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44 Juridische benadering van de belangen-
afwegingg van de wetgever 

11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk wordt de belangenafweging van de wetgever onderzocht 
binnenn een kader dat vergelijkbaar is met het kader waarbinnen het algemeen 
verbindendd voorschrift is onderzocht. In de eerste plaats wordt nagegaan 
welkee regels op de belangenafweging van de wetgever in het algemeen kun-
nenn worden betrokken (§ 2). Naast de Awb wordt aandacht besteed aan de 
AanwijzingenAanwijzingen voor de regelgeving. Tevens vindt bespreking plaats van de 
relevantee aspecten van het toetsingskader dat door de Raad van State wordt 
gehanteerdd (§ 3). De opvattingen in de literatuur worden aan de hand van 
dee relevante aspecten van de belangenafweging belicht (§ 4). Het jurispruden-
tieonderzoekk heeft betrekking op de vraag wanneer gesproken kan worden 
vann een 'belangenafweging van de wetgever'. Daarbij wordt aandacht besteed 
aann de verhouding tussen de tekst van de wet en de memorie van toelichting. 
Tenn slotte wordt onderzocht in welke gevallen een afwijking van de afweging 
vann de wetgever is gerechtvaardigd (§ 5). De conclusie (§ 6) bevat een be-
sprekingg van de juridische normering van de belangenafweging van de wet-
gever.. Relevant is in hoeverre de gevonden criteria vergelijkbaar zijn met 
dee criteria uit hoofdstuk 3. 

22 Wettelijke bepalingen 

Ingevolgee artikel 1:1, tweede lid, Awb zijn beslissingen van de wetgever in 
hett algemeen uitgezonderd van de Awb. De bevoegdheden van de wetgeven-
dee macht nemen een zodanige plaats in in de constitutionele orde, dat de 
wetgeverr buiten het bereik van de Awb behoort te blijven, aldus de toelich-
ting.11 Dit betekent dat de normen uit afdeling 3.2 Awb, die zien op de be-
langenafweging,, in beginsel niet kunnen worden toegepast op de wet. 

Dezee algemene uitsluiting betreft geen voorstellen van wet. Ingevolge 
artikell  3:9a Awb zijn de bepalingen van afdeling 3.3 Awb van overeenkomsti-
gee toepassing op voorstellen van wet. In de memorie van toelichting wordt 

11 Daalder & De Groot 1993, p. 134. 
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duidelijkk gemaakt dat 'het bestuursorgaan' in dit verband betekent de rege-
ring,, dan wel de verantwoordelijk(e) minister(s) of staatssecretaris(sen).2 

Artikell  3:5, tweede lid, Awb bepaalt dat de afdeling niet van toepassing is 
opp het horen van de Raad van State. De toepasselijkheid van de bepalingen 
tenn aanzien van voorstellen van wet betreft derhalve vooral andere adviseurs 
dan.. de Raad van State. De belangrijkste consequentie lijk t te zijn gelegen 
inn artikel 3:9 Awb, ingevolge welke het bestuur zich ervan dient te vergewis-
senn dat het onderzoek op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden. Een 
dergelijkee verplichting rust dus ook op de regering en de verantwoordelijke 
minister. . 

Naastt de bepalingen uit de Awb kan worden gewezen op de Aanwijzingen 
voorvoor de regelgeving? Deze regels, die zijn vastgesteld door de minister-presi-
dentt in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, kunnen 
alss gezaghebbend worden beschouwd ten aanzien van de aan de wet te 
stellenn eisen.4 Van de aanwijzingen die in verband kunnen worden gebracht 
mett de belangenafweging, kan in de eerste plaats aanwijzing 6 worden ge-
noemd.. Hierin is bepaald dat tot het totstandbrengen van een nieuwe rege-
lingg alleen wordt besloten indien de noodzaak daarvan is komen vast te 
staan.. Ingevolge aanwijzing 7 dient daartoe de nodige kennis met betrekking 
tott de 'relevante feiten en omstandigheden' te worden vergaard.5 De doel-
stellingenn die worden nagestreefd, moeten zo concreet en nauwkeurig moge-
lij kk worden vastgesteld.6 Daartoe dient te zijn onderzocht 

.... of de gekozen doelstellingen kunnen worden bereikt door middel van het zelf-
regulerendd vermogen in de betrokken sector of sectoren dan wel daarvoor over-
heidsinterventiee noodzakelijk is.7 

en n 

.... of de gekozen doelstellingen kunnen worden bereikt door aanpassing of beter 
gebruikk van bestaande instrumenten dan wel, indien dit niet mogelijk blijkt, welke 
anderee mogelijkheden daartoe bestaan.8 

22 Kamerstukken II, 23 983, nr. 3, p. 10. Het artikel is ingevoegd bij wet van 10 juli 1995, Stb. 
3555 (afschaffing adviesverplichtingen). 

33 Besluit van de minister-president van 18 december 1992, Stcrt. 230; gewijzigd bij besluiten 
vann de minister-president van 20 december 1995, Stcrt. 251; 5 september 1996, Stcrt. 177 
enn 19 februari 1998, Stcrt. 45. 

44 Eijlander & Voermans 1999, p. 374-375; Van der Vlies 1991, p. 41. 
55 Aanwijzing 7, onder a. 
66 Aanwijzing 7, onder b; zie ook aanwijzing 118, 
77 Aanwijzing 7, onder c. 
88 Aanwijzing 7, onder d. 
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Ingevolgee onderdeel e van aanwijzing 7 behoren de diverse mogelijkheden 
zorgvuldigg tegen elkaar te worden afgewogen. Aanwijzing 9 bepaalt dat bij 
diee afweging in ieder geval rekening moet worden gehouden met 

aa de mate waarin verwacht mag worden dat een regeling het beoogde doel zal 
helpenn te verwezenlijken; 

bb de neveneffecten van een regeling; 
cc de lasten van een regeling voor de overheid enerzijds en burgers, bedrijven 

enn instellingen anderzijds. 

Dee aanwijzingen 13 en 14 maken duidelijk dat bij de afweging moet worden 
gestreefdd naar zo beperkt mogelijke lasten zowel voor de burgers als voor 
dee overheid/ terwijl aanwijzing 15 bepaalt dat, 

.... de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een regeling niet 
onevenredigg mogen zijn in verhouding tot de met de regeling te dienen doelen. 

Bijj  de toekenning van bestuursbevoegdheden dient de uitoefening daarvan 
zoveell  mogelijk te worden genormeerd.10 Dit houdt verband met het primaat 
vann de wetgever, dat ook zijn weerslag vindt in aanwijzing 24.11 Ingevolge 
dezee aanwijzing dienen essentiële elementen zoveel mogelijk in de wet zelf 
tee worden opgenomen. Het betreft onder meer de voorschriften die de grond-
slagg vormen voor een vergunningenstelsel, voorschriften betreffende rechts-
beschermingg en andere procedurele waarborgen en voorschriften omtrent 
rechtenn en verplichtingen van burgers jegens elkaar. 

Aanwijzingg 131 bepaalt dat een hardheidsclausule slechts wordt opgeno-
menn indien er aanleiding is om te verwachten dat de toepassing van de wet, 
gelett op het doel en de strekking, kan leiden tot 'onbillijkheden van overwe-
gendee aard' in niet precies te voorziene gevallen of groepen van gevallen. 
Dee hardheidsclausule mag evenwel geen nadelige effecten hebben of kunnen 
hebbenn voor derden-belanghebbenden.12 Daarnaast dient zo concreet en 
nauwkeurigg mogelijk te worden aangegeven op welke onderdelen van de 
regelingg de clausule van toepassing is.13 

Aanwijzingg 213, tweede lid, bepaalt nog dat in de toelichting dient te 
wordenn vermeld welke adviesorganen en organisaties van belanghebbenden 
zijnzijn gehoord. Het derde lid van deze aanwijzing bepaalt vervolgens: 

99 Aanwijzingen 13 en 14. 
100 Aanwijzing 17. 
111 Zie ook aanwijzing 22. 
122 Aanwijzing 131, tweede lid. 
133 Aanwijzing 131, derde lid. 
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Indienn op hoofdpunten in een regeling wordt afgeweken van een krachtens wettelijk 
voorschriftt uitgebracht advies, wordt de reden hiervan in de toelichting gemoti-
veerd. . 

Tenn slotte kan worden gewezen op de aanwijzingen 47 tot en met 49 inzake 
harmonisatiee van regelgeving in gevallen waarin soortgelijke onderwerpen 
wordenn geregeld. Ingevolge aanwijzing 212 dient de toelichting ten aanzien 
vann alle bovengenoemde aspecten een verantwoording te bevatten. 

33 Toetsingscriteria van de Raad van State 

Ingevolgee artikel 73 Grondwet moet de Raad van State over elk voorstel van 
wett worden gehoord. De Raad van State beoordeelt het wetsvoorstel uit een 
oogpuntt van goede wetgeving en kwalitatief beleid.14 Het jaarverslag 1998 
vann de Raad van State bevat een uitgebreide beschrijving van het toetsings-
kader,, dat door de raad bij de uitvoering van zijn wettelijke adviesfunctie, 
wordtt gehanteerd.15 Hierna worden de criteria besproken die op de belan-
genafwegingg die aan de wet ten grondslag ligt kunnen worden betrokken. 

Dee raad onderscheidt drie soorten toetsing: beleidstoetsing, juridische 
toetsingg en wetstechnische toetsing.16 De beleidstoetsing heeft betrekking 
opp de kwaliteit van het beleid dat wordt neergelegd in het wetsvoorstel. De 
onafhankelijkee positie van de Raad van State brengt met zich dat de raad 
zichh ten aanzien van de beleidstoetsing terughoudend opstelt.17 De toetsing 
omvatt verschillende aspecten. In de eerste plaats dient aan het wetsvoorstel 
eenn zorgvuldige probleemanalyse ten grondslag te liggen. De raad beoordeelt 
dee deugdelijkheid van de voorgestelde oplossing in het kader van de analyse 
vann het probleem.18 Hierbij wordt nagegaan of zelfregulering in de rede 
ligt.199 Daarnaast beoordeelt de raad of ten aanzien van het voorstel van 
wett een behoorlijke afweging van de voor- en nadelen heeft plaatsgevon-
den.200 Indien de wet een inbreuk maakt op een rechtsbeginsel of een struc-
tuurelementt van het recht, moet daarvoor een zeer goede reden kunnen wor-
denn gegeven. Daarbij moet buiten twijfel worden gesteld dat het beoogde 
doell  naar redelijke verwachting zal worden gerealiseerd, aldus de raad.21 

144 Van der Vlies 1991, p. 26. 
155 Zie ook Eijlander 1999, p. 224-229. 
166 RvS 1998, p. 27. 
177 RvS 1998, p. 28 
188 RvS 1998, p. 28. 
199 RvS 1998, p. 29. 
200 RvS 1998, p. 30. 
211 RvS 1998, p. 31. 
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Inn de tweede plaats beoordeelt de Raad van State de doeltreffendheid 
vann het wetsvoorstel.22 De raad gaat na of de beoogde doelstelling daadwer-
kelijkk met de voorgestelde maatregel kan worden gerealiseerd. Daarbij is 
vann belang dat de lasten die het voorstel meebrengt zo beperkt mogelijk zijn, 
waarbijj  geen ongunstige verhouding mag bestaan tussen de baten en lasten 
vann de regeling. De raad beoordeelt tevens of wetgeving en beleid consistent 
zijn.233 Consistentie is volgens de Raad van State een belangrijke voorwaarde 
voorr de inzichtelijkheid. Daarnaast draagt consistente wetgeving bij aan het 
draagvlak,, dat een noodzakelijke voorwaarde vormt voor de doeltreffendheid 
vann het beleid. 

Dee juridische toetsing van de Raad van State omvat ook een toetsing aan 
hett ongeschreven recht. Sommige criteria die in dit verband worden gehan-
teerd,, kunnen tevens worden betrokken op de belangenafweging. Ten aan-
zienn van de geoorloofdheid van delegatie maakt de raad duidelijk dat 
belangrijkee normen in beginsel door de wet zelf moeten worden gegeven.24 

Hett evenredigheidsbeginsel brengt met zich dat de nadelige gevolgen die 
voorr belanghebbenden aan een regeling zijn verbonden, niet onevenredig 
mogenn zijn in verhouding tot de met de regeling te dienen doelen.25 De 
raadd wijst erop dat de evenredigheidstoets niet alleen betrekking heeft op 
sancties,, maar ook elders een rol kan spelen. Daarnaast wordt de mate waarin 
dee voorgestelde regeling past in het bestaande recht beoordeeld.26 Het is 
vann belang dat gelijke zaken op gelijke wijzen worden geregeld, aldus de 
raad. . 

Bijj  de wetstechnische toetsing toetst de raad het voorstel van wet aan 
dee Aanwijzingen voor de regelgeving en andere relevante aanwijzingen.27 Zoals 
hierbovenn aan de orde is geweest, bevatten de aanwijzingen ook criteria die 
relevantt zijn voor de belangenafweging van de wetgever. 

22 2 
23 3 
24 4 
25 5 
26 6 
27 7 

RvSS 1998, 
RvSS 1998, 
RvSS 1998, 
RvSS 1998, 
RvSS 1998, 
RvSS 1998, 

P--
P--
P--
P--
P--
P--

31. . 
32. . 
40. . 
45. . 
46. . 
47. . 
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44 Literatuur 

4.14.1 Beginsel van duidelijke doelstelling 

InIn de literatuur wordt de eis van een duidelijke doelstelling gesteld.28 

Volgenss Van der Vlies moet de wetgever het kader benoemen waarbinnen 
dee te treffen maatregel past/9 dit geldt zowel voor het na te streven doel 
alss voor het geldende recht.30 Voorzover er reeds andere regels in dit kader 
zijnzijn gegeven, moet dat worden vermeld en te verwachten regels moeten 
wordenn aangekondigd. Van de wetgever mag worden verwacht dat hij aan-
geeftt wat het specifieke doel van de tot stand te brengen regel is binnen het 
gesteldee kader.31 Aldus wordt de context van de te stellen regel bepaald.32 

Onderscheidd dient te worden gemaakt naar de doelen die de verschillende 
onderdelenn van de regel hebben.33 Ook moet duidelijkheid worden verschaft 
tenn aanzien van geoorloofde nevendoelen.34 Het stellen van het doel moet 
alduss zo concreet mogelijk geschieden. Dit is tevens van belang om te kunnen 
bepalenn wat de speciale bijdrage van de betrokken regel aan het gestelde 
doell  zal zijn.35 Essentieel voor het beginsel van duidelijke doelstelling acht 
Vann der Vlies dat de belangen, die bij de te stellen regel zijn betrokken, 
duidelijkk worden benoemd en dat wordt aangegeven hoe ze tegen elkaar 
wordenn afgewogen.36 Op die manier wordt duidelijk op welke wijze de 
regelgeverr het algemeen belang beoogt te dienen. 

Inn de nota Zicht op wetgeving37 wordt als voorwaarde voor een doeltref-
fendee en doelmatige regeling gesteld, dat de daaraan ten grondslag liggende 
doelstellingenn helder en volledig worden geformuleerd.38 Deze doelformule-
ringg dient zo concreet mogelijk te geschieden, waarbij het geheel van doel-
middel-relatiess zo goed mogelijk in kaart wordt gebracht.39 Een dergelijke 
analysee wordt voor een goede beoordeling van de effecten onontbeerlijk 
geacht.400 Dit betekent, aldus de nota, dat steeds een zorgvuldige analyse 

288 Van der V)ies 1984, p. 192-194; Van der Vlies 1991, p. 150-154; Van Klink 1998, p. 144; 
Popelierr 1997, p. 222-223. 

299 Zie ook Van Klink 1998, p. 144. 
300 Van der Vlies 1984, p. 192-193; zie ook Witteveen 1988a, p. 13. 
311 Van der Vlies 1984, p. 193; Witteveen 1988a, p. 4. 
322 Witteveen 1988b, p. 13. 
333 Van der Vlies 1991, p. 151; Van Klink 1998, p. 144. 
344 Van der Vlies 1995, p. 135; Popelier 1997, p. 223. 
355 Van der Vlies 1984, p. 192. 
366 Van der Vlies 1991, p. 150. 
377 Kamerstukken II  1990/91, 22 008, nr. 2. 
388 Kamerstukken II1990/91, 22 008, nr. 2, p. 32-34. 
399 Van der Vlies 1991, p. 152. 
400 Zie ook Popelier 1997, p. 223 en Van der Vlies 1991, p. 152. 
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vann het maatschappelijk probleem, de betreffende maatschappelijke sector 
enn de daarbij in het geding zijnde belangen, moet plaatsvinden. In de toelich-
tingg bij elke regeling dient dit alles inzichtelijk in kaart te worden gebracht.41 

Florijnn spreekt zich specifiek uit over de legitimiteit van de wettelijke 
doelstelling.. Kemmerkend voor de procedure van de vaststelling van een 
wett is volgens de auteur dat het normatieve kader zelf ter discussie staat.42 

Eenn mogelijk oordeel over een bepaalde materie wordt nauwelijks gedetermi-
neerdd door bijvoorbeeld de Grondwet zodat een diepgaand en veelzijdig 
normatieff  debat moet worden gehouden over de normatieve doelen van de 
wet.. Ten behoeve van de legitimiteit acht Florijn het dan ook van groot 
belangg dat bij legislatieve rechtsvorming, naast een (materieel) zorgvuldige 
uitwerkingg van een regeling, een (procedureel) zorgvuldig debat wordt ge-
houdenn over de wettelijke doelen. 

4.24.2 Afwegen van belangen 

Dee afweging van belangen op concreter niveau wordt in belangrijke mate 
genormeerdd door het zorgvuldigheidsbeginsel.43 Van Kreveld pleit ten aan-
zienn van de belangenafweging van de wetgever in dit verband niet voor een 
principieell  andere benadering. Hij stelt voor om zoveel mogelijk aan te slui-
tenn bij de normen die zijn neergelegd in de relevante artikelen in de Awb.44 

Dee wetgever is derhalve ook gehouden op zorgvuldige wijze de relevante 
feitenn te verzamelen en de betrokken belangen zorgvuldig af te wegen.45 

Popelierr wijst op de hulpmiddelen die wetenschap en techniek in dit opzicht 
kunnenn bieden.46 De auteur maakt duidelijk dat het voldoende is dat de 
wetgeverr redelijkerwijze kan aannemen dat de gegevens waarvan hij uitgaat, 
mett de werkelijkheid overeenkomen.47 De eisen worden strenger voor de 
regelgeverr naarmate de regeling gedetailleerder en technischer wordt.48 

Vann Klink bespreekt de zorgvuldigheid van de wetgevingsprocedure 
inn het kader van zijn ingeperkte Democratieprinzip van Habermas.49 Naar 
zijnn opvatting moet de procedure zo zijn ingericht dat elk relevant belang 

411 Kamerstukken II  1990/91, 22 008, nr. 2, p. 33; zie ook Waaldijk 1994, p. 202-211. 
422 Florijn 1993, p. 28. 
433 Popelier 1997, p. 351-352. 
444 Van Kreveld 1990, p. 195. 
455 Van Houten 1997, p. 185-189 wijst erop dat de wetgever niet altijd alles kan overzien en 

datt er relevante ontwikkelingen kunnen plaatsvinden na het totstandkomen van de wet. 
466 Popelier 1997, p. 355. 
477 Popelier 1997, p. 355. 
488 Popelier 1997, p. 356-357. 
499 Van Klink 1998, p. 163 waar hij verwijst naar Habermas 1993. 
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aann de orde komt, of tenminste moet kunnen komen,, en evenwichtig wordt 
afgewogenn tegen andere mogelijke belangen.50 De overheid moet daartoe 
actieff  op zoek gaan, of laten gaan naar wat de in het geding zijnde belangen 
inhoudend11 Het is volgens Van Klink van belang dat de wetgever burgers 
actieff  bij het besluitvormingsproces betrekt, door zich op de hoogte te stellen 
watt hun belangen in een bepaalde kwestie zijn en met name welke opvattin-
genn zij daaromtrent koesteren.52 De maatschappelijke discussie omtrent een 
bepaaldd voorstel dient zo vroeg mogelijk op gang te worden gebracht. Ook 
adviesorganenn dienen hierin te worden betrokken.53 De Tweede en de Eerste 
Kamerr moeten vervolgens een rationeel en inhoudelijk debat over een voor-
gesteldee maatregel voeren.54 

Barendrechtt spreekt ten aanzien van het debat in de Staten-Generaal van 
eenn 'soort nabootsing van de maatschappelijke discussie'.55 De discussie 
moett uitmonden in keuzes, maar aan die keuzes komt men pas toe, indien 
dee argumentatie voor een bepaalde oplossing niet meer overtuigend is voor 
dee tegenstanders daarvan.56 

Diee keuzes maakt men door dan maar de beste benadering van consensus te kiezen 
diee voorhanden is: de keuze die door de meerderheid wordt aanvaard en die weer 
eenn afspiegeling is van de keuze die door de meerderheid van de bevolking zou 
wordenn gemaakt, als die van al de argumenten op de hoogte was (en zou willen 
zijn)) waarover ook de volksvertegenwoordiging beschikt. 

Zoo bezien, streeft wetgeving in eerste instantie naar redelijkheid, aldus 
Barendrecht.58 8 

Vann der Vlies wijst erop dat de wetgever bij zijn afweging moet laten 
blijkenn dat aan alle belangen, die bij de te stellen regel zijn betrokken, is 
gedacht.599 Tevens moet duidelijk zijn waarom aan de behartiging van be-
paaldee belangen voorrang is verleend boven andere.60 Hierbij kan volgens 
Vann der Vlies van de wetgever niet worden verwacht dat hij in elk geval 
mett een volstrekt sluitende redenering aangeeft in welke mate, welke belan-

500 Van Klink 1998, p. 163. 
511 Zie ook Popelier 1997, p. 352 en Hirsch Ballin 1997, p. 217. 
522 Zie ook Barendrecht 1992, p. 112. 
533 Vgl. Hirsch Ballin 1997, p. 218. 
544 Van Klink 1998, p. 163. 
555 Barendrecht 1992, p. 112. 
566 Zie ook Popelier 1997, p. 355. 
577 Barendrecht 1992, p. 112. 
588 Barendrecht 1992, p. 112; zie ook Popelier 1997, p. 350 en Hirsch Ballin 1997, p. 214-215. 
599 Van der Vlies 1995, p. 134; Van Klink 1998, p. 163, spreekt in dit verband vaneen 'evenwich-

tigee belangenafweging'. 
600 Van der Vlies 1987, p. 134; vgl. Van Klink 1998, p. 151. 
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genn worden getroffen, al is dat wel nastrevenswaardig.61 De wetgever zal 
inn ieder geval moeten aangeven dat hij zich heeft gerealiseerd dat bepaalde 
belangenn op het spel staan. Een volledig voorbijgaan aan bepaalde belangen 
kann niet worden geaccepteerd.62 Een voor de hand liggende manier om 
dee belangen van bepaalde burgers te behartigen, is om deze zelf bij het stel-
lenn van de wet in te schakelen, aldus Van der Vlies. 

Hett beginsel van consensus63 houdt in dat de overheid gehouden is om 
tee streven naar een zo groot mogelijke overeenstemming van alle rechtstreeks 
betrokkenenn over de voorgestelde regel.64 De mate waarin consensus wordt 
bereikt,, kan zowel worden beïnvloed door de inrichting van de procedure 
alss door de (ruime) selectie van (groepen) van belanghebbenden en deskundi-
gen.655 In ieder geval moet worden gestreefd naar evenwichtigheid bij het 
horenn van belanghebbenden met tegengestelde belangen.66 De wetgever 
dientt bij de vaststelling van de wet verantwoording af te leggen over de wijze 
waaropp consensus is gezocht en van het bereikte resultaat.67 In navolging 
vann Van der Vlies68 stelt ook Van Klink dat consensus niet alleen de accepta-
tiee en daarmee de naleving van de wet bevordert maar ook de democratische 
legitimiteitt ervan.69 

Tenn slotte wordt in verband met de belangenafweging door de wetgever 
hett beginsel dat gerechtvaardigde verwachtingen moeten worden gehono-
reerdd genoemd.70 De wetgever moet volgens Van der Vlies nagaan of de 
inbreukk op een gerechtvaardigde verwachting voorzienbaar was. Belangheb-
bendenn horen de gelegenheid te krijgen zich op de verandering in te stel-
len.71 1 

611 Van der Vlies 1987, p. 137. 
622 Zie ook Van Klink 1998, p. 163. 
633 Van der Vlies 1984, p. 199-201; Van der Vlies 1991, p. 163-165; zie ook Popelier 1997, p. 

232-2333 en Van Klink 1998, p. 149-151. 
644 Van der Vlies 1984, p. 200; Van Klink 1998, p. 149; vgl. Hirsch Ballin 1997, p. 218 en 

Geelhoedd 1985, p. 24. 
655 Van Klink 1998, p. 149; Popelier 1997, p. 233; zie ook Eijlander & Voermans 1999, p. 320-323. 
666 Van der Vlies 1984, p. 200; Popelier 1997, p. 233. 
677 Van der Vlies 1984, p. 199; Van der Vlies 1991, p. 164. 
688 Van der Vlies 1984, p. 200. 
699 Van Klink 1998, p. 149; zie ook Hirsch Ballin 1997, p. 217-218. 
700 Van der Vlies 1984, p. 207. Omdat het beginsel kan worden onderscheiden van het rechts-

zekerheidsbeginsell  vindt hier bespreking plaats. 
711 Van der Vlies 1984, p. 208. 
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4.34.3 Kenmerk van de belangenafiveging 

Vann der Vlies benadrukt dat de betekenis van het beginsel van behoorlijke 
belangenafwegingg voor de wetgever verder reikt dan de wet zelf.72 De wet-
geverr dient rekening te houden met de belangen die in het kader van de 
uitvoeringg van de wet worden geraakt. De afwegingen die het bestuur in 
hett kader van de wet moet maken, moeten reeds in de belangenafweging 
tenn behoeve van de wet worden meegenomen. De wetgever dient duidelijk 
tee maken hoe de belangenafweging binnen de strekking van de wet moet 
verlopenn en welke belangen daarbij moeten worden betrokken. 

Vann organen die regels stellen mag worden verwacht dat zij een kader voor de 
belangenafwegingg bieden en een volledig overzicht geven van het soort belangen 
datt bij de uitvoering van een regeling moet worden betrokken, gelet op de aard 
vann de verleende bevoegdheid.73 

Hirschh Ballin maakt duidelijk dat volledige en definitieve afweging en fixatie 
vann belangen op het niveau van de wetgever niet mogelijk is.74 Daarom 
dientt de wetgever veeleer een kader te scheppen voor rechtsvorming en 
normstelling.755 In dat geval kan de nadere belangenafweging plaatsvinden 
opp het niveau dat zich het beste daartoe leent. 

Hett beginsel van individuele rechtsbedeling76 houdt in dat de wetgever 
err zoveel mogelijk in moet voorzien dat bij de uitvoering van de wet recht 
gedaann wordt aan de omstandigheden van het bijzondere geval.77 Dit is 
volgenss Simon met name van belang wanneer de wet leidt tot het bekorten 
vann de vrijheid van rechtssubjecten,78 De wetgever is echter niet in staat 
omm voor elk afzonderlijk geval een regeling op te stellen.79 Het is onmogelijk 
omm alle omstandigheden van de gevallen die naar de bedoeling onder de 
werkingssfeerr van de wet vallen, te overzien.80 Dit is niet alleen inherent 
aann de positie van de wetgever. Volgens Loenen is dit ook te wijten aan de 
toegenomenn complexiteit en gedifferentieerdheid van de samenleving.81 

Ookk kunnen zich na totstandkoming van de wet ontwikkelingen voordoen, 

722 Van der Vlies 1995, p. 137. 
733 Van der Vlies 1995, p. 138. 
744 Hirsch Ballin, De gekoppelde slaat 1991, p. 72. 
755 Schlössels 1998a, p. 185. 
766 Van der Vlies 1984, p. 204-207; Van der Vlies 1991, p. 177-179; Popelier 1997, p. 233; Van 

Klin kk 1998, p. 146; vgl. Nicolaï 1990, p. 448-449. 
777 Van der Vlies 1984, p. 204; zie ook Gerritsen 1996, p. 252. 
788 Simon 1993, p. 68. 
799 Zie ook Van Klink 1998, p. 146, die hieraan toevoegt dat de wetgever dit ook niet mag doen. 
800 Van Houten 1997, p. 185; zie ook Gerritsen 1996, p. 251 en Popelier 1997, p. 234. 
811 Loenen 1996, p. 125. 
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diee de wetgever niet heeft kunnen voorzien.82 In dat geval moet de wet 
voldoendee flexibel zijn om zich aan te passen aan een differentiatie of wijzi-
gingg van omstandigheden.83 

Ditt kan worden bewerkstelligd door het bestuursorgaan een zekere be-
leidsvrijheidd te laten bij het geven of intrekken van een beschikking.84 

Daarnaastt is het mogelijk dat de wetgever het bestuursorgaan beoordelings-
ruimtee biedt om af te wijken als zich bijzondere, onvoorziene omstandig-
hedenn voordoen, ter voorkoming van onbillijkheden. In dat geval kan worden 
gesprokenn van een hardheidsclausule.85 Diverse auteurs waarschuwen voor 
veelvuldigg gebruik en voor ruime formuleringen.86 Het primaat van de wet 
zouu kunnen worden aangetast. Van der Vlies maakt in dit verband duidelijk 
datt het gebruik van de hardheidsclausule door de wetgever kan worden 
gestructureerdd door duidelijk de doelstelling en de strekking van de clausule 
aann te geven.87 

4.44.4 Resultaat van de belangenafweging 

Tenn aanzien van het resultaat van de belangenafweging, stelt Van der Vlies 
dee eis dat de maatregel noodzakelijk is.88 Het moet niet mogelijk zijn dat 
inn praktijk het gestelde doel zonder de regel even goed kan worden bereikt, 
althanss kan worden benaderd.89 De wetgever moet overtuigd zijn van de 
noodzaakk om de feitelijke situatie te veranderen.90 De eis van noodzakelijk-
heidd staat in nauw verband met het gestelde doel. Of het doel door het stel-
lenn van de regel bereikt kan worden, moet worden beoordeeld aan de hand 
vann de feitelijke situatie en een inschatting van de mogelijkheid of die situatie 
zall  veranderen ten gevolge van het besluit.91 Dit zal volgens Van der Vlies 
niett altijd eenvoudig zijn.92 

822 Van Houten 1997, p. 186; Gerritsen 1996, p. 257. 
833 Popelier 1997, p. 234. 
844 Van der Vlies 1984, p. 205. 
855 Aanwijzing 131 van de Aanwijzingen voor de regelgeving; Schreuder-VIasbiom 1987, p. 100 

enn 114; Zoontjes 1990, p. 432; Barendrecht 1992, p. 101; Gerritsen 1996, p. 252. 
866 Loenen 1996, p. 127-128; Schreuder-VIasbiom 1987, p. 114; Gerritsen 1996, p. 262. 
877 Van der Vlies 1984, p. 206; vgl. Loenen 1996, p. 127-128, die bezwaren heeft tegen open 

normenn die gebruikt (kunnen) worden als hardheidsclausule. 
888 Van der Vlies 1984, p. 196-198; Van der Vlies 1991, p. 157-159; zie ook Van Klink 1998, p. 

1488 en Popelier 1997, p. 226-227 en Eijlander & Voermans 1999, p. 68, 69 en 83; vgl. Kamer-
stukkenstukken II1990/91, 22 008, nr. 2, p. 32. 

899 Van der Vlies 1984, p. 196; vgl. Eijlander & Voermans 1999, p. 64-65. 
900 Van der Vlies 1984, p. 197. 
911 Van der Vlies 1984, p. 197; Van der Vlies 1991, p. 152; Popelier 1997, p. 226. 
922 Van der Vlies 1984, p. 198. 
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Dee wetgever moet de lichtste vorm van regeling kiezen, opdat de maatre-
gell  niet dieper ingrijpt dan noodzakelijk is.93 De te stellen wet moet het 
grootstt mogelijk effect sorteren met de kleinst mogelijke overheidsinspan-
ning.944 Van der Vlies stelt de belangrijke voorwaarde dat de juridische 
waarborgenn gehandhaafd blijven. 

Dee nota Zicht op wetgeving bevat ook kwaliteitseisen die in verband kun-
nenn worden gebracht met de belangenafweging van de wetgever.95 Het 
betreftt de eisen van doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid. Vol-
genss de nota brengt het vereiste van doeltreffendheid met zich dat de wet, 
opp zijn minst in belangrijke mate, tot de verwezenlijking van de door de 
wetgeverr beoogde doelstelling moet leiden,96 Uit het vereiste van doelma-
tigheidd vloeit voort dat er niet een te ongunstige verhouding mag ontstaan 
tussenn de baten en de lasten die uit de werking van de wet zullen (kunnen) 
voortvloeien.977 In de nota worden ook de eisen in verband gebracht met 
dee doelstelling. Om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regel goed 
tee kunnen beoordelen moet het doel zo helder en concreet mogelijk zijn 
geformuleerd.90 0 

Hett evenredigheidsbeginsel heeft volgens Zicht op wetgeving betekenis 
voorr de beoordeling van zowel de vraag óf ingrijpen door de overheid in 
dee vorm van wetgeving gerechtvaardigd is, als de vraag naar de nadere 
inhoudd van de regeling.99 Met betrekking tot het evenredigheidsbeginsel 
sluitt de nota aan bij de opvattingen van Hirsch Ballin. In deze opvatting 
dientt de centrale overheid zich zoveel mogelijk te beperken tot het scheppen 
vann de noodzakelijke randvoorwaarden, het stellen van minimumeisen, het 
ondersteunenn van maatschappelijke processen door het verzekeren van 
institutionelee en materiële voorwaarden en het waken tegen ongewenste en 
ontoereikendee resultaten.1™ 

Hessell  benadrukt dat uit het evenredigheidsbeginsel voortvloeit dat groe-
penn of enkelen geen nadeel zullen lijden dat in redelijkheid niet of niet geheel 

933 Van der Vlies 1984, p. 197. 
944 Zie ook Van Klink 1998, p. 148. 
955 Kamerstukken II1990/91, 22 008, nr. 2; zie ook Eijlander 1993, p. 163. 
966 Kamerstukken II  1990/91, 22 008, nr. 2, p. 32, waar deze eis ook wordt aangeduid als 

'effectiviteit'. . 
977 Kamerstukken II  1990/91, 22 008, nr. 2, p. 32 en 35; zie ook Barendrecht 1992, p. 164, die 

steltt dat het evenredigheidsbeginsel geen algemene controle van de belangenafweging be-
helst,, doch slechts beperkt is tot een toetsing van de afweging van het doe) van de wet 
enn het middel dat daartoe wordt gebezigd. 

988 Kamerstukken II  1990/91, 22 008, nr. 2, p. 33; zie ook Waaldijk 1994, p. 202-211. 
999 Kamerstukken II1990/91, 22 008, nr. 2, p. 33, waar ook een verband wordt gelegd met het 

beginsell  van subsidiariteit. 
1000 Kamerstukken II  1990/91, 22 008, nr. 2, p. 33. 
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tee hunnen laste behoort te blijven.101 Naar zijn opvatting moet de wetgever 
eerstt nagaan of het nadeel bij voorbaat kan worden voorkomen of dat te 
lijdenn nadeel bijvoorbeeld kan worden opgevangen door een andere wet.102 

Hett treffen van een schadevergoedingsregeling komt alleen dan in aan-
merkingg volgens Hessel wanneer alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. 

Ookk Van Kreveld erkent de gelding van het evenredigheidsbeginsel ten 
aanzienn van de wet. Naar zijn opvatting brengt het beginsel met zich dat 
dee opgelegde lasten en verplichtingen, en ook de voorkeur voor de wet bo-
venn een ander beleidsinstrument, in een redelijke verhouding tot het daarmee 
beoogdee doel staan.103 In navolging van Zicht op wetgeving104 spreekt Van 
Kreveldd van de rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteitseisen van wetgeving 
waaraann hij drie dimensies onderscheidt: rechtmatigheid, doeltreffendheid 
enn doelmatigheid.105 De auteur is van opvatting dat in de meeste gevallen 
uitt de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van wetgeving 
dezelfdee eisen voortvloeien. Het is echter mogelijk dat in een bepaald geval 
tegenovergesteldee eisen uit de drie dimensies voortvloeien. In een dergelijk 
gevall  zal de spanning moeten worden opgelost door de drie dimensies in 
eenn verantwoord evenwicht te brengen.106 Hirsch Ballin spreekt in dit op-
zichtt van de 'optimale verhouding' waarnaar in het proces van wetgeving 
telkenss moet worden gezocht bij de afweging van maatschappelijke, politieke, 
bestuurlijkee en juridische belangen,107 

4.54.5 Motivering 

Waaldijkk komt in zijn dissertatie tot de conclusie dat in de literatuur 'enige 
eensgezindheid'' bestaat over de gelding van een ruime ongeschreven motive-
ringsverplichtingg voor de wetgever.108 Deze verplichting houdt in dat wet-
gevingg moet worden gemotiveerd 

1011 Hessel 1976, p. 6. 
1022 Hessel 1976, p. 7. 
1033 Van Kreveld 1990, p. 196. 
1044 Kamerstukken U1990/91, 22 008, nr. 2, p. 30, waar rechtmatigheid, doeltreffendheid en doel-

matigheidd worden gekwalificeerd als 'kwaliteitseisen voor het overheidsoptreden via wet-
geving'. . 

1055 Van Kreveld 1990, p. 201; zie ook Eijlander 1993, p. 162. 
1066 Van Kreveld 1990, p. 199. 
1077 Hirsch Ballin, De gekoppelde staat 1991, p. 70. 
1088 Waaldijk 1994, p. 297. 
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.... door vermelding van het doel van de wet en door bespreking - in het licht van 
dee andere bovenwettelijke normen - van de overwegingen die hebben geleid tot 
dee voornaamste daarin gemaakte keuzen.109 

Waaldijkk legt een verband met inhoudelijke eisen die aan wetgeving worden 
gesteldd en kenschetst de motiveringsplicht onder meer als hindernis voor 
willekeur.1100 In zijn opvatting bestaat er een uitgebreide plicht voor de 
wetgeverr om de doelstellingen van de wet, de geschiktheid en de noodzaak 
vann de wet om het doel te bereiken met de vermelding en aanvaardbaarheid 
vann (neven)effecten te motiveren.111 

Vann Male legt een verband tussen het motiveringsbeginsel en de inhoud 
vann de wet. Hij stelt dat dit beginsel de uitdrukking is van het rechtsstatelijke 
vereistee dat besluitvorming door overheidsorganen niet willekeurig mag 
zijn.1122 Van Male legt de nadruk op de functie van het motiveringsbeginsel. 
Inn de eerste plaats dwingt het vereiste van een draagkrachtige motivering 
tott een zorgvuldige analyse van het op te lossen probleem. Het orgaan dient 
zichh daarbij de vraag te stellen hoe het probleem moet worden geformuleerd. 
Vervolgenss dient te worden nagegaan of regelgeving het meest wenselijke 
middell  is om tot een oplossing te geraken, waarbij ook acht moet worden 
geslagenn op de neveneffecten van de verschillende instrumenten.113 Daar-
naastt moet worden bepaald welke belangen door de voorlopig nagestreefde 
oplossingg geraakt zullen worden en in welke mate dat zal gebeuren. Dit vergt 
volgenss Van Male een waardering van de betrokken te dienen en te schaden 
belangen,, mede tegen de achtergrond van het geldende staats- en bestuurs-
recht.. Zowel het na te streven doel, als het gekozen middel zal moeten wor-
denn gerechtvaardigd, evenals de vraag waarom bepaalde belangen op een 
bepaaldee wijze en met een bepaalde intensiteit naar het oordeel van de regel-
geverr moeten worden opgeofferd. Volgens Van Male is de functie van het 
motiveringsbeginsell  dat doel- en middelenkeuze tegen de achtergrond van 
dee betrokken belangen met argumenten inzichtelijk worden gemaakt.114 

InIn het verlengde hiervan kan worden verwezen naar Popelier die stelt dat 
dee motivering aantoont dat de genomen beslissingen 'rationeel' zijn.115 De 

1099 Waaldijk 1994, p. 296. 
1100 Waaldijk 1994, p. 8 en 9, die stelt dat de motiveringsplicht de deugdelijkheid, helderheid, 

controleerbaarheidd en aanvaardbaarheid van beslissingen bevordert. 
1111 Waaldijk 1994, p. 379-380; zie ook aanwijzing 212 van de Aanwijzingen voor de regelgeving 

enn Eijlander & Voermans 1999, p. 170-175. 
1122 Van Male 1990, p. 281, onder verwijzing naar Duk 1978, p. 564 e.v. en Van Kreveld 1983, 

p.. 188. 
1133 Van Male verwijst hier naar de Aanwijzingen voor de regelgeving. 
1144 Van Male 1990, p. 282; vgl. Koopmans 1980, p. 126. 
1155 Popelier 1997, p. 612. 
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motiveringg van een wet laat zien dat de beslissingen zijn gegrond op af-
gewogenn doelstellingen en motieven, en steunen op relevante gegevens.116 

Vann Kreveld acht een deugdelijke motivering van wetgeving essentieel. 
Volgenss hem dient de motivering inzicht te geven in het ter voorbereiding 
vann de wet verrichte onderzoek de gevolgde redeneringen, de afwegingen 
diee ten grondslag liggen aan de keuze voor de wet als zodanig en aan de 
voornaamstee in het wetsvoorstel neergelegde nadere keuzen.117 Aldus 
draagtt dit inzicht in de achtergronden volgens Van Kreveld bij aan een 
verhogingg van de kwaliteit van regelgeving. Deze kwaliteit is niet alleen 
vann belang uit een oogpunt van beleid, maar ook in verband met de recht-
matigheidd van de regelgeving en haar legitimiteit.118 Een overtuigende re-
dengevingg zal ook de opposanten van het beleid tot aanvaarding van doel 
enn middelen kunnen brengen.119 

Dee kenbaarheid van het doel en de gemaakte afwegingen kunnen ook 
bijdragenn aan de uitvoering van de wet zoals door de wetgever is bedoeld. 
Vann Male maakt duidelijk dat het voor de met uitvoering belaste bestuurs-
organenn van belang is dat de plaats van de uit te voeren regeling in de 
rechtsordee en de omvang van haar toepassingsbereik betrekkelijk eenvoudig 
zijnn vast te stellen.120 Van der Vlies stelt, dat bij het stellen van de wet niet 
alleenn de strekking van de wet moet worden aangegeven, maar dat in de 
toelichtingg ook duidelijk moet worden gemaakt hoe de belangenafweging 
binnenn de strekking van de regeling in beginsel dient te verlopen en welke 
belangenn daarbij moeten worden betrokken.121 Voorts kan in de toelichting 
wordenn aangegeven waarom het noodzakelijk is het bestuur op een bepaald 
puntt voldoende vrijheid te laten. Verder is het van belang dat de wetgever 
zijnn verwachting over het effect dat de regeling moet hebben, uiteenzet.122 

Tenn slotte stelt Van der Vlies dat door te motiveren wat het doel van 
regelgevingg in het bijzonder is, de innerlijke consistentie van de opzet en 
dee uitwerking daarvan kan worden bevorderd.123 

1166 Zie ook Eijlander & Voermans 1999, p. 173-175. 
1177 Van Kreveld 1990, p. 197; zie ook Barendrecht 1992, p. 166. 
1188 Zie ook Jansen 1995, p. 110-113. 
1199 Van Male 1990, p. 283. 
1200 Van Male 1990, p. 284. 
1211 Van der Vlies 1995, p. 137; zie ook Van Klink 1998, p. 163. 
1222 Van der Vlies 1995, p. 138. 
1233 Van der Vlies 1984, p. 193. 
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55 Jurisprudentie 

Ingevolgee artikel 120 Grondwet kan de belangenafweging van de wetgever 
niett worden getoetst.124 De afweging zoals deze door de wetgever is ver-
richt,, moet derhalve als gegeven worden beschouwd.125 Het jurisprudentie-
onderzoekk spitst zich toe op de vraag wanneer kan worden gesproken van 
eenn belangenafweging van de wetgever. Daarnaast wordt onderzocht in 
welkee gevallen de rechter afwijking van de wet gerechtvaardigd acht. 

5.15.1 Wetgever en samenstellende delen 

Uitt de jurisprudentie blijkt dat de rechter een onderscheid maakt tussen de 
wetgeverr en de samenstellende delen van de wetgevende macht. De Hoge 
Raadd overweegt in het Kortverbanders-arrest dat noch uit de tekst van de wet, 
nochh uit de toelichting blijkt dat de wetgever bij het totstandbrengen van 
dee wet zich heeft gerealiseerd dat onzeker was of de aanspraken van de 
kortverbanderss onder de Pensioenwet vielen. Tevens blijkt niet dat de wetge-
verr deze vraag na afweging van de betrokken belangen ontkennend heeft 
beantwoord.1266 Het gegeven dat noch de regering noch de Tweede Kamer 
aanleidingg heeft gezien om alsnog terzake een wettelijke regeling tot stand 
tee brengen, kan volgens de rechter niet gelijk worden gesteld met een oordeel 
vann de wetgever. De Hoge Raad maakt onderscheid tussen het negatieve 
oordeell  van de wetgever, dat is neergelegd in de tekst van de wet en in de 
toelichting,, en dat van de samenstellende delen van de wetgevende macht. 
Slechtss een afweging die door de wetgever is gemaakt, onttrekt zich aan 
rechterlijkee toetsing. 

Genoemdd onderscheid tekent zich scherper af in het geval er sprake is 
vann tegenstrijdige afwegingen. In de SSGZ-uitspraak overweegt het CBB 
datt de wijze waarop de opdracht in de wet is geformuleerd duidelijk en niet 
voorr misverstand vatbaar is.127 De toezeggingen van de verantwoordelijke 
bewindslieden,, die in strijd met de wet zijn gedaan, doen hier niet aan af. 
Ookk de president van de Haagse rechtbank maakt ten aanzien van de forma-
tiebevriezingg in het onderwijs duidelijk dat de tekst van de wet bepalend 

1244 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. Hirsch Ballin. 

1255 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; CRvB 6 juli 1989, TAR 1989, 201; Rb. Assen 
122 maart 1999, RAwb 1999, 130, m.nt. O.J.D.M.L. Jansen. 

1266 HR 9 juni 1989, AB 1989, 412, m.nt. F.H. van der Burg; RegclMoat 1990, p. 2, m.nt. Ï.C. van 
derr Vlies. 

1277 CBB 6 maart 1987, RegelMaat 1987, p. 130, m.nt. I.C. van der Vlies. 
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iss en dat quasi-legislatief overleg tussen bewindspersoon en de Tweede 
Kamerr de tekst van de wet niet kan doorbreken, al is het overleg nog zo 
recent.125 5 

Dee belangenafweging van de wetgever is derhalve neergelegd in de tekst 
vann de wet en de bijbehorende toelichting.129 Ten aanzien van het oordeel 
off  er überhaupt sprake is van een wet is de rechter gehouden om het oordeel 
vann de Staten-Generaal dienaangaande te volgen.130 Hij mag bijvoorbeeld 
niett zelf nagaan of het vereiste quorum aanwezig is geweest.131 

5.25.2 Wetgevingsprocedure 

Dee vraag is vanaf welk moment in de wetgevingsprocedure van een belan-
genafwegingg kan worden gesproken. De ondernemingskamer van het Hof 
Amsterdamm maakt duidelijk dat een besluit tot indiening van een wets-
voorstell  bij de Tweede Kamer onderdeel uitmaakt van het proces van formele 
wetgeving.1322 Ten gevolge van het besluit is het voorstel immers voorwerp 
gewordenn van behandeling door de Staten-Generaal. In een andere uitspraak 
steltt de ondernemingskamer dat het proces van wetgeving in ieder geval 
aanvangg heeft genomen wanneer een voorstel tot wetgeving van een minister 
off  een staatssecretaris aan de ministerraad is gedaan.133 In beide uitspraken 
oordeeltt de rechter dat de minister onderscheidenlijk de staatssecretaris 
verzuimdd heeft om ingevolge artikel 25 Wet op de ondernemingsraden 
(WOR)) de ondernemingsraad in de gelegenheid te stellen, voorafgaand aan 
dee besluitvorming, advies te geven. De staatsrechtelijke verdeling van de 
bevoegdhedenn over de wetgever en de rechterlijke macht staat er echter aan 
inn de weg dat de rechter ingrijpt in het proces van wetgeving wanneer dat 
process een aanvang heeft genomen.134 

Ookk de Hoge Raad is van oordeel dat het niet aan de rechter is om in 
dee loop van een procedure die tot een wet leidt, te toetsen of de procedure-
voorschriftenn in acht worden genomen en op die wijze in te grijpen in het 
wetgevingsproces.1355 In dit geval was er echter nog geen sprake van indie-

1288 Pres. Rb. Den Haag 26 juli 1989, AB 1989, 413, m.nt. F.H. van der Burg; zie ook Van der 
Burgg 1987, p. 119. 

1299 Vgl. HR 19 december 1993, AB 1993, 3U5; NJ 1995, 704, m.nt. M. Scheltema. 
1300 HR 27 januari 1961, NJ 1963, 248, m.nt. DJ. Veegens. 
1311 Zie ook Boon e.a. 1996, p. 83. 
1322 Hof Amsterdam 18 februari 1999, AA 1999, p. 473, m.nt. C.A.J.M. Kortmann. 
1333 Hof Amsterdam 22 juli 1999, NJ 1999, 806. 
1344 Zie ook Pres. Rb. Rotterdam 29 januari 1986, KG 1986, 154. 
1355 HR 19 november 1999, AA 2000, p. 107, m.nt. C.A.J.M. Kortmann; NJ 2000, 160 m.nt. T. 

Koopmans. . 
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ningg van een wetsvoorstel. De provincie had volgens de betreffende gemeente 
verzuimdd een aantal procedurele voorschriften van de Wet algemene regels 
herindelingg in acht te nemen. De minister of de regering was nog niet in 
dee procedure betrokken. De Hoge Raad maakt duidelijk dat de rechter desal-
nietteminn ook ten aanzien van de wettelijk geregelde voorbereidingspro-
ceduress van een wet, het gezamenlijk oordeel van de regering en Staten-
Generaall  heeft te eerbiedigen. 

Datt de wetgevingsprocedure zou kunnen worden gekenschetst als een 
process van afwegen waarin de rechter niet bevoegd is om in te grijpen,136 

kann ook worden afgeleid uit de jurisprudentie waarin de rechter anticipeert 
opp een voorstel van wet. De openbaarheid van de wetgevingsprocedure en 
dee gezaghebbendheid van het orgaan brengen met zich dat de rechter onder 
omstandighedenn niet voorbij zal kunnen gaan aan de inhoud van een derge-
lijk ee voorstel. Een duidelijk geval betreft (een te late) implementatie van EG-
recht.. Het Hof Den Haag oordeelt dat het laten voortbestaan van een bepa-
lingg in de Wet Werkloosheidsvoorziening na 22 december 1984 niet onrecht-
matigg is.137 De reden hiervoor is, aldus het hof, dat op 5 februari 1985 een 
voorstell  van wet bij de Staten-Generaal aanhangig is gemaakt, dat ertoe strekt 
dee betreffende bepaling met terugwerkende kracht tot 23 december 1984 in 
tee trekken. Een ander voorbeeld betreft een uitspraak van de Voorzitter van 
dee ARRvS, die in zijn beslissing betrekt dat een halfjaar later de inwerking-
tredingg van een nieuwe wet wordt beoogd, 

.... zodat de onzekerheid die voor verzoekster bestaat overr de toekomstige f inancie-
ringsmogelijkheidd naar het zich laat aanzien vrij spoedig zal worden weggeno-
men.138 8 

Dee CRvB geeft er in een andere uitspraak blijk van zich in zijn opvatting 
gesterktt te voelen door te verwijzen naar een aanhangig wetsontwerp dat 
strektt tot wijziging van de betreffende wet.139 In een arrest van 12 oktober 
19844 oordeelt de Hoge Raad dat de Wet op het Nederlanderschap weliswaar 
inn strijd is met het internationale recht, maar dat het aan de wetgever is om 
tee bepalen op welke wijze deze strijd moet worden opgeheven.140 In zijn 
conclusiee wijst de advocaat-generaal erop dat bij de vaststelling van de wet 

1366 Pres. Rb. Den Haag 6 maart 1974, AB 1974, 139, m.nt. J.R. Stellinga. 
1377 Hof Den Haag 13 maart 1985, AB 1985, 253, m.nt. F.H. van der Burg. 
1388 Vz. ARRvS 13 september 1983, AB 1984, 510, m.nt. I.C. van der Vlies. 
1399 CRvB 21 maart 1985, AB 1985, 445. 
1400 HR 12 oktober 1984, AB 1985, 319, m.nt. P.J. Boon. 



JuridischeJuridische benadering van de belangenafweging van de wetgever 1011 I 

nadrukkelijkk aandacht is besteed aan het betreffende probleem, terwijl er 
eenn nieuwe wet aanhangig is.141 

Uitt de jurisprudentie kan derhalve worden opgemaakt dat de belangen-
afwegingg van de wetgever in zeker opzicht zijn reputatie vooruitgaat door 
hett belang dat in de rechtspraktijk wordt toegekend aan een voorstel van 
wett vanaf het moment van bekendmaking. De rechter stelt zich niet alleen 
terughoudendd op ten aanzien van een voorstel van wet dat in behandeling 
is,, tevens beschouwt hij de daarin neergelegde afweging onder omstandighe-
denn als richtinggevend. 

5.35.3 Wettekst en memorie van toelichting 

Uitt het Kortverbanders-anest blijkt dat de tekst van de wet en de toelichting 
bepalendd zijn voor de reconstructie van het oordeel van de wetgever.142 

Dee vraag is welke verhouding tussen de tekst van de wet en de toelichting 
inn dit opzicht bestaat. Uit de jurisprudentie kan worden opgemaakt dat er 
inn dit verband sprake is van drie soorten van gevallen.143 In de eerste plaats 
betreftt het de gevallen waarin de toelichting en de tekst van de wet volledig 
mett elkaar in overeenstemming zijn. Dit is de situatie zoals deze behoort 
tee zijn en waar in het algemeen van uit kan worden gegaan.144 In deze ge-
vallenn is doorgaans duidelijk wat de afweging van de wetgever is geweest, 
zodatt de rechter zonder veel moeite de wet kan interpreteren en toepas-
sen.145 5 

Eenn geval van de tweede soort doet zich voor in het AZIVO-arrestU(' 
Dee tekst van de in het geding zijnde AMvB bevat zowel de term 'voorwaar-
den'' als 'financiële voorwaarden'. Teneinde duidelijkheid te verkrijgen over 
hett soort voorwaarden dat is bedoeld, wendt de rechter zich tot de toelichting 
bijj  de Ziekenfondswet waarop de betreffende AMvB is gebaseerd. De Hoge 
Raadd stelt vast dat in het bijzonder uit de memorie van toelichting bij de 
Ziekenfondswett is af te leiden dat de wetgever het mogelijk heeft willen 
makenn dat bij of krachtens AMvB een algemene eigenbijdrageregeling tot 

1411 Zie ook HR 23 september 1988, NJ 1989, 740, m.nt. E.A. Alkema & E.A.A. Luijten; vgl. HR 
1ÜÜ november 1989, NJ 1990, 450, m.nt. E.A.A. Luijten. 

1422 HR 9 juni 1989, AB 1989, 412, m.nt. F.H. van der Burg; RegelMoat 1990, p. 2, m.nt. I.C. van 
derr Vlies. 

1433 Stoter 1996, p. 142-143. 
1444 Aanwijzing 212 van de Aanwijzingen voor de regelgeving; zie ook Bijlander & Voermans 1999, 

p.. 179-180. 
1455 HR 26 november 1993, RvdW 1993, 238c; CRvB 6 december 1980, AB 1980, 628, m.nt. B.J. 

vann der Net; CRvB 11 december 1980, AB 1981, 200, m.nt. B.J. van der Net. 
1466 HR 15 oktober 1984, AB 1985, 63. 
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standd wordt gebracht. Uit het arrest blijkt dat indien de tekst van de wet 
(te)) weinig duidelijkheid biedt, de bedoeling van de wet onder omstandig-
hedenn via de toelichting kan worden achterhaald.147 Hierbij kan worden 
aangetekendd dat de rechter zich zeer terughoudend opstelt indien een ver-
wijzingg naar de toelichting leidt tot een beperking van een recht dat in de 
tekstt van de wet is vastgelegd. Een voorbeeld hiervan betreft een uitspraak 
vann de voorzitter van de ABRvS die overweegt, 

.... dat in de eerste plaats de wettekst bepalend is en dat aan hetgeen in de Memorie 
vann Toelichting is gesteld op zichzelf geen doorslaggevende betekenis kan worden 
toegekend.. Nu in de wettekst niet uitsluitend beroep is opengesteld voor Provinciale 
Statenn (...) doch voor een belanghebbende, kan naar het oordeel van de Voorzitter 
niett worden aangenomen dat de wet slechts voorziet in een beroepsmogelijkheid 
voorr Provinciale Staten.148 

Eenn geval van de derde soort doet zich voor wanneer de tekst van de wet 
enn de toelichting niet meer door middel van interpretatie met elkaar in 
overeenstemmingg kunnen worden gebracht. De afweging ten aanzien van 
eenn bepaald belang die is weergegeven in de memorie van toelichting en 
dee tekst van de wet lopen uiteen of zijn zelfs strijdig met elkaar. In een der-
gelijkk geval laat de rechter er geen misverstand over bestaan dat de tekst 
vann de wet prevaleert boven de afweging zoals deze is verwoord in de toe-
lichting.1499 De beperkende afweging in de toelichting wordt opzijgezet ten 
gunstee van de wettekst. 

Dee tekst van de wet is derhalve in eerste en in laatste instantie bepalend 
alss het gaat om de afweging van de wetgever. De memorie van toelichting 
vormtt een veel gebruikte bron voor interpretatie, doch in beginsel niet ten 
nadelee van belanghebbenden. De afweging die in de toelichting is verwoord, 
kann niet in de plaats treden van de tekst van de wet. 

5.45.4 Afwijken van de belangenafweging van de wetgever 

Hett Harmonisatiewet-arrest maakt duidelijk dat de belangenafweging, zoals 
diee door de wetgever is verricht, in het algemeen moet worden gevolgd,150 

1477 Zie ookk het LS V-arrest, HR 1 juli 1983, NJ1984,360, m.nt. M. Scheltema; AB 1984,103; RvdW 
1983,, 131, m.nt. F.H. van der Burg. 

1488 Vz. ABRvS 13 juli 1995, BR 1996, p. 118; zie ook CRvB 7 april 1999, AB 1999, 385, m.nt. 
I.C.. van der Vlies. 

1499 HR 24 januari 1996, BNB 1996, 138c, m.nt. I.J.F.A. van Vijfeijken; Pres. Rb. Den Haag 26 
julii  1989, AB 1989, 413. 

1500 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. 
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Dee wet mag slechts buiten toepassing worden gelaten indien de toepassing 
inn strijd is met een fundamenteel rechtsbeginsel, in verband met omstandig-
hedenn die de wetgever niet in zijn afweging heeft betrokken.151 De vraag 
iss wanneer sprake is van dergelijke omstandigheden. 

Inn de eerste plaats kan worden gewezen op de contra-legem jurispruden-
tiee waarin onder omstandigheden voorrang wordt verleend aan het vertrou-
wensbeginsell  of het gelijkheidsbeginsel boven het uitgangspunt dat de wet 
moett worden nageleefd.152 Op zichzelf wordt in deze jurisprudentie de 
afwegingg van de wetgever niet ter discussie gesteld. Doorgaans is er sprake 
vann een toezegging of een uitvoeringspraktijk die in strijd is met de wet. 
Inn een dergelijk geval kunnen de bijzondere omstandigheden van het geval 
ertoee leiden dat, 

.... strikte toepassing van een wetsbepaling in die mate in strijd zou komen met 
hett ongeschreven recht, dat zij op grond daarvan geen rechtsplicht meer kan 
zijn.153 3 

Err is in deze gevallen per definitie geen sprake van een in de wet verdiscon-
teerdee omstandigheid.154 Daarnaast kan worden gewezen op de gevallen 
waarinn de toepassing van de wet dusdanig onredelijk is, dat de wetgever 
eenn dergelijk resultaat niet kan hebben gewenst.155 

Vann een omstandigheid die de wetgever niet in zijn afweging heeft 
betrokken,, is ook geen sprake in het geval de wet een leemte bevat. Een 
voorbeeldd hiervan is een uitspraak van de CRvB waarin deze vaststelt dat 
dee Werkloosheidswet met betrekking tot 'jonge starters' een leemte bevat. 
Dezee leemte dient te worden weggenomen door van een strikte toepassing 
vann de wet af te zien. De rechter overweegt dat, gelet op de strekking van 
dee wet, de toekenning van de uitkering met een redelijke toepassing van 
dee wet overeenstemt,156 Het afwijken van de wet strekt er in dit geval toe 
omm de doelstelling van de wet beter te realiseren. Een dergelijk geval doet 
zichh ook voor in het Koninklijk Besluit van 3 november 1983 waarin met 
eenn beroep op de strekking van de Ontgrondingenwet en de geschiedenis 

1511 Zie ook Van Buuren 1989, p. 203-211. 
1522 HR 12 april 1978, Nj 1979, 533, m.nt. M. Scheltema; AB 1979, 262, m.nt. F.H. van der Burg; 

CRvBB 11 september 1980, AB 1981, 233, m.nt. B.J. van der Net; CRvB 6 juli 1987, TAK 1989, 
201;; HR 11 maart 1988, Nj 1988, 611, m.nt. J.B.M. Vranken; HR 17 juni 1992, BNB 1992, 
295,, m.nt. van G.J. Leijenhorst. 

1533 CRvB 11 september 1980, AB 1981, 233, m.nt. B.J. van der Net. 
1544 ZieNicolaï 1994, p. 182. 
1555 HR 8 juni 1977, BNB 1977, 191, m.nt. J.P. Scheltens; vgl. ARRvS 15 maart 1993, AB 1994, 

167,, m.nt. B.J.P.G. Roozendaal & R.M. van Male. 
1566 CRvB 16 februari 1982, AB 1982, 340, m.nt. J.H. Smits. 
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vann haar totstandkoming, een besluit dat in strijd is met de wet wordt ge-
rechtvaardigd.1577 In het Koninklijk Besluit van 5 november 1979 is er geen 
sprakee van een leemte in de wet, maar van een aperte fout van de wetgever. 
Hett besluit spreekt van een 'onduidelijkheid' die de wet terzake bevat, een 
letterlijkee toepassing zou in dit geval afbreuk doen aan de strekking van 
dee wet158 

Naastt een wetstoepassing die de wetgever niet kan hebben voorzien, een 
leemtee of een aperte fout in de wet, kan er nog een aanleiding voor de rech-
terr zijn om in het concrete geval tot een andere belangenafweging te komen 
dann de wet voorschrijft. Het betreft een geval waarin sprake is van gewij-
zigdee maatschappelijke omstandigheden.159 In het arrest Eindhoven/Staals 
overweegtt de Hoge Raad dat de vooronderstelling waarvan de wetgever 
inn 1851 ten aanzien van het bestaan van privaatrechtelijke overeenkomsten 
mett betrekking tot voor de openbare dienst bestemde gemeentewerken, bezit-
tingenn en inrichtingen is uitgegaan, niet in overeenstemming is met de thans 
geldendee rechtsopvattingen en derhalve buiten beschouwing kan blijven.160 

Tenn slotte kan in het algemeen worden gewezen op de gevolgen wanneer 
kann worden vastgesteld dat de wetgever een bepaald belang niet in zijn 
afwegingg heeft betrokken.161 De rechter acht zich in een dergelijk geval 
bevoegdd om een aanvullende belangenafweging te verrichten. Een voorbeeld 
betreftt een uitspraak van de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad 
vann State (AGRvS). De afdeling overweegt dat de Waterstaatswet 1900 noch 
hett Algemeen Waterschapsreglement noch het bijzonder reglement in een 
regelingg terzake van vergoeding van de schade voorziet. 

Nochtanss kunnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur vorderen dat 
inn bepaalde gevallen schade welke redelijkerwijs niet of niet geheel voor reke-
ningg van de belanghebbende behoort te blijven voor vergoeding in aanmerking 
komt.162 2 

Zouu de wetgever in de toelichting of in de wettekst expliciet hebben overwo-
genn een schadevergoedingsregeling niet nodig te achten, dan zou de rechter 
zichh met deze overweging op het terrein van de wetgever hebben begeven. 

1577 KB 3 november 1983, AB 1984, 249, m.nt. J.R. Stellinga. 
1588 KB 5 november 1979, AB 1980, 65, m.nt. J.R. Stellinga. 
1599 CRvB 7 december 1988, AB 1989, 10. 
1600 HR 19 januari 1968, NJ 1968, 166, m.nt. G.J. Scholten; zie ook HR 3 maart 1972, NJ 1972, 

339. . 
1611 Zie ook Van der Vlies 1995, p. 136. 
1622 AGRvS 23 maart 1989, AB 1989, 428, m.nt. P.C.E. van Wijmen; zie ook CRvB 6 december 

1980,, AB 1980, 628, m.nt. B.J. van der Net en CRvB 11 december 1980, AB 1981, 200, m.nt. 
B.J.. van der Net. 
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66 Conclusie 

Dee juridische normering van de belangenafweging van de wetgever wijkt 
niett principieel af van de eisen die worden gesteld aan de vaststelling van 
eenn algemene maatregel van bestuur. De normen zijn globaal genomen het-
zelfde,, zij worden slechts op een andere wijze ingevuld. Dit heeft vooral 
tee maken met twee typische eigenschappen van de wet. Het betreft het ab-
stractee niveau van de besluitvorming en het specifiek democratische karakter. 

Inn de eerste plaats brengen de positie en functie van de wetgever met 
zichh dat de criteria die betrekking hebben op de belangenafweging meer 
algemeenn zijn geformuleerd. Het abstracte niveau waarop de wet wordt 
vastgesteldd is daarbij kenmerkend. Dit betekent dat van de wetgever met 
namee mag worden verwacht dat hij blijk geeft zich rekenschap te hebben 
gegevenn van de in het geding zijnde belangen. Voorts moeten de betrokken 
belangenn op evenwichtige wijze worden afgewogen, ten aanzien waarvan 
geenn volledigheid en gedetailleerdheid kan worden verlangd. De wetgever 
dientt in ieder geval aan te geven waarom aan bepaalde belangen voorrang 
wordtt verleend boven andere belangen. Binnen het gestelde kader dienen 
dee betrokken belangen minimaal globaal te worden gewaardeerd. Daarnaast 
iss van belang dat de wet het fundament vormt voor de nadere normstelling 
diee door het bestuur wordt verricht. Het doel van de wet staat op zich en 
hoeftt niet, zoals dat ten aanzien van de belangenafweging door het bestuur 
wordtt geëist, zozeer te passen binnen een hogere doelstelling. Van de 
wetgeverr wordt juist verwacht, met name met het oog op de nadere 
normstelling,, dat de doelstelling duidelijk en concreet is en dat een relatie 
wordtt gelegd met doelstellingen van andere wetten. De wetgever dient het 
kaderr aan te geven waarbinnen de wet tot stand wordt gebracht, zodat het 
bestuurr en belanghebbenden zich een goed beeld kunnen vormen van de 
context. . 

Hett tweede beïnvloedende kenmerk betreft het democratische gehalte 
vann de wet. Dit werkt door in de criteria die betrekking hebben op de 
belangenafweging.. De wetgever moet relatief veel moeite doen om belang-
hebbendenn bij de afweging te betrekken, om hun standpunten te achterhalen, 
omm deskundigen te raadplegen, om het publieke debat te faciliteren en om 
dee besluitvorming zo open mogelijk te houden. Het wordt van belang geacht 
datt de wetgever streeft naar een zo groot mogelijke consensus. Dit hangt 
mijnss inziens samen met de bijzondere functie en positie van de wetgever. 

Uitt het jurisprudentieonderzoek kan worden opgemaakt dat de belangen-
afwegingg van de wetgever is neergelegd in de tekst van de wet. De memorie 
vann toelichting kan daarbij als interpretatiehulpmiddel dienen. Oordelen 
vann de samenstellende delen van de wetgevende macht kunnen niet gelijk 
wordenn gesteld met een afweging van de wetgever. Van de belangenafwe-



II  106 HoofdstukHoofdstuk 4 

gingg van de wetgever mag slechts worden afgeweken op grond van omstan-
dighedenn die de wetgever niet heeft (kunnen) voorzien. Hiervan kan sprake 
zijnzijn bij een wetstoepassing die kennelijk onredelijk is, of bij een leemte of 
eenn fout in de wet. Het is derhalve zaak voor de wetgever om bij zijn afwe-
gingg met zoveel mogelijk omstandigheden rekening te houden. De wetgever 
dientt ervan blijk te geven aan de betrokken belangen te hebben gedacht. 
Ditt vergroot de legitimiteit van de wet en op die wijze kan worden voorko-
menn dat rechter en bestuur tot een aanvullende of andere afweging kunnen 
komenn die niet democratisch is gelegitimeerd. 


