gebied. In het Uitvoeringsbesluit zijn bedoelde af-
standenn vastgesteld op 100 meter in benedenwindse en 50 meter in boven-
windsee richting. De landbouwvliegers zijn van mening dat de afstandseisen 
hunn beroepsuitoefening onmogelijk maakt en dat het besluit derhalve in strijd 
iss met algemene beginselen van ongeschreven recht. 

Dee Hoge Raad stelt in de eerste plaats vast dat gezien de strekking en 
hett doel van de Bestrijdingsmiddelenwet, het Besluit luchtvaarttoepassingen 
bestrijdingsmiddelenn en het Uitvoeringsbesluit terecht op die wet zijn ge-
grond.. Voorts maakt de Hoge Raad duidelijk dat de rechter bevoegd is om 
tee beoordelen of het bestuursorgaan, in aanmerking genomen de belangen 
diee aan dit orgaan ten tijde van de totstandbrenging van het uitvoeringsbe-
sluitt bekend waren of behoorden te zijn, in redelijkheid tot het betreffende 
besluitt heeft kunnen komen. Daarbij zal mede in aanmerking kunnen worden 
genomenn of aan eventueel benadeelden schadevergoeding is toegekend, aldus 
dee Hoge Raad. 

Tenn aanzien van de beoordeling van de belangenafweging stelt de Hoge 
Raadd vast dat het belang van de landbouw vliegers als zwaarwegend moet 
wordenn aangemerkt omdat zij 50 a 70% van hun omzet zullen verliezen. 
Dee Hoge Raad beoordeelt de noodzakelijkheid van de regeling in het kader 
vann het doel van het Besluit luchtvaarttoepassingen en verwijst daarbij naar 
dee nota van toelichting van het Besluit. De raad stelt vast dat niet kan wor-
denn aangenomen dat het bestuursorgaan geen rekening heeft gehouden met 
hett belang van de landbouw vliegers, doch dat dit belang tegenover andere 
belangenn niet doorslaggevend is geacht. De Hoge Raad verwijst hierbij 
uitgebreidd naar de parlementaire geschiedenis van het Uitvoeringsbesluit. 
Vann belang is, aldus de Hoge Raad, dat een oorspronkelijk in een ontwerp-
regelingg afstanden van 150, respectievelijk 100 meter waren opgenomen. 
Daarnaastt wijst de raad op het advies van de Bestxijdingsmiddelencomrnissie 
waarinn 50 meter, ondanks de kritiek van een grote meerderheid, als mogelijk 
compromiss is voorgesteld. Ten slotte stelt de Hoge Raad vast dat het belang 
vann het vermijden van elk risico voor mens, dier en milieu ook in de Tweede 

1155 HR 16 mei 1986, N] 1987, 251, m.nt. M. Scheitema; AB 1986, 574, m.nt. P.J.J. van Buuren; 
Gst.Gst. 6823.3; RegelMaat 1986, p. 167, m.nt. I.C. van der Vlies; AA 1988, p. 44, m.nt. E.M.H. 
Hirschh Ballin. 
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Kamerr als zeer zwaarwegend is aangemerkt, terwijl twee leden van de Vaste 
Commissiee voor Landbouw nog blijk hadden gegeven van twijfels of de 
vastgesteldee afstanden wel ruim genoeg waren. Onder deze omstandigheden 
kann bij het Uitvoeringsbesluit van willekeur geen sprake zijn, aldus de Hoge 
Raad. . 

Hett kader van de uitspraak wordt gevormd door de Bestrijdingsmiddelen-
wett en het Besluit luchtvaarttoepassingen bestrijdingsmiddelen. Het betreft 
hett doel en de af te wegen belangen. De Hoge Raad toetst of de betrokken 
belangenn in voldoende mate zijn geïnventariseerd en of het gewicht dat aan 
dezee belangen is toegekend niet als onredelijk kan worden beschouwd. De 
Aann de hand van de toelichtende stukken wordt nagegaan wat de ratio van 
dee afweging is geweest en wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van 
willekeur.. De toelichtende stukken spelen een belangrijke rol bij de be-
oordelingg van de ratio van de belangenafweging. De toelichtende stukken 
behorenn derhalve een voldoende weergave bevatten van de relevante aspec-
tenn van de belangenafweging. 

5.35.3 Zorgvuldigheid 

>> Voorbereiding 

Hett zorgvuldigheidsbeginsel brengt onder omstandigheden met zich dat 
voorr het bestuursorgaan een verplichting bestaat tot het stellen dan wel het 
zichh onthouden van de vaststelling van een regel. Dergelijke omstandigheden 
zijnzijn doorgaans gelegen in het bestaan van een wettelijke verplichting116 

enn in het al dan niet bestaan van een toezegging.117 De eerste omstandig-
heidd vindt zijn oorsprong in het dwingende kader dat de wet voor de belan-
genafwegingg biedt. De tweede omstandigheid houdt met name verband met 
dee bijzondere eisen die voortvloeien uit het vertrouwensbeginsel. 

Tevenss kan uit het zorgvuldigheidsbeginsel voortvloeien dat het bestuurs-
orgaann verplicht is algemene criteria te ontwikkelen en deze aan belangheb-
bendenn kenbaar te maken. Het stellen van grenzen aan de vergoeding van 
bovenmatigee ziektekosten door een dergelijke vergoeding in incidentele 
gevallenn ad hoc te weigeren, zonder dat er voor belanghebbende kenbare 
algemenee criteria zijn, wordt door het CBB veroordeeld, 

Alduss wordt aan belanghebbenden in mindere mate dan uit een oogpunt van 
zorgvuldigee besluitvorming mag worden geëist inzicht verschaft omtrent de vraag 

1166 Pres. Rb. Den Haag 3 oktober 1977, AB 1977, 377. 
1177 Hof Den Haag 7 maart 1991, AB 1991, 381. 
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welkee normen bij de toepassing van genoemd artikel 2 zijn en zullen worden 
gehanteerd. . 

Eenn ander geval betreft de onjuistheid van het verrichtingengetal, die volgens 
dee Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) belangrijke gevolgen heeft 
voorr de tarieven.118 Het hof stelt vast dat het belang van de LHV bij een 
aanpassingg van het verrichtingengetal zonder meer als zwaarwichtig kan 
wordenn aangemerkt. Dit, terwijl de argumenten die de staat aanvoert voor 
hett ongewijzigd laten van het verrichtingengetal volgens de rechter van 
minderr betekenis zijn. Het hof concludeert dan ook dat, 

.... de betrokken bewindslieden bij afweging van de in het geding zijnde belangen 
vann partijen in redelijkheid niet tot het oordeel hebben konden komen dat aan de 
doorr hen erkende onjuistheid van het verrichtingengetal tariefconsequenties zouden 
kunnenn worden onthouden. 

Inn casu was derhalve van belang datt de staat de onjuistheid van het verrich-
tingengetall  had erkend en dat er geen beleidsvrijheid meer bestond om 
anderss te beslissen. 

Uitt het zorgvuldigheidsbeginsel vloeien ook eisen voort die betrekking 
hebbenn op de voorbereiding van de vaststelling van een algemeen verbin-
dendd voorschrift. Het betreft met name het betrekken van belanghebbenden 
bijj  de totstandkoming van de inhoud van de regel. Uit de jurisprudentie 
kann worden opgemaakt dat de rechter groot belang hecht aan een (wettelijke) 
overlegverplichting.1199 In een uitspraak van 3 oktober 1977 oordeelt de pre-
sidentt van de rechtbank dat de staat zich dient te onthouden van een voor-
drachtt tot vaststelling van een algemenee maatregel van bestuur, voordat daar-
toee op de gebruikelijke wijze overleg is gepleegd in de Bijzondere Commissie 
voorr overleg.120 Uit de jurisprudentie kan tevens worden opgemaakt dat 
dee rechter daadwerkelijk iets van een dergelijk overleg verwacht.121 

Dee president van de rechtbank oordeelt in dit verband dat het een thans 
inn ons land geldende opvatting is dat belanghebbenden bij de besluitvorming 
vann hen rakende zaken, waar mogelijk, moeten worden betrokken.122 Ten 
aanzienn van de regeling in kwestie, waarbij sprake was van georganiseerd 
(arbeidsvoorwaarden)overleg,, bepaalt de rechter dat de vaststelling van de 
regel,, het resultaat moet zijn van wat na overleg door vergelijk als het meest 

1188 Hof Den Haag 10 september 1987, AB 1988, 131. 
1199 De rechter hecht ook belang aan overleg met belanghebbenden indien daartoe geen wette-

lijk ee verplichting bestaat, Pres. Rb. Amsterdam 8 december 1983, KG 1984, 4. 
1200 Pres. Rb. Den Haag 3 oktober 1977, AB 1977, 377. 
1211 Pres. Rb. Amsterdam 8 december 1983, KG 1984, 4. 
1222 Pres. Rb. Den Haag 16 mei 1980, NJ 1980, 533. 
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haalbaree wordt aanvaard door partijen. Een dergelijk overleg dient volgens 
dee rechter, open en reëel te zijn,123 waarbij de uitkomst bij geen der partijen 
bijj  voorbaat mag vaststaan, terwijl het streven van partijen er ook op moet 
zijnn gericht om door middel van dialoog tot overeenstemming te geraken. 
Daarbijj  mag verwacht worden dat partijen met eikaars gerechtvaardigde 
belangenn rekening houden, aldus de president. 

Niett alleen de opstelling en de instelling van de participanten aan het 
overlegg moet open en reëel zijn, de eisen hebben ook betrekking op de pro-
cedure.. Zo dient aan de deelnemende partijen voldoende voorbereidingstijd 
tee worden gelaten.124 Hierbij moet rekening worden gehouden met de om-
standighedenn waarin partijen verkeren.125 

Uitt de jurisprudentie kan derhalve worden opgemaakt dat het betrekken 
vann belanghebbenden bij de voorbereiding van een besluit, een belangrijke 
bijdragee kan leveren aan de inhoud van de regel. Het overleg kan met name 
vann belang zijn voor de inventarisatie van de relevante feiten, belangen en 
omstandigheden,, die het bestuursorgaan ingevolge artikel 3:2 Awb moet 
verrichten.. Hierbij mag volgens de rechter wel rekening worden gehouden 
mett het bijzondere karakter van besluiten die algemeen verbindende voor-
schriftenn inhouden.126 

>> Afwegen van belangen 

Naa voldoende inventarisatie van de relevante feiten en betrokken belangen, 
dientt een zorgvuldige belangenafweging plaats te vinden. Dit betekent dat 
aann de geïnventariseerde belangen een gewicht moet worden toegekend. 
Dee rechter oordeelt ten aanzien van een circulaire waarin wordt aangekon-
digdd dat de uitkeringen uit het Gemeentefonds verlaagd zullen worden, dat 
hett belang om het hoofd te bieden aan een economische crisis stellig een 
zwaarwegendd belang is.127 Ook indien er (nog) geen sprake is van een cri-
sis,, worden de financiële belangen van de staat onder omstandigheden door 
dee rechter als zwaarwegend aangemerkt. Met name het tegengaan van 'open-
einde'-financieringg wordt door de rechter in dat verband als een gerecht-
vaardigdd te dienen belang beoordeeld.128 

Tenn aanzien van een inbreuk op de belangen van particulieren acht de 
rechterr van belang wat de omvang van de schade is, waarbij relevant wordt 

1233 Pres. Rb. Den Haag 20 januari 1987, KG 1987, 83. 
1244 Pres. Rb. Den Haag 21 januari 1982, N] 1984, 487. 
1255 Pres. Rb. Den Haag 3 oktober 1977, AB 1977, 377. 
1266 CBB 12 juni 1997, AB 1997, 339, m.nt. J.H. van der Veen. 
1277 Pres. Rb. Den Haag 8 september 1981, NJ 1982, 129. 
1288 Hof Den Haag 7 maart 1991, N] 1991, 381. 
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geachtt of de inbreuk eenmalig is of dat deze telkens terugkeert. Zo oordeelt 
dee kortgedingrechter ten aanzien van een door de staat uitgevaardigd vangst-
verbodd dat de schade die de staatt daarmee aan de vissers toebrengt, die hun 
contingentt nog niet hebben volgevist, groot is.129 Een andere uitspraak, 
diee illustratief is in dit verband, heeft ook betrekking op schade die door 
visserss wordt geleden.130 De Tijdelijke regeling beperking capaciteit vissers-
vaartuigenn verbood het vissen met een boomkor die langer is dan twaalf 
meter.1311 Een groep vissers was van oordeel dat de regeling, wegens het 
ontbrekenn van een schadevergoedingsregeling, in strijd was met het zorgvul-
digheidsbeginsell  en vorderde dat de regeling jegens hen buiten toepassing 
zouu worden gelaten. Na te hebben gesteld dat het aannemelijk is dat eisers 
doorr de Boomkor-regeling schade lijden, terwijl de meeste vissers die boom-
korrenn gebruiken van minder dan twaalf meter lang niet werden getroffen, 
beoordeeltt de rechter de schade. 

Aannemelijkk is dat de kosten van een eenmalige aanpassing van de vaartuigen, 
inn verhouding tot de steeds weerkerende onderhoudskosten, relatief gering zijn. 

Dee rechter komt tot de conclusie dat het niet van een onzorgvuldige voorbe-
reidingg van de regeling getuigt, dat deze kosten voor rekening van de vissers 
zijnn gelaten. 

Naastt de (relatieve) omvang van de schade en de vraag of deze eenmalig 
iss of telkens terugkeert, dient bij de belangenafweging ook rekening te 
wordenn gehouden met de mate waarin de belanghebbenden invloed kunnen 
off  konden hebben op de inbreuk op hun belang.132 In zijn uitspraak van 
122 november 1987 besteedt de president van de rechtbank expliciet aandacht 
aann de vraag in welke mate de staat of belanghebbenden het betreffende 
vangstverbod,, in verband met het volvissen van de door de EEG vastgestelde 
quota,, hebben kunnen voorkomen.133 

Vann eigen schuld van deze contingenthouders blijkt niets. Aan de kant van de Staat 
zijnn stellig maatregelen genomen. Illegale vissers worden opgespoord en vervolgd, 
quota-ruill  wordt bevorderd; quota-vergroting door de EEG wordt nagestreefd; 
nationalee reserves worden aangelegd. Toch blijkt telkens weer dat aan een vangst-

1299 Pres. Rb. Den Haag 12 november 1987, KG 1987, 504. Zie ook ARRvS 4 december 1990, 
ABAB 1991, 597, m.nt. H.J. Simon, waarin de afdeling oordeelde dat het in de regeling 
neergelegdee stelsel, ertoe strekkende dat een grotere bescherming van de individuele 
vangstmogelijkhedenn werd geboden naarmate de vissers voor hun inkomsten meer afhanke-
lij kk waren van de kabeljauwvisserij alleszins redelijk was. 

1300 Pres. Rb. Den Haag 17 december 1987, KG 1988, 24. 
1311 Een boomkor is een trechtervormig sleepnet dat door een boom wordt opengehouden. 
1322 Pres. Rb. Den Haag 8 december 1988, KG 1989, 39. 
1333 Pres. Rb. Den Haag 12 november 1987, KG 1987, 504. 
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verbodd niet valt te ontkomen. Onder genoemde omstandigheden is niet aannemelijk 
datt het vangstverbod op zichzelf jegens de eisende partijen onrechtmatig is. 

Dee rechter oordeelt dat er wel ernstig rekening mee moet worden gehouden 
datt het vangstverbod alsnog een onrechtmatig karakter krijgt doordat een 
gelijktijdi gg aanbod van schadevergoeding achterwege is gebleven. 

Inn dit verband moet worden bedacht dat de Staat - gemakkelijker dan eisers - de 
schadee kan verhalen op de illegale vissers en de opbrengst van de illegale vang-
sten.134 4 

Ookk bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de Boomkor-regeling is 
vann belang in hoeverre de vissers invloed hebben gehad op de omvang van 
dee inbreuk op hun belang. De president van de rechtbank oordeelt dienaan-
gaande: : 

Verderr is aannemelijk dat eisers welbewust hun vangstcapaciteit hebben opgevoerd 
toenn al in brede kring bekend was dat de overbevissing van de zeeën moest worden 
terr ugged rongen.135 

Tott slot dient bij de belangenafweging de schade die belanghebbenden ten 
gevolgee van de voorgestelde maatregel ondervinden, te worden vergeleken 
mett de positie van andere belanghebbenden die in een min of meer gelijk-
soortigee positie verkeren. Zo oordeelt de rechter ten aanzien van een voor-
schriftt dat een verlaging van het basistarief bevat aan de hand waarvan de 
vergoedingenn voor in strafzaken toegevoegde advocaten werden berekend: 

Hett effect van de maatregel is - berekend over het hele inkomen - wel wat minder 
dann 10%, maar de korting is toch altijd hoger dan in arbeidsverhoudingen bij de 
overheidd en bedrijfsleven in het algemeen voor werkgevers tot de reële mogelijk-
hedenn behoort. Ten opzichte van de inkomensgroep der sociale advocatuur is de 
kortingg zo onzorgvuldig dat de rechter ook bij een terughoudende toetsing aan 
hett zorgvuldigheidsbeginsel een onmiskenbare schending moet vast stellen.136 

 Resultaat van de belangenafweging 

Bijj  de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het resultaat van de belan-
genafweging,, is volgens de jurisprudentie de termijn die belanghebbenden 
wordtt gegund om zich in te stellen op een nieuwe situatie, een belangrijke 

1344 Pres. Rb. Den Haag 12 november 1987, KG 1987, 504. 
1355 Pres. Rb. Den Haag 17 december 1987, KG 1988, 24. 
1366 Pres. Rb. Den Haag 16 juni 1988, KG 1988, 271. 
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factor.. In een kortgedinguitspraak stelt de rechter met betrekking tot de 
nadeligee gevolgen van een algemeen verbindend voorschrift vast, dat niet 
onaannemelijkk is dat het om zeer grote bedragen per apotheker gaat.137 

Inn het betreffende geval dient de regering zoveel mogelijk rekening te houden 
mett de gerechtvaardigde belangen van de apothekers, door onder andere 
openn en reëel overleg te voeren en door diepingrijpende gevolgen niet ineens 
inn te laten treden, maar uit te smeren over een zekere periode. 

Dee overwegingen in een meer recent arrest van de Hoge Raad tonen aan 
datt de vraag naar de mate waarin de belanghebbenden zich hebben kunnen 
instellenn op een nieuwe situatie, tevens van belang kan zijn voor de beant-
woordingg van de vraag of er nadeelcompensatie moet worden toegekend.13S 

Dee casus heeft betrekking op de weigering van de gemeenteraad van Hilver-
summ om een verordening vast te stellen inzake de Wet op de kansspelen. 
Hierdoorr is de exploitatie van een speelautomatenhal door Krijco onrecht-
matigg geworden. In een brief heeft de burgemeester te kennen gegeven dat 
Krijcoo twee jaar de tijd zou krijgen om zich in te stellen op de nieuwe situa-
tie.. Krijco was echter van oordeel dat de gemeente onrechtmatig jegens haar 
handeldee door geen verordening vast te stellen en ook geen schadevergoe-
dingg aan te bieden. Ten aanzien van de ged oogtermijn, die inmiddels drie-
maall  is verlengd, oordeelt de Hoge Raad dat de, 

.... onzekerheden verbonden aan de omstandigheid dat de gedoogtermijn telkens 
iss verlengd tot drie maanden na de rechterlijke uitspraak in respectievelijk eerste 
aanlegg en hoger beroep, niet eraan in de weg staan dat de in feite aan Krijco 
gebodenn termijn voor voortgezette exploitatie een adequate compensatie vormt. 

Err is volgens de Hoge Raad dan ook geen sprake van, 

.... een plotseling en drastisch verbod, dat niet behoort tot de normale bedrijfsrisico's 
vann Krijco.139 

Tenn slotte vloeit uit het zorgvuldigheidsbeginsel voort dat bij de belangenaf-
wegingg aandacht moet worden besteed aan de vraag of en zo ja, in welke 
matee belanghebbenden in aanmerking komen voor schadevergoeding.140 

Dee geboden compensatie kan van invloed zijn op de juridische aanvaardbaar-
heidd van het resultaat van de belangenafweging ten aanzien van betrokken 

1377 Pres. Rb. Den Haag 18 juni 1987, KG 1987, 283. 
1388 HR 21 oktober 1994, NJ 1996, 231, m.nt. M. Scheltema. 
1399 Zie ook Varkensmesters-arrest HR 18 januari 1991, AB 1991, 241, m.nt. F.H. van der Burg; 

N]N] 1992, 638, m.nt. C.J.H. Brunner en CBB 27 april 1990, AR 1990, 508. 
1400 HR 16 mei 1986, Nj 1987, 251; AB 1986, 574; Gst. 6823.3; RegelMaat 1986, p. 167; AA 1988, 
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belanghebbenden.1411 In de SSGZ-uitspraak stelt de president van de recht-
bankk vast dat de staat met het vaststellen van het algemeen verbindend 
voorschriftt jegens de srudentenverzekering onrechtmatig heeft gehandeld.142 

Dee regering had namelijk in overleg met de Staten-Generaal uitdrukkelijk 
enn herhaaldelijk blijk gegeven van de bereidheid en het voornemen om bij 
dee uitvoering van de wet de verzekering van studenten voor de helft mee 
tee wegen. 

Toenn duidelijk werd dat het voornemen studerenden slechts voor de helft mee te 
wegen,, niet kon worden uitgevoerd en de belangen van de SSGZ daardoor ernstig 
inn het gedrang dreigden te komen, had de overheid - volgens de eisen voor een 
zorgvuldigee voorbereiding van wetten in materiële zin - aan de SSGZ enigerlei 
vormm van schadevergoeding moeten betalen. 

Ditt oordeel kon echter niet leiden tot een buiten werking stelling van het 
algemeenn verbindend voorschrift, daar de staat met de vaststelling van het 
voorschriftt slechts jegens de SSGZ onrechtmatig had gehandeld.143 

5.45.4 Evenredigheid 

Uitt de jurisprudentie kan worden opgemaakt dat de beoordeling van de 
evenredigheidd van de belangenafweging verschillende aspecten omvat. Een 
voorbeeldd betreft een toetsing door het CBB van een Uitvoeringsregeling 
EG-premiee schapenvleesproducenten.144 De regeling bepaalt dat bij het niet-
tijdi gg mededeling doen van vermindering van het bij de aanvraag aantal 
opgegevenn schapen, de gehele aanspraak op premie vervalt. Het college 
beoordeeltt de noodzaak van de regeling in het licht van het doel en stelt 
vastt dat de meldingsplicht 'onontbeerlijk' is om misbruik te voorkomen en 
datt het controleregiem niet verdergaat dan redelijkerwijs nodig is. Vervolgens 
gaatt het college na of de regeling in voldoende mate rekening houdt met 
dee concrete belangen van schapenvleesproducenten. 

Doorr de meldingsplicht op tien dagen te stellen en de uitzondering op het aan 
niet-nalevingg van die termijn verbonden gevolg te versoepelen tot omstandigheden, 
waarinn het voor betrokkene redelijkerwijs onmogelijk is aan de meldingsplicht te 
voldoen,, houdt de Premieregeling voldoende rekening met het aanzienlijke nadeel 

1411 Pres. Rb. Den Haag 12 november 1987, KG 1987, 504. 
1422 Pres. Rb. Den Haag 26 juni 1986, AB 1986, 575; KG 1986, 320. 
1433 Zie ook HR 18 januari 1991, AB 1991,241, m.nt. F.H. van der Burg; N| 1992,638, m.nt. C.J.H. 

Brunner. . 
1444 CBB 27 april 1990, AB 1990, 508, m.nt. R.M. van Male. 
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datdat het vervallen van de aanspraak op de gehele premie bij een verschoonbare 
overschrijdingg van de meldingstermijn zou meebrengen. 

Hett CBB oordeelt voorts in dit verband dat het niet aan de rechter is om 
uitt te maken of de regelgever een iets langere periode als meidtermijn of 
eenn nog soepeler uitzonderingsregeling had moeten vaststellen. 

Inn een uitspraak met betrekking tot een andere dierenpremieregeling lijk t 
hett CBB zich iets minder terughoudend op te stellen.145 De betreffende 
regelingg bepaalt dat, om in aanmerking te komen voor een premie bij de 
slachtt van een stier, de stier gedurende drie maanden vanaf het tijdstip van 
dee aanmelding dient te worden 'aangehouden'. Het CBB beoordeelt wederom 
dee noodzakelijkheid en komt tot de conclusie dat de regel niet evenredig 
is. . 

Mett name valt niet in te zien dat voor het uitvoeren van controle (...) noodzakelijk 
iss dat de desbetreffende runderen vanaf het tijdstip van een ingevolge die verorde-
ningg niet vereiste aanmelding ten minste drie maanden op het bedrijf zijn gehouden 
enn dat controle, als in die bepaling bedoeld, niet op andere, minder verstrekkende 
wijzee is te realiseren, dan thans verlangd. De aldus voor de toekenning van premie 
bijj  de slacht geïntroduceerde aanhoudplicht kan dan ook niet worden geoordeeld 
inn evenredige verhouding tot het daarmee nagestreefde doel te staan.146 

Dee noodzaak van de maatregel wordt derhalve geheel beoordeeld in het 
kaderr van de beoogde doelstelling. Deze doelstelling moet kunnen worden 
herleidd tot het wettelijk kader.147 Voorts vloeit uit het evenredigheidsbegin-
sell  voort dat die maatregel wordt gekozen die het minst ingrijpend is voor 
belanghebbenden.148 8 

Daarnaastt dienen de gevolgen van de maatregel voor belanghebbenden 
inn evenredige verhouding te staan tot de te dienen belangen. Hiertoe dient 
dee regelgever in voldoende mate rekening te houden met concrete belangen. 
Ditt kan tot gevolg hebben dat het bestuursorgaan gehouden is om de schade 
diee een belanghebbende ondervindt, te vergoeden,149 Voor de vraag of er 
sprakee is van onevenredige schade is in de eerste plaats relevant wat de 
omvangg van de schade als zodanig is, in verhouding tot de mate waarin 

1455 CBB 5 juni 1992, AB 1992, 477, m.nt. J.H. van der Veen. 
1466 Zie ook CBB 11 mei 1994, Awb kort 1994, 557. 
1477 Zie ook Rb. Roermond 20 december 1996, JB 1997, 55. 
1488 Zie ook Pres. Rb. Amsterdam 8 december 1983, KG 1984, 4; vgl. Pres. Rb. Zutphen 27 de-

cemberr 1994, JB 1995, 35. 
1499 Pres. Rb. Den Haag 10 mei 1996, JB 1996, 206, m.nt. H.J. Simon; ARRvS 23 oktober 1979, 

ABAB 1980, 198, m.nt. J.H. van der Veen. 
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hett algemeen belang wordt gediend.150 Daarnaast dient de schade die een 
belanghebbendee lijdt als gevolg van een maatregel worden beoordeeld in 
verhoudingg tot de positie van belanghebbenden die in een soortgelijke positie 
verkeren.151 1 

Inn het Varkensmesters-axtest komen alle genoemde aspecten van de evenre-
digheidd aan de orde.152 Het arrest heeft betrekking op een algemeen verbin-
dendd voorschrift waarin een algeheel verbod op swillvoer voor varkens werd 
uitgevaardigdd in verband met het gevaar van besmetting met de Afrikaanse 
varkenspest.. Leffers, een varkensmester wiens bedrijf geheel afhankelijk is 
vann het swillvoer, stelt dat het voorschrift onrechtmatig is daar bij het uit-
vaardigenn van het verbod onvoldoende rekening is gehouden met zijn 
belangen.. In de eerste plaats oordeelt de Hoge Raad ten aanzien van de 
doelstellingg dat de belangen die de regeling beoogt te dienen als buitenge-
woonn zwaarwegend moeten worden aangemerkt. Vervolgens toetst de raad 
aann het geschiktheids- en noodzakelij kheidscriterium en stelt: 

.... dat de minister op grond van de ervaringen met betrekking tot de controle in 
redelijkheidd tot het oordeel kon komen dat slechts met een verbod als in de Rege-
lingg vervat op voldoende wijze zou kunnen worden tegengegaan dat ongekookte 
voedsel-- en slachtafvallen zouden worden gevoederd zodat slechts aldus de daarin 
gelegenn besmettingsbron doeltreffend kon worden uitgeschakeld. Een en ander 
maaktt mede duidelijk dat uitvaardiging en uitvoering van de Regeling, geen uitstel 
konn lijden. 

Nadatt aldus is vastgesteld dat de regeling op zichzelf niet onrechtmatig is, 
spitstt de toetsing zich toe op de concrete gevolgen van het verbod voor 
Leffers.. De Hoge Raad acht in dit verband een aantal zaken van belang. 
Lefferss behoort tot een naar verhouding kleine groep van bedrijfsmatige 
varkensmesterss die niet van de ene op de andere dag kon overschakelen 
opp een ander soort voer. Hierdoor heeft betrokkene, naar eigen zeggen, 
aanzienlijkee vermogensschade geleden waardoor zijn bedrijf is geliquideerd. 
Dee Hoge Raad stelt dan ook vast dat Leffers door het uitvaardigen van het 
verbodd in onevenredige mate is getroffen. Een dergelijk plotseling opgelegd 
enn drastisch verbod behoort niet tot de normale bedrijfsrisico's, aldus de 
Hogee Raad. In dit verband acht de raad mede van belang dat Leffers de 
maatregelenn die tevoren waren voorgeschreven om besmetting met ziekten 
tee voorkomen stipt heeft nageleefd. In deze omstandigheden had de minister 

1500 Pres. Rb. Den Haag 10 mei 1996, \B 1996, 206, m.nt. H.J. Simon; ARRvS 23 oktober 1979, 
ABAB 1980, 198, m.nt. J.H. van der Veen. 
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bijj  het uitvaardigen van het verbod een financiële regeling voor varkensmes-
terss als Leffers moeten treffen. 

Naastt de beoordeling van de noodzakelijkheid en de geschiktheid van 
dee regeling tegen het licht van de doelstelling, heeft de evenredigheid van 
eenn algemeen verbindend voorschrift derhalve ook betrekking op de mate 
waarinn concrete belangen worden geschaad. De Hoge Raad neemt hiertoe 
dee omvang van de schade in ogenschouw en maakt een vergelijking met 
anderee belanghebbenden die min of meer in een soortgelijke positie verkeren. 
Vervolgenss wordt aandacht besteed aan de mate waarin Leffers invloed heeft 
gehadd op de inbreuk van zijn belang en de mate waarin sprake is van een 
normaall  bedrijfsrisico. Deze elementen zijn tevens terug te vinden in de 
jurisprudentiee waarin de concrete gevolgen van algemeen verbindende 
voorschriftenn aan andere beginselen worden getoetst, als het verbod van 
willekeurr en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

5.55.5 Motivering 

Inn het Landbouwvliegers-arrest heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat gebreken 
inn de motivering van een algemeen verbindend voorschrift op zichzelf niet 
tott onverbindendheid van de regeling zullen leiden.153 In hetzelfde arrest 
maaktt de Hoge Raad duidelijk dat bij de beoordeling van de inhoud van 
eenn regeling de motivering wel mede in aanmerking kan worden genomen. 
Hieruitt vloeit voort dat er een verband bestaat tussen de inhoud van de 
motiveringg en de juridische aanvaardbaarheid van de belangenafweging. 
Dee gronden waarop de belangenafweging berust moeten terug te vinden 
zijnn in de motivering,154 

Eenn voorbeeld hiervan betreft een uitspraak van de ARRvS die oordeelt 
datt het gevoerde beleid inzake de regularisatieregeling 'gezien de daarvoor 
gegevenn motivering' niet onredelijk is.155 Een ander voorbeeld heeft betrek-
kingg op het beleid van de Stichting Silicose Oud-Mijnwerkers dat uitgaat 
vann een peildatum die in strijd is met de doelstelling van de regeling.156 

Dee rechtbank overweegt dat, 

1533 HR 16 mei 1986, NJ 1987, 251, m.nt. M. Scheltema; AB 1986, 574, m.nt. P.J.J. van Buuren; 
Gst.Gst. 6823.3; RegelMaat 1986, p. 167, m.nt. I.C. van der Vlies; AA 1988, p. 44, m.nt. E.M.H. 
Hirschh Ballin. 
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...... niet gesteld kan worden dat verweerder in redelijkheid op grond van de daartoe 
gebezigdee motivering heeft kunnen besluiten bij de invulling van zijn beleid een 
onderscheidd te maken binnen de groep van weduwen van oud-mijnwerkers al naar 
gelangg de oud-mijnwerkers voor 16 dec. 1992 danwei op of na deze datum zijn 
overleden. . 

Hoee nauw het verband is tussen de motivering van een regeling en de 
inhoudd van de belangenafweging die daaraan ten grondslag ligt, kan worden 
geïllustreerdd aan de hand van de uitspraken van de president van de recht-
bank,, het Hof Den Haag en de Hoge Raad terzake van de Uitvoeringsrege-
lingg gebaseerd op het Besluit luchtvaarttoepassingen bestrijdingsmidde-
len.1577 Terwijl de president van de rechtbank oordeelt dat er sprake is van 
eenn schending van het motiveringsbeginsel, oordeelt het hof dat het voor-
schriftt niet met de vereiste zorgvuldigheid is vastgesteld en stelt de Hoge 
Raadd de toetsing van het voorschrift in het teken van het verbod van wille-
keur.. De beoordeling betrof echter telkens de vraag of de minister in voldoen-
dee mate rekening had gehouden met het belang van de landbouwvliegers. 
Ditt betreft een aspect van de inhoud van de belangenafweging dat kennelijk 
ookk aan de hand van de motivering beoordeeld kan worden.158 Hieruit 
volgtt dat van de motivering van een regel mag worden verwacht dat deze 
weergeeftt hoe de belangenafweging die ten grondslag ligt aan de regel, is 
verlopen. . 

66 Conclusie 

Dee juridische normering van de belangenafweging op abstract niveau wijkt 
niett principieel af van de normen die betrekking hebben op de afweging 
diee op concreet niveau plaatsvindt. De inhoud is hetzelfde, de normen wor-
denn slechts op een andere wijze toegepast. Deze andere toepassing ziet met 
namee op de mate waarin de afweging moet zijn geconcretiseerd ten aanzien 
vann de individuele voorliggende gevallen en de mate waarin concrete belan-
genn van derdenbelanghebbenden in de afweging moeten worden betrokken. 

Dee belangenafweging die ten grondslag ligt aan een algemeen verbindend 
voorschriftt moet ook worden verricht binnen het kader van het wettelijk 
gesteldee doel. De belangen die bescherming vinden in de wet, zijn in dit 
verbandd richtinggevend. De steller van een algemeen verbindend voorschrift 

1577 HR 16 mei 1986, AB 1986, 574, m.nt. P.J.J. van Buuren; RegelMaat 1986, p. 167, m.nt. I.C. 
vann der Vlies; NJ1987, 251, m.nt. M. Scheltema; Csf. ja 6823.3; AA 1988, p. 44, m.nt. E.M.H. 
Hirschh Ballin. 

1588 Vgl. CBB 5 juni 1992, AB 1992, m.nt. J.H. van der Veen. 
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iss tevens gehouden de relevante feiten en betrokken belangen te inventarise-
ren.. Hierbij dient zoveel mogelijk overleg te worden gepleegd met (organisa-
tiess van) belanghebbenden en deskundigen. Het overleg moet open en reëel 
zijn.. Bij de inventarisatie mag rekening worden gehouden met de specifiek 
algemenee aard van regelgeving. Dit houdt mijns inziens verband met het 
feitt dat de gever van een op de regel berustende beschikking bij uitstek het 
aangewezenn orgaan is om ten aanzien van de afweging in concreto alle 
omstandighedenn van het individuele geval en de betrokken derdebelangen 
tee inventariseren. 

Ditt ontslaat de steller van een algemeen verbindend voorschrift overigens 
niett van de verplichting om zich een zo goed mogelijk beeld te vormen van 
dee betrokken belangen. Het betreft die belangen die aan de regelsteller ten 
tijdee van de totstandkoming van de regel bekend zijn of bekend hoorden 
tee zijn. Van de regelgever mag worden verwacht dat deze een zo volledig 
mogelijkk kader vaststelt, dat is gebaseerd op de wet, en dat duidelijkheid 
biedtt ten aanzien van de gevolgen die de belangenafweging uiteindelijk op 
concreett niveau zal hebben. Het is vervolgens aan het bestuursorgaan dat 
dee beschikking geeft om recht te doen aan alle concrete omstandigheden 
vann het individuele geval en de belangen van derden in de afweging te 
betrekken. . 

Tenn aanzien van de inhoud van de belangenafweging kan erop worden 
gewezenn dat deze meer (democratisch) is gelegitimeerd naarmate meer 
overlegg is gepleegd met de vertegenwoordigende organen. De belangenafwe-
gingg moet in algemene zin blijk geven van voldoende toegekend gewicht 
aann individuele belangen.159 Bij de afweging moet zoveel mogelijk worden 
uitgegaann van objectieve, voor alle gevallen gelijk geldende criteria. Indien 
err onderscheid wordt gemaakt tussen bepaalde belanghebbenden dat een 
ongelijkee behandeling ten gevolge heeft, dient dit onderscheid te kunnen 
wordenn herleid tot het algemeen te dienen belang. 

Hett resultaat van de belangenafweging veronderstelt evenredigheid. De 
matee waarin het algemeen belang wordt gediend moet in verhouding staan 
tott de omvang van het nadeel dat belanghebbenden lijden. Hierbij moet een 
vergelijkingg worden gemaakt tussen direct getroffenen en belanghebbenden 
diee min of meer in een gelijksoortige positie verkeren. In dit verband moet 
dee vraag worden gesteld of belanghebbenden voldoende tijd wordt gegund 
omm zich op de nieuwe regel in te stellen. Daarnaast moet het bestuursorgaan 
overwegenn of een schaderegeling noodzakelijk is. Ten aanzien van de 
beantwoordingg van deze vraag, is het van belang wat de omvang is van de 
inbreukk op het belang, waarbij relevant is of deze inbreuk eenmalig is of 

1599 Dit kan tot uitdrukking komen in de tekst van de regeling of in de toelichting op de 
regeling. . 
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datt deze terugkeert. Daarnaast is het van belang in welke mate belang-
hebbendenn invloed (konden) hebben op de inbreuk, in welke mate de schade 
voorzienbaarr is en of er sprake is van een normaal bedrijfsrisico. 

Tenn slotte kan worden gewezen op het belang van de motivering van 
eenn algemeen verbindend voorschrift. In de motivering kan de steller van 
dee regel kenbaar maken dat hij zich van bepaalde belangen rekenschap heeft 
gegeven.. Dit zal de rechter nopen tot een zeer terughoudende toetsing. 
Daarnaastt wordt de legitimiteit van het algemeen verbindend voorschrift 
vergroott naarmate het doel waarbinnen de belangenafweging is verricht en 
dee daarbij gehanteerde criteria duidelijker zijn weergegeven in de motivering 
vann de regel. De toelichtende stukken vervullen in dit opzicht een belangrijke 
functie. . 


