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55 De belangenafweging van de 
wetgeverr benaderd vanuit zijn 
specifiekee bevoegdheid 

11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk wordt de belangenafweging van de wetgever in het bij-
zonderr benaderd vanuit zijn specifieke bevoegdheid. De wetgever is aange-
wezenn om het algemeen belang te identificeren. De verschillende kenmerken 
diee in dat verband als wezenlijk voor de belangenafweging van de wetgever 
kunnenn worden bestempeld, komen aan de orde in g 2. Vervolgens wordt 
dee belangenafweging van de wetgever benaderd vanuit de beginselen van 
legaliteitt (§ 3) en specialiteit (§ 4). Aan de hand van de competentie van de 
wetgeverr kan worden bepaald op welk soort beslissingen de belangenafwe-
gingg van de wetgever moet zijn gericht. Met de competentie hangt samen 
dee positie die de wetgever inneemt in het stelsel van gelede normstelling 
(§§ 5). De conclusie (§ 6) bevat een overzicht van de criteria die voortvloeien 
uitt de specifieke positie die de wetgever in ons staatsbestel inneemt. 

22 Algemeen belang 

2.12.1 Deiermineren van het algemeen belang 

Hett algemeen belang wordt de grondslag genoemd voor alle overheidsactivi-
teit.11 C.F.H. Polak noemt het algemeen belang bij uitstek het motief voor 
hett handelen van de overheid.2 

Voorr de individuele burgers daarentegen, hoe loffelijk, neen hoe noodzakelijk het 
ookk moge zijn juist in een democratische Staat dat zij zich bij hun handelingen mede 
latenn leiden door gemeenschapszin, is het algemeen belang de bron van alle beper-
kingenn die aan hun vrijheid van handelen zijn gesteld.3 

Dee Moor-van Vugt maakt ook duidelijk dat het beperken van de vrijheid 
vann een burger slechts geoorloofd is, voorzover daarmee het algemeen be-

11 De Haan e.a. 1996, p. 3; Schlössels 1998a, p. 74; C.H.F. Polak 1950, p. 43. 
22 C.H.F. Polak 1950, p. 53; Teunissen & Tak 1994, p. 613; Witteveen 1988b, p. 426. 
33 C.H.F. Polak 1950, p. 53; zie ook Van Wijmen 1981, p. 295. 
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lang,, en daarmee tevens het belang van het individu binnen de gemeenschap 
iss gediend.4 Teunissen & Tak doelen naar mijn mening op hetzelfde wanneer 
ze,, in andere bewoordingen, stellen dat het van overheidswege beschermen 
vann belangen van bepaalde (groepen van) personen of bepaalde maatschappe-
lijk ee verbanden, slechts aanvaardbaar is waar dat in het belang van de 
gemeenschapp wordt geacht,5 

Hett algemeenbelangbegrip blijkt zich niet goed te lenen voor een inhoude-
lijk ee definitie. Het is een ruim begrip dat op verschillende wijzen wordt 
geïnterpreteerd.66 Bovendien is het een begrip dat zich moeilijk juridisch laat 
inkaderen.77 Van Wijmen heeft geprobeerd om een hanteerbare definitie te 
geven.. Naar zijn opvatting gaat het om een 'voldoende bovenpersoonlijk' 
belang.88 Het begrip heeft volgens hem zelf geen concrete inhoud, 

.... doch stipuleert dat een bepaald belang zovelen aangaat, dat het een algemeen 
karakterr krijgt, waardoor het (als gevolg van wetsduiding) gaat prevaleren boven 
bijzondere,, particuliere belangen ...9 

Vann Wijmen benadrukt de centrale rol die de wetgever speelt ten aanzien 
vann het algemeen belang.10 Het gaat er wat hem betreft om dat een alge-
meenn belang van een dusdanig bovenpersoonlijk én beschermenswaardig 
karakterr is, dat de wetgever zich de behartiging ervan aantrekt.11 In zijn 
opvattingg wordt een belang een algemeen belang omdat de wetgever het 
beschermenswaardigg acht. Nieuwenhuis maakt duidelijk dat de wetgever 
bijj  uitstek geschikt is om te beslissen of er sprake is van een toekomstig 
algemeenn belang dat moet worden gediend.12 

Vann Wijmen stelt dat het algemeen belang niet slechts belangen behoeft 
tee betreffen die door de meerderheid beschermenswaardig worden geacht.13 

Somss kiest de wetgever er bewust voor een minderheidsbelang te bescher-
men,, zoals dat van etnische of linguïstische minderheden. Kroes spreekt in 
ditt verband van het verwezenlijken van de 'materiële democratie'.14 Dit 
betekentt dat de meerderheid ziet op de belangen van kwetsbare (minder-

44 De Moor-van Vugt 1995, p. 12. 
55 Teunissen & Tak 1994, p. 614. 
66 Schlössels 1998a, p. 75. 
77 De Haan e.a. 1996, p. 3. 
88 Van Wijmen 1981, p. 281. 
99 Van Wijmen 1981, p. 282. 
100 Vgl. Simon 1993, p. 47. 
111 Van Wijmen 1981, p. 281. 
122 Nieuwenhuis 1991, p. 48. 
133 Van Wijmen 1981, p. 282. 
144 Kroes 1998, p. 272. 
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heids)groepen.155 Hirsch Ballin ziet het als de principiële taak van de wet-
geverr om zich kwetsbare belangen van minderheden aan te trekken,16 De 
wetgeverr dient de belangen te beschermen en te eerbiedigen omwille waar-
vann mensen staatsgezag aanvaarden.17 De grondslag hiervoor is het verkrij-
genn van een zo groot mogelijke mate van vrijheid.18 In zijn visie is dat het 
bestt te bewerkstelligen indien de meerderheid zich de belangen van de 
minderheidd in voldoende mate aantrekt. 

Dee wetgever heeft derhalve een belangrijke rol in de determinering van 
hett algemeen belang. Het betreft belangen van individuen waarvan wordt 
vastgesteldd dat die het best op algemene wijze kunnen worden geregeld. 
Frankenn maakt in dit verband duidelijk dat niet allerlei algemene belangen 
probleemlooss naast elkaar kunnen worden geformuleerd. Het gaat naar zijn 
oordeell  om geheel of gedeeltelijk met elkaar strijdige belangen van collectieve 
aard,, zodat voor een min of meer aanvaardbare beschrijving van het alge-
meenn belang afwegingen dienen plaats te vinden.19 Volgens de Moor-van 
Vugtt is het een beginsel van rechtsstatelijkheid dat de overheid bij het 
behartigenn van het algemeen belang een afweging van betrokken belangen 
verricht.200 Van Wijmen spreekt in dit verband van afwegingen die gemaakt 
moetenn worden tussen een algemeen of collectief belang en een individueel 
off  groepsbelang en tussen méér algemene deelbelangen én tussen individuele 
off  groepsbelangen onderling.21 

Eenn democratie kent procedureregels volgens welke de besluitvorming idealiter 
zodanigg kan verlopen dat alle betrokken belangen aan bod kunnen komen.22 

Hett is ingevolge deze procedureregels dat de wetgever bij uitstek geschikt 
iss om het algemeen belang te determineren en in het kader daarvan de 
complexee afweging tussen abstract opgevatte belangen te verrichten. De 
wetgevingsproceduree is de meest democratische wijze van besluitvorming 
doorr de overheid.23 De procedure is zodanig ingericht dat daarin zoveel 
mogelijkk gezichtspunten met elkaar kunnen concurreren.24 Scheltema wijst 

155 Kroes 1998, p. 274. 
166 Hirsch Ballin, De gekoppelde staat 1991, p. 68. 
177 Hirsch Ballin, Rechtsvorming door wetgeving 1991, p. 407. 
188 Zie ook Hirsch Ballin, Regelen op afstand als vereiste van de sociale rechtsstaat 1991, p. 386, 

diee stelt dat het de taak van de overheid is om te verhinderen dat het genot van de klassieke 
vrijhedenn wordt verhinderd door sociaal-economische omstandigheden. 

199 Franken e.a. 1995, p. 191; Nieuwenhuis 1991, p. 42. 
200 De Moor-van Vugt 1995, p. 10. 
211 Van Wijmen 1998, p. 171. 
222 De Moor-van Vugt 1995, p. 11. 
233 Scheltema 1979, p. 68; Van der Vlies 1984, p. 103. 
244 Hol 1993, p. 129. 
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eropp dat voor de burgers hierin de beste waarborg ligt dat met hun denkbeel-
den,, hun belangen rekening wordt gehouden.25 De doeleinden die de over-
heidd ter behartiging van het algemeen belang nastreeft, worden in belangrijke 
matee mede door het parlement gesteld. Het te dienen belang en het na te 
strevenn doel zijn aldus in overeenstemming met hetgeen de meerderheid 
vann de volksvertegenwoordiging wenst. Verondersteld mag worden dat zij 
eenn weerspiegeling vormen van hetgeen in de maatschappij leeft.26 

Hett belangrijkste kenmerk van de wetgevingsprocedure is volgens Van 
derr Vlies de openbaarheid via de indiening bij de Tweede Kamer.27 Zij wijst 
eropp dat de wetgevingsprocedure de enige procedure is waarin actieve 
openbaarheidd en discussie vóór de vaststelling van het besluit grondwettelijk 
verzekerdd zijn en de mogelijkheid is gegeven dat het voorstel door anderen 
dann de opstellers vóór de vaststelling ervan wordt gewijzigd. Daarnaast acht 
Vann der Vlies het van betekenis dat de wetgevingsprocedure in veel gevallen 
breedd wordt toegepast. Bij sommige voorontwerpen wordt bijvoorbeeld via 
dee gehele of gedeeltelijke openbaarheid aan (groepen van) belanghebbenden 
off  deskundigen de gelegenheid geboden hun mening te geven. 

2.22.2 Afivegen van belangen 

Volgenss Tak wordt het algemeen belang gevormd door verschillende algeme-
nee (deel)belangen.28 Ook Tak is van oordeel dat het al die belangen betreft 
diee uitrijzen boven het niveau van mogelijke of wenselijke behartiging door 
particulierenn zelf. De belangen verschillen sterk in omvang en gewicht en 
zijnzijn deels tijdgebonden. In het geval deze belangen niet alleen met elkaar 
inn conflict komen maar ook met bijzondere belangen van individuen, mag 
dee overheid volgens Tak de algemene belangen niet maximaal honoreren. 
Hett vinden van een harmonisch evenwicht tussen de algemene belangen 
onderlingg en de met die belangen conflicterende belangen van individuele 
personen-- of particulier-belangengroeperingen, is evenzeer een algemeen 
belangg waarvan de behartiging tot taak van de overheid moet worden gere-
kend.2yy De specifieke taak van de wetgever is er volgens Tak in gelegen 
omm te bepalen wat als algemeen belang moet worden aangemerkt en om 
dee algemene belangen tegen elkaar af te wegen. 

255 Scheltema 1979, p. 69. 
266 Vgl. Van Klink 1998, p. 159-167; Schlössels 1998a, p. 89. 
277 Van der Vlies 1984, p. 102. 
288 Tak 1979, p. 88; Van Wijmen 1981, p. 283; vgl. Nieuwenhuis 1998, p. 12. 
299 Tak 1979, p. 89. 
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Takk onderscheidt bijzondere belangen van individuen van algemene be-
langen,, maar geeft tegelijkertijd impliciet aan dat dit onderscheid niet in 
striktee zin is te maken. Indien het algemeen belang kan worden gekenschetst 
alss belangen van individuen die het best op algemene wijze kunnen worden 
geregeld,, dan maken deze individuele belangen deel uit van het algemeen 
belang.300 Deze stelling geldt niet alleen voor het bestuursrecht maar ook 
voorr andere rechtsgebieden. Franken geeft ten aanzien van privaatrechtelijke 
wetgevingg aan dat bij het ingewikkelder en meer grootschalig worden van 
dee maatschappij, bij burgers meer behoefte ontstaat aan voorspelbaarheid. 
Hiermeee is volgens hem het vaststellen en afbakenen van individuele of 
subjectievee rechten een gemeenschappelijk, algemeen belang geworden.31 

Hett zoveel mogelijk recht doen aan ieders individuele belangen en waarde-
opvattingenn draagt in belangrijke mate bij aan het algemeen belang. Ook 
Simonn is van opvatting dat 'een scherp onderscheid voor onmogelijk moet 
wordenn gehouden'.32 Bijzondere belangen van individuen maken ook vol-
genss hem deel uit van het algemeen belang. Het is de taak van de overheid 
zowell  bijzondere belangen als openbare belangen te behartigen. Daarbij dient 
inn het oog te worden gehouden dat aan particuliere belangen nagenoeg altijd 
well  een openbaar aspect kleeft en dat openbare belangen steeds (mede) 
zullenn raken aan belangen van individuen. 

Schlosselss wijst op de principiële rol van de wetgever als behartiger van 
hett algemeen belang. Deze bestaat eruit dat de wetgever een balans moet 
vindenn tussen de belangen van de publieke rechtsgemeenschap en private 
rechtsbelangen.333 Het is volgens Schlossels de 'principieel dienende functie 
vann de overheid' binnen de democratische rechtsstaat die de wetgever 
verplichtt tot een 

.... objectieve en onpartijdige zoektocht naar de balans tussen publieke rechtsbelan-
genn enerzijds en belangen van (private) rechtssubjecten anderzijds.34 

Dee wetgever dient, alvorens een nieuwe bestuursbevoegdheid in het leven 
tee roepen, een integrale en zorgvuldige afweging van de betrokken belangen 
tee verrichten. Deze belangenafweging in abstracto heeft volgens Schlossels 
tenn doel om de vraag te beantwoorden of een specifieke bevoegdheidstoeken-

300 Zie ook C.F.H. Polak 1950, p. 45. 
311 Franken e.a. 1995, p. 190. 
322 Simon 1993, p. 82; zie ook C.F.H. Polak 1950, p. 45, 56 en 64. 
333 Schlossels 1998a, p. 71-72. 
344 Schlossels 1998a, p. 78. 
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ningg met het oog op een bepaald publiekrechtelijk belang noodzakelijk is,35 

Indienn de wetgever tot de conclusie komt dat een bevoegdheid stoekenning 
noodzakelijkk is, is het aan de wetgever om normatieve kaders te stellen voor 
watt Schlössels noemt het 'harmonisatieproces van conflicterende belangen' 
datt op bestuursniveau plaatsvindt.36 De wetgever dient daarbij aan te geven 
welkee (deelbelangen door het bestuur in het nadere, individualiserende 
afwegingsprocess moeten worden betrokken.37 Het speciale algemene belang 
iss bepalend voor de normatieve invulling van de bestuursrechtelijke rechts-
betrekkingg in concreto.38 Uit het feit dat Schlössels het tot de taak van de 
wetgeverr rekent om aan te geven welke de te dienen algemene belangen 
zijn,, kan worden afgeleid dat het in zijn theorie ook de wetgever is die 
bepaaltt of een belang wordt aangemerkt als een algemeen belang. Belangrijke 
voorwaardee hierbij is dat de wetgever aandacht moet besteden aan de vraag 
hoee het (nieuw) te behartigen publieke belang zich verhoudt tot andere 
publiekee belangen die reeds aan het bestuur ter behartiging zijn toever-
trouwd.. Schlössels vat de rol van de wetgever met betrekking tot het te 
dienenn algemeen belang samen als een ordening en prioriteitstelling van 
publiekee belangen,39 

2,32,3 Algemeenheid van de afweging 

Dee begrippen algemeen belang en individueel of bijzonder belang moeten 
niett in de context van tegenstellingen worden gehanteerd. Het algemeen 
belangg dient altijd te kunnen worden herleid tot een zo goed mogelijke 
beschermingg van individuele belangen. Er is sprake van een algemeen belang 
indienn de wetgever vaststelt dat het in het belang van de gemeenschap is 
datt belangen van individuen op algemene wijze worden geregeld. Het op 
algemenee wijze reguleren van belangen ter behartiging van het algemeen 
belangg heeft echter als nadeel dat bijzondere belangen van individuen kunnen 
wordenn geschaad. Het is aan de wetgever om een balans aan te brengen 

355 Schlössels 1998a, p. 84; zie ook Tak 1979, p. 89. Vgi. het noodzakelijkheidsbeginsel van Van 
derr Vlies 1984, p. 190-213; Popelier 1997, p. 226 en aanwijzing 6 van de Aanwijzingen voor 
dede regelgeving. 

366 Schlössels 1998a, p. 73. 
377 Heldeweg 1995, p. 137, doelt op hetzelfde proces als hij stelt dat op basis van de algemene 

doorr de wetgever vastgestelde norm(en), het bestuur de mogelijkheid rest een concrete 
belangenafwegingg te verrichten waarbij het zich rekenschap geeft van betrokken individuele 
belangen. . 

388 Schlössels 1998a, p. 170. Heldeweg 1995, p. 137, spreekt in dit geval van een specifiek alge-
meenn belang dat is gekristalliseerd in een bevoegdheid(snorm). 

399 Schlössels 1998a, p. 84; zie ook Tak 1979, p. 89. 
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tussenn de mate waarin het algemeen belang wordt behartigd en de mate 
waarinn bijzondere belangen worden geschaad. Er is geen sprake van een 
tegenstellingg omdat de geschade particuliere belangen tevens meedelen in 
dee mate waarin het algemeen belang wordt gediend. Op basis van de abstrac-
tee normstelling vindt concretisering van de individuele rechtspositie door 
hett bestuur plaats met het oog op de concrete, rechtstreeks betrokken belan-
gen.. Het bestuursorgaan is immers bij uitstek geschikt om binnen het kader 
vann de algemene balans, die door de wetgever is aangebracht, de betrokken 
individuelee belangen te inventariseren en af te wegen. 

Dezee opvatting vindt onder meer steun in de theorie van Heldeweg. Hij 
steltt de exclusieve behartiging van het algemeen belang door de wetgever 
alss norm voorop en legt daarbij het accent op de algemeenheid van de te 
verrichtenn afweging.40 De wetgever dient op voet van een abstracte afweging 
vann algemene belangen een algemene norm te formuleren, die het doel van 
dee bevoegdheid uitdraagt en binnen het eigen toepassingsbereik de rechtspo-
sitiee van een bepaalde groep individuele burgers ten overstaan van de over-
heidd determineert. Heldeweg legt de nadruk op het algemene karakter van 
dee belangenafweging van de wetgever.41 Het kenmerk van de door de wet-
geverr vastgestelde normen, al dan niet als grondslag voor nadere normstel-
ling,, is volgens hem dat deze enkel en alleen op 'een wel als anoniem te 
betitelenn afweging berusten'.42 Hierin ligt de waarborg vervat dat de over-
heidd zich exclusief toelegt op de behartiging van het algemeen belang en 
alduss de gelijkwaardige vrijheid van burgers in de samenleving respec-
teert.43 3 

Vann der Vlies legt de nadruk op de dienende functie van wetgeving met 
betrekkingg tot rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.44 Het stellen van een 
algemenee regel dient volgens Van der Vlies de rechtszekerheid omdat zo 
eeniederr die het aangaat zich van de inhoud ervan op de hoogte kan stellen 
enn zijn handelen daarop kan afstemmen.45 Niet alleen de eigen rechtssituatie 
kann worden gekend, maar ook die van anderen met wie men in een bepaalde 

400 Heldeweg 1995, p. 136; vgl. Hirsch Ballin, De gekoppelde staat 1991, p. 72, die erop wijst dat 
dee wetgever de belangenafweging dient te verrichten vanuit een algemeen gezichtspunt. 

411 Zie ook Scheltema 1984, p. 9. 
422 Heldeweg 1995, p. 138. 
433 Vgl. Schreuder-Vlasblom 1998, p. 20, die erop wijst dat een volledige en dus niet op een 

eenzijdigee inventarisatie van belangen gebaseerde afweging zich niet laat vatten binnen 
hett kader van een individueel geval waarmee aan het algemeenheidspostulaat van wetge-
vingg is voldaan; zie ook Popelier 1997, p. 229. 

444 Van der Vlies 1984, p. 118-119; zie ook Van Male 1988, p. 264; zie ook Popelier 1997, p. 
199-200,, die het algemene karakter van regelgeving bespreekt i.v.m. de interne moraliteit 
vann Fuller. 

455 Van der Vlies 1991, p. 111; Scheltema 1979, p. 73. 



!!  114 HoofdstukHoofdstuk 5 

verhoudingg staat.46 Popelier maakt, onder verwijzing naar Fuller/7 duide-
lij kk dat het gaat om het vereiste dat individuele beslissingen voldoende 
voorspelbaarr zijn doordat ze steunen op een gekende, algemene regel, zodat 
dee verschillende beslissingen samen een coherent geheel vormen, waarin 
weerr een algemene regel tot uitdrukking wordt gebracht.48 De rechtsgelijk-
heidd wordt volgens Van der Vlies door het stellen van een algemene regel 
gediendd doordat de vastgestelde norm voor allen die het aangaat op dezelfde 
wijzee van toepassing zal zijn.49 Vanwege het belang dat er geen gevallen 
zijnn die buiten het toepassingsbereik van de regel vallen, dient de regel zo 
algemeenn mogelijk te worden geformuleerd.50 Hierbij dient de wetgever 
volgenss Schlössels de consequenties van de regel in te schatten voor een 
(abstracte)) groep van rechtssubjecten en daar zo veel mogelijk rekening mee 
tee houden.51 

Vann der Vlies wijst tevens op het belang dat de regel door een ander 
orgaann wordt vastgesteld dan het orgaan dat de regel toepast. Dit schept 
tott op zekere hoogte een waarborg dat in de regel zelf niet met speciale, 
reedss bekende gevallen op oneigenlijke wijze rekening wordt gehouden en 
bovendienn dat de regel niet te snel wordt bijgesteld op een moment dat, gelet 
opp bepaalde zich voordoende gevallen, dit voor hett uitvoerend orgaan beter 
uitkomt.52 2 

Ookk Hirsch Ballin legt de nadruk op het algemene karakter van de be-
langenafwegingg van de wetgever. Naar zijn opvatting definieert wetgeving 
dee bescherming die aan belangen wordt geboden. Het betreft die belangen 
diee in beginsel 'gemeenschappelijk goed' van een samenleving vormen.53 

Dee bepaling welke belangen, in welke mate, ten opzichte van andere belan-
genn wettelijke bescherming zullen krijgen, dient vanuit algemene gezichts-
puntenn te geschieden met het oog op situaties waarin in de rechtsorde te 
beschermenn belangen gevaar lopen.54 Dat de belangenafweging vanuit alge-
menee gezichtspunten dient te geschieden, is een eis die volgens Hirsch Ballin 
inherentt is aan het recht. 

466 Popelier 1997, p. 229. 
477 Fuller 1973, p. 34 e.v. 
488 Popelier 1997, p. 200. 
499 Scheltema 1979, p. 73. 
500 Van der Vlies 1991, p. 111. 
511 Schlössels 1998a, p. 185. 
522 Van der Vlies 1991, p. 111. 
533 Hirsch Ballin, Rechtsvorming door wetgeving 1991, p. 405, 
544 Hirsch Ballin, Rechtsvorming door wetgeving 1991, p. 405, 
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.... het recht namelijk als waarborg tegen de grilligheid van macht die zich door 
sympathiee en antipathie, ingeving en willekeur laat leiden.55 

Omdatt wetgeving het vaststellen van algemene regels impliceert, is de struc-
tuurr van de normering van dien aard dat het vereiste van belangenafweging 
uitt algemene gezichtspunten er als het ware is ingebouwd.56 

Hett algemene karakter, dat kennelijk kenmerkend kan worden genoemd 
voorr de belangenafweging van de wetgever, leidt ertoe dat de wetgever niet 
altijdd recht kan doen aan de concrete omstandigheden van het individuele 
geval.. Volgens Scheltema hoeft dit ook uitdrukkelijk niet. Het is niet nodig 
datt de wet steeds regels formuleert die voor alle denkbare gevallen een 
dwingendd voorschrift bevatten.57 Het is naar zijn opvatting voldoende dat 
dee wet regels bevat die het karakter hebben van richtlijnen of van voorschrif-
tenn die als uitgangspunten behoren te worden geformuleerd, maar die 
afwijkingg in speciale gevallen toelaten. Hiermee is de rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheidd naar de opvatting van Scheltema gediend. 

Loenenn wijst op de voordelen die de algemene vorm van regelgeving 
inn dit opzicht heeft. Zij is van mening dat gerechtigheid in algemene zin 
niett altijd samenvalt met rechtvaardigheid in het individuele geval.58 Loenen 
verwijstt hierbij naar een citaat van Langemeijer, die stelt dat 

.... de belangenafweging, waarvan de evenwichtigheid beslissend is voor ons oordeel 
overr de mate van rechtvaardigheid van een rechtsnorm, niet is de afweging van 
dee belangen van individuele partijen wanneer zij eenmaal tegenover elkaar voor 
dee rechter staan, maar van de belangen van al degenen, die eventueel in een be-
paaldee positie kunnen komen te verkeren, bij de toepasselijkheid van een rechtsregel 
vann een bepaalde inhoud.59 

Hett is op deze wijze in een ieders individuele belang dat niet altijd wordt 
gestreefdd naar recht doen aan het individuele geval. Ieder lid van de samenle-
vingg heeft belang bij de algemeenheid van de regels die worden toegepast, 
ookk al valt een regel voor een bepaald individu soms nadelig uit. Rechtsze-
kerheidd staat in dit opzicht niet tegenover individuele rechtvaardigheid.60 

Schreuder-Vlasblomm legt ook de nadruk op de rechtszekerheid. Zij wijst 
eropp dat, hoewel in het feitelijk ongelijk zijn van rechtens als gelijk aange-
merktee gevallen altijd een 'kiem van onbillijkheid' schuilt, de rechtszekerheid 

555 Hirsch Ballin, Rechtsvorming door wetgeving 1991, p. 406. 
566 Hirsch Ballin, Rechtsvorming door wetgeving 1991, p. 406. 
577 Scheltema 1979, p. 90. 
588 Loenen 1996, p. 134. 
599 Langemeijer 1994, p. 125. 
600 Loenen 1996, p. 134. 
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mett het stellen van een is gediend. Volgens Schreuder-Vlasblom ligt de 
essentiee van de algemene regel in de daarmee bewerkstelligde dwingende 
abstraheringg van de feitelijke verschillen.61 De regel bepaalt dat in bepaalde 
categorieënn van gevallen op een bepaalde wijze moet worden gehandeld 
off  beslist, terwijl die gevallen op zichzelf nooit helemaal gelijk zullen zijn. 

Daarr komt bij dat de wetgever in de regel het overzicht mist om reeds 
inn abstracto over de concrete rechtsposities met voldoende precisie te beslis-
sen.. Simon acht deze precisie met name van belang wanneer de belangenaf-
wegingg leidt tot het bekorten van de vrijheid van rechtssubjecten.62 Ook 
Schlösselss maakt duidelijk dat de wetgever onmogelijk kan voorzien welke 
gevolgenn een bevoegheidsuitoefening precies heeft voor een individueel be-
lang.633 De wetgever wordt daarom geacht een algemene belangenafweging 
tee verrichten die ruimte laat voor een nadere aanvullende belangenafweging 
opp concreet niveau. Volgens Simon kan in uitzonderingsgevallen het karakter 
vann het in het geding zijnde belang ertoe nopen dat de wetgever bevoegd 
moett worden geacht de behartiging van dat belang in concreto (van de 
directbelanghebbendee en van de derde) reeds in abstracto vast te leggen. 
Hierbijj  heeft hij met name het oog op wat hij noemt 

.... openbare belangen, publieke belangen die voortvloeien uit de verplichting van 
dee overheid tot behartiging van communale belangen (versus de behartiging door 
dee overheid van de bijzondere belangen van de rechtssubjecten).64 

Daarnaastt kunnen utiliteitsoverwegingen nopen tot een (zekere mate van) 
vastleggingg door de wetgever van door de uitvoerende overheid bij haar 
afwegingg in concreto in acht te nemen voorschriften, bijvoorbeeld met betrek-
kingg tot de in die afweging te betrekken belangen of met betrekking tot het 
toee te kennen gewicht aan de in de afweging te betrekken belangen.65 Van 
derr Vlies is van opvatting dat de wetgever zeer terughoudend moet zijn ten 
aanzienn van het vastleggen van rechtsposities in concreto.66 Hij moet daartoe 
alleenn overgaan als het gaat om hele gewichtige beschikkingen, op het geven 
waarvann de bijzondere omstandigheden van het geval geen enkele invloed 
meerr mogen hebben.67 

611 Schreuder-Vlasblom 1987, p. 114. 
622 Simon 1993, p. 68. 
633 Schlössels 1998a, p. 185. 
644 Simon 1993, p 68. 
655 Simon 1993, p. 68. 
666 Van der Vlies 1984, p. 205. 
677 Van der Vlies 1991, p. 178. 
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2.42.4 Integraliteit van de afweging 

Uitt de plicht voor de overheid slechts op te treden uit en terwille van het 
gemeenschappelijkk belang, leidt Schreuder-Vlasblom ten aanzien van de 
wetgeverr het integraliteitsvereiste af.68 Het te dienen gemeenschappelijk 
belangg bestaat volgens haar uit een bijeengenomen belang van alle leden 
vann de samenleving.69 De eis van integraliteit vergt een volledige, zorgvul-
digee en afgewogen besluitvorming over de reikwijdte van de overheids-
taak.700 De wetgever moet aannemelijk maken dat hij bij zijn afwegingen 
zorgvuldigg en integer te werk is gegaan en dat hij alle deelbelangen in ogen-
schouww heeft genomen alvorens tot een prioriteitenstelling te komen.71 

Daarnaastt moet de wetgever aangeven dat hij bij die prioriteitenstelling 
rekeningg heeft gehouden met eerdere keuzen die hij ten aanzien van dezelfde 
off  vergelijkbare belangen heeft gemaakt.72 

Terr ondersteuning van de laatste stelling kan worden verwezen naar 
Konijnenbelt,, volgens wie het in de algemene rechtsleer een betrekkelijk 
aanvaardee gedachte is dat een rechtsstelsel behoort te worden opgevat als 
éénn stelsel.73 Binnen dat stelsel mogen eigenlijk geen onderling tegenstrijdige 
normenn voorkomen, terwijl het stelsel ook overigens als een goed gestructu-
reerdd geheel zou moeten functioneren. Ook Van Klink is van oordeel dat 
regelgevingg moet inpassen in het bestaande rechtssysteem.74 (Checkerboard 
solutions,solutions, voortkomend uit politieke compromissen, zijn volgens hem niet 
toegestaan.)) Scheltema maakt duidelijk dat de wetgevingsprocedure juist 
zoo is ingericht dat in een aantal stadia aan de verhouding van de nieuwe 
wett tot de reeds bestaande wetten aandacht kan worden besteed.75 

Hirschh Ballin is van mening dat wetgeving het bindende en ordenende 
kaderr van de samenleving moet zijn en een adequate bescherming moet 
biedenn aan kwetsbare belangen.76 Wetgeving moet volgens hem berusten 
opp een taakafbakening van de overheid, en daarbinnen nog eens van de 
centralee overheid ten opzichte van andere overheden. Volgens Hirsch Ballin 
moett goed in het oog worden gehouden wat in algemene zin moet worden 
verstaann onder de primaire verantwoordelijkheid van de overheid in een 
democratischee rechtsstaat. 

688 Schreuder-Vlasblom 1998, p. 17. 
699 Schreuder-Vlasblom 1998, p. 32. 
700 Schreuder-Vlasblom 1998, p. 27. 
711 Vgl. Schlössels 1998a, p. 84. 
722 Schreuder-Vlasblom 1998, p. 33. 
733 Konijnenbelt 1988, p. 3; vlg. Koopmans, Deelideotogieën 1991, p. 178. 
744 Van Klink 1998, p. 145. 
755 Scheltema 1979, p. 88. 
766 Hirsch Ballin, De gekoppelde staat 1991, p. 68. 
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Daarbijj  gaat het primair om de verantwoordelijkheid bij de totstandkoming van 
wettenn zorg te dragen voor een adequate belangenafweging uit algemene gezichts-
punten.. Speciaal moet worden gelet op het feit dat belangen, die anders in de knel 
dreigenn te komen, bijzondere bescherming krijgen met een gedragsnorm en sanc-
tie.77 7 

Dee wetgever dient volgens Hirsch Ballin zoveel mogelijk aan te knopen bij 
enn voort te bouwen op gedeelde overtuigingen in de samenleving.78 Hierbij 
moett de redelijkheid van het recht tot uitdrukking worden gebracht. Dit 
betekentt onder meer dat de wetgever het vermogen moet hebben om behoef-
tenn aan wetgeving in de samenleving te identificeren en af te bakenen en 
hett vermogen om onevenwichtigheden als gevolg van wetgeving ten gunste 
off  ten nadele van particuliere en groepsbelangen te voorkomen.7y Het is 
volgenss Hirsch Ballin van belang dat wetgeving de eigen aard van de in 
dee samenleving aanwezige sociale structuren respecteert.80 

2.52.5 Balans 

Hett is de specifieke taak van de wetgever om te determineren welke belangen 
gemeenschappelijkk zijn,81 zich deze belangen aan te trekken en deze expliciet 
(tegenn elkaar) af te wegen.82 Het gemeenschappelijk belang betreft die be-
langenn die het best op algemene wijze kunnen worden geregeld. De wetgever 
moett vanuit algemene gezichtspunten, in algemene zin een balans vinden 
tussenn het gemeenschappelijk belang en de individuele belangen. Dit betekent 
niett dat de wetgever daarin elk individueel concreet belang hoeft te be-
trekken.. Het accent moet worden gelegd op wat er gemeenschappelijk is 
aann het betrekken van individuele belangen in de afweging. In deze zin 
behartigtt de wetgever het algemeen belang door bescherming van individuele 
belangen. . 

Dee afweging van de wetgever dient integraal en volledig te zijn. Hierbij 
iss het mijns inziens essentieel dat de wetgever extra aandacht besteedt aan 

777 Hirsch Ballin, De gekoppelde staat 1991, p. 68. 
788 Hirsch Ballin 1997, p. 218. 
799 Hirsch Ballin 1997, p. 215. 
800 Hirsch Ballin, Rechtsvorming door wetgeving 1991 p. 412. 
811 Het benoemen van een belang als een gemeenschappelijk, algemeen belang en de afweging 

daarvann zal in hoge mate worden bepaald door sociaal-politieke opvattingen, De Haan 
e.a.. 1996, p. 3; zie ook Stout 1994, p. 240-241. 

822 Zie Simon 1993, p. 82, die erop wijst dat de gemeenschappelijkheid van een bepaald belang 
dee extra kwaliteit vormt die aan openbare belangen toekomt. 
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belangenn die in het publieke debat83 ondervertegenwoordigd zijn, maar 
waarvann de behartiging voor het welzijn van een samenleving als geheel 
vann groot belang kan zijn.S4 Daarnaast is het van belang dat de wetgever 
rekeningg houdt met eerdere afwegingen die hij heeft verricht ten aanzien 
vann de in het geding zijnde belangen. 

33 Legaliteit en materieel wetsbegrip 

3.13.1 Competentie wetgever 

Dee positie en functie van de wet en de daarmee samenhangende competentie 
vann de wetgever vinden hun oorsprong in het legaliteitsbeginsel. Het legali-
teitsbeginsell  behoort tot de fundamentele beginselen van onze rechtsstaat.85 

Inn het beginsel is de grondregel vervat dat elk overheidshandelenn dat ingrijpt 
inn het leven van de burger gebaseerd moet zijn op een wet in formele zin.86 

Dezee regel houdt verband met het democratiebeginsel,87 dat de toestemming 
vann betrokkenen fingeert.88 

Dee vraag die aan de orde is, betreft de vraag welke beslissingen, mede 
gezienn de specifieke kwaliteiten van de procedure, met medewerking van 
dee volksvertegenwoordiging behoren te worden genomen. Voor een ant-
woordd op deze vraag is de literatuur onderzocht waarin het verband tussen 
hett materiële wetsbegrip en het legaliteitsbeginsel centraal staat.89 Theorieën 
diee slechts betrekking hebben op het formele wetsbegrip90 zijn in dit opzicht 
ontoereikendd geworden.91 Zoals onder anderen door Van der Vlies naar 
vorenn is gebracht,92 moet de vraag naar de competentie van de formele wet-
geverr aan de hand van een inhoudelijk wetsbegrip worden beantwoord.93 

833 Stout 1994, p. 228-229 en Schlössels 1998a, p. 89, die zich baseren op de communicatietheorie 
vann Habermas. 

844 Vgl. Hirsch Ballin, De gekoppelde staat 1991, p. 72. 
855 Kortmann 1997, p. 50; Oldenziel 1998, p. 43. 
866 Van der Vlies 1991, p. 1; Nicolaï ca. 1997, p. 9-11; Kortmann 1997, p. 297; Van Ommeren 

1996,, p. 201; Ten Berge 1998, p. 35; Burkens e.a. 1997, p. 15; Oldenziel 1998, p. 46-48; Van 
Malee 1988, p. 263; Eijlander & Voermans 1999, p. 38. 

877 Scheltema 1989, p. 19-20; Oldenziel 1998, p. 45; Schlössels 1998a, p. 80-85. 
888 Simon 1993, p. 273. 
899 Zie Van Ommeren 1996, p. 196 en de aldaar genoemde literatuur. 
900 Boon e.a. 1996, p. 7. 
911 Van der Vlies 1984, p. 4 en 79-82; zie ook Schlössels 1998a, p. 96. 
922 Van der Vlies 1984, p. 105-106. 
933 Zie ook Eijlander & Voermans 1999, p. 33-37. 
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3.23.2 Opvattingen Van Ommeren en Damen 

Vann Ommeren constateert dat het met het immer groeiende overheidsoptre-
denn steeds moeilijker wordt om vast te houden aan het legaliteitsbeginsel.94 

Hijj  pleit er in dit verband voor om de reikwijdte van het beginsel te beperken 
tott betrokkenen bindende bepalingen. Het betreft verplichtingen die in de 
vormm van ge- en verboden zowel aan burgers als aan overheidsorganen 
wordenn opgelegd. Een dergelijke verplichting kan naar zijn opvatting uitslui-
tendd worden opgelegd indien de bevoegdheid daartoe is verankerd in de 
wet.. Het gaat niet alleen om bevoegdheden tot het opleggen van juridische 
verplichtingen,, maar ook om bevoegdheden die feitelijk verplichtend werken 
doordatt voor de belanghebbenden geen keus meer mogelijk is, zoals bijvoor-
beeldd bij drinkwaterfluorisering.95 De legitimatie van het overige overheids-
optredenn moet volgens Van Ommeren worden gezocht in het consistentie-
beginsel.96 6 

Damenn heeft naar mijn opvatting overtuigend aangetoond dat de door 
Vann Ommeren ontwikkelde criteria te weinig houvast bieden.97 Damen 
maaktt duidelijk dat er vele vormen van bevoegdheidsuitoefening zijn, die 
geenn juridische of feitelijke verplichtingen aan een belanghebbende opleggen, 
terwijll  er diep wordt ingegrepen in de belangen van betrokkene.98 De auteur 
noemtt het voorbeeld van een besluit tot subsidieverlening onder voor-
waarden.. Van Ommeren is van opvatting dat een dergelijke beslissing niet 
alss een verplichtend besluit hoeft te worden aangemerkt omdat de voorwaar-
denn door de gesubsidieerde vrijwilli g worden aanvaard. Aan de hand van 
hett besluit tot subsidieverlening aan de Gay Games 1998 toont Damen aan 
datt het bij subsidieverlening niet altijd gaat om vrijwillig e aanvaarding maar 
datt het ook een kwestie kan zijn van 'slikken of stikken'.99 Daarnaast noemt 
Damenn andere voorbeelden van besluiten die burgers kunnen binden, terwijl 
zee in de opvatting van Van Ommeren niet onder de reikwijdte van het 
legaliteitsbeginsell  vallen: het 'verkopen' van informatie door een be-
stuursorgaann aan derden, informatieuitwisseling tussen bestuursorganen 
enn buitenwettelijke plichten van burgers.100 

944 Van Ommeren 1996, p. 201; zie Tonnaer 1986, p. 275-276. 
955 Van Ommeren 1996, p. 104. 
966 Van Ommeren 1996, p. 324. 
977 Damen 1998, p. 12-18. 
988 Zie ook Geelhoed 1985, p. 3. 
999 Damen 1998, p. 12-13. 
1000 Damen 1998, p. 14-18. 
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3.33.3 Opvatting Van der Vlies 

Dee door Damen genoemde voorbeelden vallen wel binnen het 'ingrijpend-
heidscriterium'' aan de hand waarvan Van der Vlies een materieel wetsbegrip 
uitwerkt.. In haar opvatting is de bevoegdheid tot het nemen van ingrijpende 
besluitenn niet alleen aan de wetgever voorbehouden, tevens is zijn bevoegd-
heidd daartoe beperkt. Ingrijpende besluiten zijn besluiten aangaande de eerste 
levensbehoeftenn of fundamentele rechtsbeginselen (waaronder het verlenen 
vann bevoegdheden aan andere organen om de beginselen uit te werken); 
besluitenn waardoor (nagenoeg) onontkoombare dwang ontstaat om conform 
hett besluit te handelen; en besluiten waarover diepgaande meningsverschillen 
inn de samenleving blijken te bestaan of besluiten waarbij fundamentele zaken 
wordenn geraakt die de staatsorganisatie betreffen en waarbij het bestuur een 
eigenn belang heeft of de schijn daarvan bestaat.101 Genoemde criteria vor-
menn geen blauwdruk. In veel gevallen zal twijfel mogelijk zijn over de vraag 
off  het te nemen besluit als ingrijpend kan worden aangemerkt.102 Het is 
aann de wetgever om daar zelf het laatste woord over te spreken. Hierbij kan 
volgenss Van der Vlies worden aangetekend dat de omvang van de bevoegd-
heidd van de wetgever in belangrijke mate wordt bepaald door de opvattingen 
diee in een bepaalde tijd gelden.103 Uit het beginsel van het juiste orgaan 
vloeitt voort dat de wetgever moet motiveren waarom het stellen van de regel 
binnenn zijn bevoegdheid valt.104 

Vann Klink sluit zich in belangrijke mate bij de opvatting van Van der 
Vliess aan. Hij stelt dat indien ingrijpende besluiten op lagere niveaus onont-
koombaarr zijn, de wet ten minste de belangrijkste oriëntatiepunten hiervoor 
dientt aan te dragen. De wet dient het kader te bieden voor nadere uitwerkin-
genn door het bestuur.105 

3.43.4 Andere opvattingen 

Dee opvattingen van andere auteurs dan Van Ommeren, Damen en Van der 
Vliess hebben een meer algemene inhoud. Hierdoor bieden ze naar mijn 
meningg te weinig houvast om te kunnen bepalen op welke onderwerpen 
dee belangenafweging van de wetgever betrekking heeft. Zo kan bijvoorbeeld 

1011 Van der Vlies 1984, p. 105-106. 
1022 Van der Vlies 1984, p. 106. 
1033 Van der Vlies 1984, p. 107. 
1044 Van der Vlies 1984, p. 194; Van der Vlies 1991, p. 154; Popelier 1997, p. 232. 
1055 Van Klink 1998, p. 139, waar hij verwijst naar Scheltema die aan deze opvatting de eis 

koppeltt dat het bestuur over deze nadere uitwerkingen regelmatig verantwoording dient 
aff  te leggen. 
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wordenn verwezen naar het preadvies dat Scheltema voor de NJV schreef. 
Hierinn stelt hij dat de belangrijkste overheidsbesluiten in de wet dienen te 
wordenn opgenomen.106 De basis voor het opleggen van verplichtingen en 
hett toekennen van rechten aan burgers, en de basis voor het optreden van 
hett bestuur behoren volgens Scheltema in de wet te worden neergelegd.107 

Ookk de Commissie Wetgevingsvraagstukken hanteert een zeer globale 
aanduiding.. In haar eindrapport Orde in de regelgeving stelt zij dat het primaat 
vann de wet meebrengt dat de wet zelf tenminste de reikwijdte, de structurele 
elementenn en de voornaamste duurzame normen dient te bevatten.108 

Dee opvatting van Konijnenbelt biedt naar mijn mening ook geen concrete 
aanknopingspuntenn ter bepaling van de bevoegdheid van de wetgever. Naar 
zijnn oordeel houdt het legaliteitsbeginsel in dat een wettelijke grondslag voor 
ingrijpendd overheidsoptreden nodig is.109 Hoewel volgens de auteur dit 
ingrijpendee overheidsoptreden mede presterend optreden omvat, wordt niet 
duidelijkk in welke gevallen hiervan sprake is.110 

Inn de visie van Schlössels dient eenzijdige rechtsvorming door het bestuur, 
voorzoverr deze van invloed is op de materiële rechtsbelangen van rechtssub-
jecten,, te berusten op een democratische grondslag.111 Deze materiële rechts-
belangenn zijn volgens Schlössels te herleiden tot typisch vermogensrechtelijke 
belangenn en grond- en mensenrechten.112 Naar mijn oordeel is bijna elke 
vormm van overheidshandelen (in ieder geval in potentie) op een of andere 
wijzee van invloed op een van deze materiële rechtsbelangen Daarnaast biedt 
hett begrip materieel rechtsbelang naar mijn oordeel geen voldoende onder-
scheidendd criterium. Immateriële of ideële belangen vallen hierbuiten. 

Ookk de opvatting van Tonnaer biedt naar mijn mening geen toereikend 
antwoordd op de vraag welke onderwerpen de wetgever aan zich dient te 
trekken.. Om het groeiende overheidsoptreden te kunnen blijven legitimeren, 
hangtt Tonnaer een ruime opvatting van het legaliteitsbeginsel aan. In zijn 
visiee dient vrijheidsbeperkend handelen van bestuursorganen te berusten 
opp een bij of krachtens de Grondwet geattribueerde bevoegdheid tot wetge-
vingg in materiële zin.113 Dit betekent dat de bevoegdheid tot het nemen 

1066 Scheltema 1979, p. 82. 
1077 Vgl. Scheltema 1996, p. 1355-1361, die stelt dat in de moderne rechtstaat het klassieke 

legaliteitsbeginsell  weinig functioneel is. 
1088 Orde in de regelgeving 1985, p. 44; zie ook Van der Net 1979, p. 197. 
1099 Van Wijk/Konijnenbeit & Van Male 1999, p. 71-72. 
1100 Vgl. Klap 1994, p. 34-35. 
1111 Vgl. de eveneens ruime opvatting van Nicolaïe.a. 1997, p. 13 die inhoudt dat'voor besluiten 

vann bestuursorganen waarbij eenzijdig belangen van burgers worden geschaad, in het 
algemeenn (behoudens noodrecht) een titel in het geschreven recht is vereist'. 

1122 Schlössels 1998a, p. 113. 
1133 Tonnaer 1986, p. 278. 
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vann ingrijpende besluiten ook toekomt aan de decentrale wetgever. Een meer 
concretee invulling van het begrip 'ingrijpend', blijf t mijns inziens echter 
ontbreken.. Daarnaast ontbreekt er een inhoudelijk criterium dat rekening 
houdtt met de bevoegdheidsverdeling tussen wetgever en decentrale regel-
gever. . 

3.53.5 Balans 

Hett groeiende overheidsoptreden en de veranderende opvattingen ten aan-
zienn van de moderne rechtsstaat maken een beperkt en uitgewerkt concept 
vann het materiële wetsbegrip noodzakelijk.114 De betekenis die Van der 
Vliess aan het materiële wetsbegrip toekent is het meest concreet van inhoud. 
Hett ligt derhalve in de rede om uit te gaan van dezelfde criteria bij het om-
schrijvenn van de onderwerpen waarop de belangenafweging van de wetgever 
zichh dient te richten. Dit betekent dat de belangenafweging van de wetgever 
beperktt is tot het nemen van ingrijpende besluiten. De wetgever is gehouden 
omm daadwerkelijk een beslissing te nemen. Het moderne materiële wetsbegrip 
iss ontwikkeld om het vereiste van een wettelijke grondslag voor het ingrijpen 
inn het leven van burgers geen leeg begrip te laten zijn.115 Symboolwetge-
ving,, met name compromiswetgeving kan in dit opzicht tot een democratisch 
tekortt leiden.116 De wetgever moet geen toevlucht nemen tot abstracte for-
muleringen,, waardoor de daadwerkelijke keuzen aan het bestuur worden 
gelaten.1177 Van een wettelijke grondslag mag worden verwacht dat hij niet 
inhoudslooss is. 

1144 Vgl. Van Ommeren 1996, p. 114-115, die erop wijst dat auteurs die van mening zijn dat 
moett worden gestreefd naar een wettelijke grondslag voor al het publiekrechtelijke over-
heidsoptreden,, vrij weinig aandacht besteden aan de eisen die aan die grondslag moeten 
wordenn gesteld. 'Als alle overheidshandelen een grondslag moet hebben, dan dient aan 
dee grondslag-zijde ook het vereiste dat de wet die basis moet bieden te worden losgelaten'. 

1155 Vgl. Te Braake 1998, p. 273-286, die onder verwijzing naar adviezen van de Raad van State 
duidelijkk maakt dat het geen oplossing is 'als voor een juridische norm wordt verwezen 
naarr ethische opvattingen en/of wordt gevlucht in raamwetgeving zonder inhoudelijke 
basis'. . 

1166 Van Klink 1998, p. 155; zie ook Tonnaer 1982, p. 239-242, die erop wijst dat op het niveau 
vann abstracte formuleringen het doen van keuzen na afwegen van belangen kan worden 
ontlopen. . 

1177 Tonnaer 1982, p. 239-242; vgl. Trappenburg 1998, p. 802-808. 



r r HoofdstukHoofdstuk 5 

44 Specialiteit 

4.14.1 Specialiteitsbeginsel 

Hett specialiteitsbeginsel is nauw verwant aan het legaliteitsbeginsel,118 Het 
houdtt in dat het bestuur gehouden is om binnen de grenzen van de hem 
doorr de wetgever toegekende bevoegdheid te blijven.119 Dit impliceert dat 
hett bestuursorgaan slechts dat aspect van het algemeen belang mag beharti-
genn dat door de betreffende wet als beleidsdoel is aangemerkt.120 

Stoutt maakt duidelijk dat het specialiteitsidee zijn rechtsstatelijkheids-
waardee met name ontleent aan zijn betekenis voor de mogelijkheden van 
eenn democratische controle.121 Aan deze controle wordt bijgedragen door 
eenn duidelijke spreiding, verdeling en toedeling van verantwoordelijkheden. 
Stoutt wijst erop dat specialiteit in alle opzichten verband houdt met de 
vrijheidd van de burger.122 Simon maakt duidelijk dat het specialiteitsbeginsel 
gezienn kan worden als, 

.... de uitdrukking van de verplichting van de formele wetgever het fictieve karakter 
vann de toestemming zo veel mogelijk terug te dringen door die aantasting in rechts-
positiee zo beperkt (voor wat betreft de aan te tasten belangen) en zo voorzienbaar 
mogelijkk te maken.12 

InIn de woorden van Ten Berge moet een wetgever, die wil ingrijpen in het 
levenn van de burgers, minimaal kunnen aangeven waarom hij dat wil 
doen.1244 Daarom moet in de wet duidelijk worden gemaakt met het oog 
opp welk doel een bevoegdheid wordt gegeven. 

Schlosselss spreekt van een specificeringsplicht van de wetgever die een 
zekeree materialisering van de bevoegdheidsnorm vereist.125 De wetgever 
moett in zijn visie minimaal het doel aangeven waarop de bestuursactiviteit 
zichh richt.126 De wetgever moet daarbij zo specifiek mogelijk zijn om een 
effectievee juridische controle van het bestuur te bewerkstelligen.127 Ook 
Vann Hall maakt duidelijk dat er voor de wetgever een verplichting bestaat 

1188 Stroink 1998, p. 63. 
1199 Stroink 1998, p. 64. 
1200 Nicolaï e.a. 1997, p. 13; Ten Berge 1997, p. 52; Oldenziel 1998, p. 52; Damen 1998, p. 22; 

Schlosselss 1998a, p. 73; Van Hall 1995, p. 13. 
1211 Stout 1989, p. 237.; vgl. Helder & Jue 1987, p. 34. 
1222 Stout 1989, p. 238. 
1233 Simon 1993, p. 273. 
1244 Ten Berge 1997, p. 52. 
1255 Schlossels 1996, p. 91. 
1266 Schlossels 1998a, p. 90-91; Van Ommeren 1996, p. 115. 
1277 Schlossels 1998a, p. 90-91. 
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omm duidelijkheid te verschaffen omtrent de belangen die het bestuur in het 
kaderr van zijn bevoegdheidsuitoefening mag meewegen.12a 

Hett antwoord op de vraag welke belangen het bestuur in zijn belangen-
afwegingg mag betrekken, is derhalve niet alleen gelegen in de tekst van de 
wet.. Tevens is het van belang welke bedoeling de wetgever met de bevoegd-
heidstoekenningg heeft gehad in relatie tot de vrijheid van de burger.129 

Tegenn deze achtergrond stelt Stout dat het de wetgever is die als adressant 
vann het specialiteitsbeginsel moet worden beschouwd, niet het bestuur.130 

Hett impliceert dat de wetgever bij het stellen van de wet het desbetreffende 
terrein,, met name ten opzichte van andere wetsterreinen, dient af te bakenen 
enn aan het bestuur zodanige, bij het afgebakende terrein behorende bevoegd-
hedenn verschaft, dat deze tot een behoorlijke taakvervulling, en daarmee 
tott een deugdelijke belangenafweging, in staat wordt gesteld.131 De beteke-
niss van het specialiteitsbeginsel ligt volgens Stout niet zozeer in de waarde 
diee aan de betrokken particuliere belangen van direct- of derdenbelangheb-
bendenn dient te worden toegekend, maar vooral in de keuze en het relatieve 
gewichtt van de verschillende beleidsdoelen.132 

Zouu de wet geen duidelijke aanwijzingen bevatten aangaande de belangen die bij 
dee besluitvorming betrokken dienen te worden, dan zouden in beginsel alle betrok-
kenn belangen moeten worden meegewogen. Immers, de verplichting tot afweging 
vann alle betrokken belangen vloeit voort uit de primaire overheidstaak, namelijk 
dee behartiging van het algemeen belang.133 

Hett specialiteitsbeginsel brengt in deze opvatting in zoverre een uitzondering 
mett zich dat van de (beïnvloedbare) openbare belangen uitsluitend of hoofd-
zakelijkk het in de wet neergelegde openbare belang in de besluitvorming 
eenn rol kan spelen. 

Naarr mijn oordeel moet worden vermeden dat een te strikt vasthouden 
aann de eisen die het specialiteitsbeginsel aan de wet stelt, ertoe leidt dat 
afbreukk wordt gedaan aan rechtsstatelijke waarborgen. De eisen van legaliteit 
enn specialiteit moeten niet per definitie prevaleren boven de eisen van 
doelmatigg en doeltreffend overheidsfunctioneren.134 Er moet steeds aandacht 

1288 Van Hall 1995, p. 50 en 56. 
1299 Stout 1989, p. 238. 
1300 Stout 1989, p. 239; Helder & Jue 1987, p. 34. 
1311 Stout 1989, p. 239. 
1322 Stout 1989, p. 46-47, die in dit verband stelt dat het in het bijzonder de beginselen van 

behoorlijkk bestuur zijn die aangeven hoe het bestuur bij zijn taakvervulling met de belangen 
vann burgers moet omgaan. 

1333 Stout 1989, p. 47. 
1344 Van Hall 1995, p. 50. 
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zijnzijn voor de uit oogpunt van beleidsmatigheid en effectiviteit wenselijke 
integralee belangenafweging.135 

Volgenss Van der Vlies moet de wetgever dan ook voorkomen dat het 
bestuurr voor het dilemma komt te staan óf de wet toe te passen óf een meer 
volledigee belangenafweging te verrichten dan de wetgever heeft gedaan. 
Hett verdient in dit opzicht de voorkeur dat de wet een kader biedt voor 
dee belangenafweging van het bestuur, waarbij enige ruimte is gelaten voor 
ontwikkelingenn in de samenleving. De wet moet niet te veel de pretentie 
hebbenn een definitieve oplossing te bieden.136 

4.24.2 Specificiteit 

Hett specialiteitsbeginsel eist dat de belangenafweging van de wetgever een 
specifiekk kader biedt voor de bevoegdheidsuitoefening door het bestuur. 
Dee vraag is hoe specifiek dit kader moet zijn en wat die specificiteit in-
houdt.137 7 

Volgenss Stout moet de wet in de eerste plaats duidelijkheid verschaffen 
omtrentt het orgaan waaraan een bevoegdheid wordt toebedeeld.135 De 
wetgeverr dient na te gaan welk orgaan gezien zijn organisatie, samenstelling, 
functiee en procedure het best is uitgerust om een bepaalde bevoegdheid uit 
tee oefenen.139 De wetgever dient er daarbij voor zorgen dat de concretise-
rendee belangenafweging wordt verricht op het niveau dat zich daar het beste 
toee leent.140 Deze eis kan in verband worden gebracht met het beginsel 
vann het juiste orgaan van Van der Vlies. Uit dit beginsel vloeit voort dat 
dee wetgever moet motiveren waarom hij een bepaalde bevoegdheid aan een 
bepaaldd orgaan attribueert of delegeert.141 Wat naar zijn aard bij decentrale 
organenn hoort, behoort door deze organen te worden geregeld. Tevens dienen 
dee bevoegdheidstoedelingen zo te worden gedaan, dat de toebedeelde taak 

1355 Stout 1989, p. 241. 
1366 Van der Vlies 1993, p. 36. 
1377 Kortmann 1997, p. 297; vgl. Oldenziel 1998, p. 70, die erop wijst dat onderscheid dient te 

wordenn gemaakt tussen de mate van specificatie aan de ene kant en de tegenstelling tussen 
scherpee en vage begrippen aan de andere kant. Een hoge mate van specificatie staat niet 
perr definitie gelijk met scherpe normen, en een geringe mate van specificatie gaat niet per 
definitiee gepaard met vage nonnen; zie ook Hesselink 1993, p. 725-732. 

1388 Stout 1994, p. 230-241. 
1399 Hirsch Ballin, Regelen op afstand als vereiste van een sociale rechtsstaat 1991, p. 385; Popelier 

1997,, p. 231-232. 
1400 Hirsch Ballin, De gekoppelde staat 1991, p. 72. 
1411 Van der Vlies 1984, p. 195; Van der Vlies 1991, p. 154; Van Klink 1998, p. 145. 
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reëell  is, er een goede coördinatie mogelijk is en er een aansluiting bij andere 
takenn van het betrokken orgaan kan worden gevonden.142 

Naastt een duidelijke aanduiding van het bevoegde orgaan, dient de wet 
inn de opvatting van Stout twee kernelementen te bevatten. In de eerste plaats 
betreftt het de 'politiek-principiële hoofdmomenten van beleid'.143 Als voor-
beeldd van een dergelijk hoofdmoment noemt zij dat de wetgever moet 
aangevenn waartoe de bevoegdheid van het bestuur strekt. Het betreft het 
kwalificerenn van bepaalde belangen als openbare belangen en het stellen 
vann de belangrijkste materiële normen. Het tweede kernelement van Stout 
heeftt betrekking op de structuur van de (verdere) rechtsvorming. De wet 
moett de nadere besluitvorming in procedureel opzicht inkaderen.144 Konij-
nenbeltt stelt dat, indien de wetgever niet in staat is om de materiële normen 
zelff  vast te stellen, hij ten minste de 'spelregels' dient te formuleren voor 
hett bestuur dat de bedoelde gedragsnormen uiteindelijk wel zal moeten stel-
len.1455 Hierbij moeten op zijn minst de soorten belangen worden genoemd 
diee het bestuur in zijn afweging moet betrekken. 

Tenn aanzien van de vraag naar de mate van specificiteit van de wet, pleit 
Damenn voor 'een zo specifiek mogelijke wettelijke grondslag' voor het gehele 
overheidsoptreden.1466 Volgens Van Ommeren impliceert de eis van specifici-
teitt dat de wet een duidelijke omschrijving van de gegeven bevoegdheid 
bevat.1477 Daarbij dienen de grenzen van de bevoegdheid zo precies mogelijk 
tee worden afgebakend. Tevens dient de wet de voornaamste voorwaarden 
aann te geven waaronder het bestuursorgaan bevoegd is op te treden. 

Simonn geeft aan dat de mate van specificiteit van de bevoegheidsgrond-
slagg afhankelijk is van het gewicht van het in het geding zijnde belang.148 

Schlösselss komt naar aanleiding van jurisprudentie van het Bundesverfas-
sungsgerichtt met betrekking tot artikel 80, eerste lid, GG149 en jurispruden-
tiee van het Europese Hof voor de rechten van de mens met betrekking tot 
hett begrip 'prescribed by law' tot de volgende conclusie. Naarmate aan de 
inn het geding zijnde rechtsbelangen van burgers een grotere rechtswaarde 

1422 Van der Vlies 1991, p. 155; Popelier 1997, p. 231. 
1433 Stout 1994, p. 240-241. 
1444 Stout 1994, p. 240-241. 
1455 Konijnenbelt 1991, p. 21. 
1466 Damen 1998, p. 23, die tevens stelt dat de argumenten die daartegen pleiten (gebrek aan 

capaciteit,, flexibilitei t en slagvaardigheid van de wetgever) niet doorslaggevend zijn. In 
veell  gevallen kunnen volgens hern wel algemene normen in de wet zelf worden opgenomen. 
Hijj  noemt daarbij de mogelijkheid van het geleidelijk 'upgraden' van regelgeving door 
geleidelijkk meer normen in de wet zelf op te nemen, zoals volgens hem bij de WOB een 
zinvollee aanpak is gebleken. 

1477 Van Ommeren 1996, p. 201. 
1488 Simon 1993, p. 273; zie ook Schlössels 1998a, p. 122. 
1499 Zie ook Eijlander 1993, p. 83-102. 
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wordtt toegekend, moet de bevoegdheidsgrondslag aan hogere eisen van 
specificiteitt voldoen.150 Dit betekent volgens Schlössels dat wettelijke be-
palingenn die discretionaire ruimte laten voor het uitoefenen van bevoegd-
heden,, tevens op objectieve wijze de reikwijdte van deze bevoegdheden 
moetenn aangeven.151 Hoe de wetgever precies de bevoegdheid dient af te 
bakenen,, hangt echter af van de omstandigheden van het geval en de in het 
gedingg zijnde rechten en belangen.152 

4.34.3 Balans 

Aangezienn de competentie van de wetgever is beperkt tot het nemen van 
ingrijpendee besluiten, heeft de belangenafweging van de wetgever altijd 
betrekkingg op belangen met een 'grote rechtswaarde'. Het uitgangspunt is 
dann ook dat de wetgever zo specifiek mogelijk moet zijn. Dit betekent dat 
dee wetgever in ieder geval een duidelijke, inhoudelijke prioritering van 
belangenn moet geven. Indien de wetgever overweegt een bevoegdheid te 
verlenen,, dient aan verschillende aspecten aandacht te worden besteed. 
Overwogenn moet worden aan welk orgaan een bevoegdheid wordt toebe-
deeld,, met welk doel deze bevoegdheid wordt gegeven en welke algemene 
belangenn in het kader van de bevoegdheid dienen te worden behartigd.153 

Daarbijj  moet ervoor worden gezorgd dat de betreffende bevoegdheid afgeba-
kendd wordt van andere bevoegdheden. Indien het door omstandigheden 
niett goed mogelijk is voor de wetgever om specifiek te zijn, dient zijn 
belangenafwegingg gericht te zijn op het neerleggen van zo duidelijk mogelijke 
proceduress voor de (verdere) rechtsvorming door het bestuur. 

1500 Schlössels 1998a, p. 122; zie ook Simon 1993, p. 128 en 273. 
1511 Schlössels 1998a, p. 123. 
1522 Vgl. Teunissen & Tak 1994, p. 605-616; Schreuder-Vlasblom 1998, p. 17-18 geeft aan dat 

dee wetgever een schifting moet maken tussen: 
11 de belangen die met door hemzelf te stellen materiele normen beschermd moeten 

worden; ; 
22 de belangen waarvan de bescherming door de wetgever wordt overgelaten aan de 

privatee sector en die in de nadere besluitvorming door het bestuur dus niet alsnog 
betrokkenn kunnen worden; 

33 de belangen die door het bestuur nog nader onderling moeten of kunnen worden 
afgewogen. . 

1533 Vgl. Schreuder-Vlasblom 1998, p. 17-18. 
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55 Stelsel van gelede normstelling 

Uitt het legaliteitsbeginsel vloeit voort dat de wetgever een bijzondere plaats 
inneemtt in het stelsel van gelede normstelling. 

5.15.1 Hiërarchie van normen 

Inn de structuur van onze staatsinrichting is een hiërarchie van normen 
vervat.1544 De wijze waarop deze hiërarchie in elkaar zit, kan in belangrijke 
matee worden opgemaakt uit de Grondwet en andere wetten. Daarnaast vloeit 
dee hiërarchie voort uit het ongeschreven recht.155 De normen die een hogere 
plaatss in de hiërarchie innemen, hebben voorrang op lager geplaatste normen. 
Dezee voorrang kan doorgaans in rechte worden geëffectueerd.156 

Boonn e.a. noemen een tweetal criteria aan de hand waarvan de hiërarchie 
vann normen kan worden ingedeeld. In de eerste plaats hebben regels, die 
zijnn vastgesteld voor het grotere geheel, voorrang op regels die alleen voor 
eenn onderdeel van het geheel gelden.157 Regels die afkomstig zijn van de 
landelijkee overheid (wet, algemene maatregel van bestuur en ministeriële 
regelingen)) gaan derhalve voor provinciale verordeningen, die op hun beurt 
weerr voorrang hebben op gemeentelijke verordeningen. Het tweede criterium 
datt Boon e.a. noemen, is de zwaarte van de totstandkomingsprocedure van 
besluiten:: hoe zwaarder de procedure, hoe hoger de plaats in de hiërar-
chie.1588 Na de Grondwet, neemt de wet in dit opzicht de belangrijkste plaats 
in.1599 Algemene maatregelen van bestuur hebben voorrang op ministeriële 
regelingen.1600 De hiërarchie van normen heeft een belangrijke functie ten 
aanzienn van de normering van bestuurshandelen. Boon e.a. maken duidelijk 
datt deze hiërarchie voor ordening zorgt in de grote hoeveelheid regels die 
wordtt gesteld. Daarnaast draagt de hiërarchie bij aan een afbakening van 
dee sferen waarbinnen diverse overheidsorganen tot regeling over kunnen 
gaan.161 1 

Dee structuur van de normenhiërarchie leidt ertoe dat de normering van 
bestuurshandelenn stapsgewijs verloopt162 van een algemene norm, via nade-

1544 Boon e.a. 1996, p. 14. 
1555 Zie ook Van Buuren 1987, p. 16 en Van der Vlies 1991, p. 64. 
1566 Boon e.a. 1996, p. 14, die hierbij wijst op art. 120 Grondwet. 
1577 Boon e.a. 1996, p. 15. 
1588 Boon e.a. 1996, p. 15. 
1599 Zie ook Van der Vlies 1984, p. 100-103. 
1600 Zie ook Eijlander & Voermans 1999, p. 51. 
1611 Boon e.a. 1996, p. 16. 
1622 Nicolaï e.a. 1997, p. 234; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 168 e.v. 
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ree invulling van die norm in verschillende regels naar de uiteindelijke invul-
lingg van die norm in verschillende regels naar de uiteindelijke rechtshande-
ling.1611 Op elk niveau wordt een deel van de norm gesteld die uiteindelijk 
bijj  het geven van een beschikking in acht moet worden genomen. Doordat 
dee normen op elk niveau in overeenstemming moeten zijn met de normen 
vann het hogere niveau, verloopt de normstelling van algemeen naar con-
creet.1644 Bij het geven van de beschikking, die uiteindelijk het meest concreet 
vann aard is, dient het bestuursorgaan de normen die in de verschillende 
regelss zijn neergelegd in samenhang toe te passen. Hierbij is het bestuurs-
orgaann gebonden aan de hiërarchie zoals deze tussen de verschillende rechts-
normenn bestaat. De wijze waarop de nadere invulling van de algemene taak-
omschrijvingg verloopt kan per beleidsgebied en binnen het beleidsgebied 
perr wet verschillen.165 

5.25.2 Regels van gelijk niveau 

Hoewell  de structuur van de hiërachie van normen op zichzelf duidelijk is, 
kunnenn er situaties ontstaan waarin regels van gelijke orde met elkaar con-
flicteren.. Eerst moet worden geprobeerd om de wetten zoveel mogelijk, als 
mett elkaar in overeenstemming zijnde, te interpreteren.166 De wetgever 
kann dit bewust zo hebben gewild.167 Indien het niet mogelijk is om de be-
treffendee regels op die wijze te interpreteren, kent de staatsrechtelijke dogma-
tiekk twee soorten voorrangsregels. In de eerste plaats gaat de meer specifieke 
regell  boven de algemene regeling.168 Hiervoor is het van belang dat kenbaar 
iss wat de meer algemene en wat de speciale regeling is. Uit het voorbeeld 
vann de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) die Van der Vlies in dit ver-
bandd noemt, blijk t dat dit een kwestie van interpretatie is.169 De parlemen-
tairee geschiedenis kan hierin een belangrijke rol spelen.170 Het is mogelijk 
datt de wetgever juist de bedoeling heeft gehad om, ten aanzien van een 

1633 Ten Berge 1997, p. 52, beschrijft de achtergrond van het verschijnsel van de gelede normstel-
ling.. Hij noemt daartoe de totale omvang van het bestuursrecht, de noodzaak om bestuurs-
rechtelijkee normen steeds aan te passen aan veranderende omstandigheden en het 'maat-
werk-argument'' dat stelt dat de uiteindelijke afweging op een zo laag mogelijk bestuurlijk 
niveauu moet worden verricht. 

1644 Van Wijmen 1998, p. 171-172. 
1655 Nicolaï e.a. 1997, p. 234; Ten Berge 1998, p. 53. 
1666 Van der Vlies 1991, p. 65. 
1677 Van der Vlies 1984, p. 65. 
1688 Van der Vlies 1991, p. 65; Eijlander & Voermans 1999, p. 53. 
1699 Van der Vlies 1991, p. 65-66. 
1700 Eijlander & Voermans 1999, p. 53. 
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bepaaldd rechtsterrein, een algemene regeling te treffen.171 In dat geval gaat 
dee voorrangsregel niet op.172 Een voorbeeld van een dergelijke wet is de 
Awb.. Hoewel een algemene wet formeel geen andere positie heeft, kan de 
wetgeverr bij het stellen van een algemene wet duidelijk maken dat het zijn 
bedoelingg is om slechts in uitzonderlijke gevallen, gemotiveerd, van de wet 
aff  te wijken. Elke wet kan immers haar positie ten opzichte van andere 
wettenn regelen, met inachtneming van de conflictregels.173 Van der Vlies 
trektt dan ook de conclusie dat de speciale wet voor de algemene wet gaat, 
tenzijj  de wetgever anders bepaalt.174 

Hett is mogelijk dat niet goed kan worden vastgesteld welke regel moet 
wordenn toegepast omdat er sprake is van twee algemene regelingen of van 
tweee speciale regelingen. In dat geval wordt de tweede voorrangsregel toe-
gepastt en gaat de latere wet voor de eerdere wet.175 Volgens Van der Vlies 
vloeitt deze regel voort uit louter logisch redeneren: de laatste wilsverklaring 
vann de wetgever geldt.176 

5.35.3 De wet en andere regelingen 

Dee wet gaat steeds boven regels die ter uitvoering van de wet zijn gegeven-
Tenn aanzien van de hiërarchie tussen de wet en overige regelgeving geldt 
steedss dat het lagere algemeen verbindend voorschrift verenigbaar moet zijn 
mett het hogere algemeen verbindend voorschrift,177 Bij het stellen van een 
algemeenn verbindend voorschrift moet derhalve de wet steeds in acht worden 
genomen.1788 Van de wetgever mag overigens worden verwacht dat deze 
dee kern van de lokale autonomie respecteert.179 

Inn beginsel heeft de decentrale regelgever ten opzichte van de wet een 
aanvullingsbevoegdheid.1800 Van aanvulling is sprake wanneer de lagere 
enn de hogere regel hetzelfde onderwerp betreffen.181 Een bevoegdheid tot 
aanvullingg ontbreekt indien de wet uitputtend is bedoeld.182 In dat geval 

1711 Van der Vlies 1991, p. 66. 
1722 Eijlander & Voermans 1999, p. 53. 
1733 Van der Vlies 1991, p. 66. 
1744 Van der Vlies 1991, p. 66. 
1755 Eijlander & Voermans 1999, p, 54. 
1766 Van der Vlies 1991, p. 66 die hierbij wijst op art. 5 Wet Algemene Bepalingen. 
1777 Voor een uitgebreide bespreking van deze hiërarchie zie Van der Vlies 1991, p. 63-64. 
1788 Zie Van Houten 1997, p. 196-201 en de aldaar aangehaalde literatuur. 
1799 Dolle & Elzinga 1999, p. 203. 
1800 Art. 121 Gemeentewet en art. 118 Provinciewet; Dolle & Elzinga 1999, p. 204; Boon e.a. 

1996,, p. 147; Bok 1991, p. 49. 
1811 Bok 1991, p. 50. 
1822 Bok 1991, p. 50. 
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heeftt de wetgever het betreffende onderwerp zelf aan zich getrokken en is 
err geen mogelijkheid voor de decentrale regelgever om aanvullende regels 
mett betrekking tot hetzelfde onderwerp te stellen.1" Het is ook mogelijk 
datt ten aanzien van een bepaalde wet een combinatie van een (algemene) 
aanvullingsbevoegdheidd en een aanvullingsverbod (op een specifiek onder-
deel)) bestaat.184 

Hett is aan de decentrale regelgever zelf om te beslissen over de vraag 
off  er sprake is van een aanvullingsmogelijkheid.185 Indien de wetgever niet 
expliciett heeft aangegeven of en in hoeverre ten aanzien van de wet aanvul-
lendee bevoegdheden bestaan, zijn hiervoor interpretatiemethoden nodig.186 

Inn de eerste plaats kan worden gekeken naar de tekst van de wet; hierbij 
kann de structuur van belang zijn. Daarnaast kunnen de toelichtende stukken 
wordenn geraadpleegd om de bedoeling van de wetgever te achterhalen.187 

Indienn kan worden vastgesteld dat er een aanvullingsbevoegdheid bestaat, 
dann kent deze zijn grenzen in de normen van de wet. De decentrale regel 
magg de wettelijke norm niet doorkruisen. Dit geldt ook ten aanzien van het 
effectt dat de decentrale regel heeft. Hetgeen de wetgever heeft willen berei-
ken,, mag door de decentrale regelgever niet in praktijk worden gefrus-
treerd.1888 Op voorhand is niet altijd goed vast te stellen of een norm de 
bedoelingg van de wetgever doorkruist. Boon e.a. noemen het voorbeeld dat 
dee wetgever opzettelijk een bepaalde vrijheid aan burgers heeft willen laten 
doorr bepaalde gedragingen niet strafbaar te stellen. In een dergelijk geval 
magg uit het feit dat de wetgever iets ongeregeld heeft gelaten, niet worden 
afgeleidd dat er dus ruimte is voor aanvulling.189 

Naastt de eigenlijke aanvulling, bestaat het vraagstuk van de oneigenlijke 
aanvulling.. Volgens Dolle & Elzinga betreft het de vraag in hoeverre er voor 
decentralee regelgeving naast hogere regelgeving plaats is wanneer materie 
enn motief van beide soorten regelgeving niet identiek zijn.190 De auteurs 
wijzenn erop dat in de literatuur en de jurisprudentie in dit verband de motief-
enn belangentheorieën het meest gangbaar zijn geworden. Deze theorieën 
houdenn in dat wanneer de regeling van het decentrale orgaan met het oog 
opp een ander motief wordt gesteld of op een ander belang dan de wet ziet, 

1833 Boon e.a. 1996, p. 147. 
1844 Boon e.a. 1996, p. 148. 
1855 Dolle & Elzinga 1999, p. 205. 
1866 Boon e.a. 1996, p. 148. 
1877 Dolle & Elzinga 1999, p. 205. 
1888 Boon e.a. 1996, p. 148. 
1899 Boon e.a. 1996, p. 149. 
1900 Dolle & Elzinga 1999, p, 206; zie ook Boon e.a. 1996, p. 149. 
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aanvullingg is toegestaan.191 Volgens Boon e.a. verschillen het motief, de 
tee behartigen belangen of de te regelen punten in een dergelijk geval zodanig 
datt de desbetreffende voorschriften elkaar niet bijten.192 Soms is het niet 
eenvoudigg om vast te stellen wat precies de beweegredenen van een wet 
zijn.1933 Boon e.a. wijzen erop dat in een enkel geval de wetgever expliciet 
aangeeftt dat regelingen met een bepaald ander motief buiten het onderwerp 
vann de wet vallen.194 Ook in dit opzicht zal doorgaans een interpretatie 
vann de tekst van de wet noodzakelijk zijn. Daarbij kunnen de toelichtende 
stukkenn wederom van belang worden genoemd. In bepaalde gevallen kan 
enigee aanwijzing voor het motief worden gevonden in de plaats die een 
bepalingg in de wet inneemt. Boon e.a maken duidelijk dat indien vaststaat 
datt het motief van de decentrale regel verschilt van de hogere regeling, niet 
perr definitie sprake is van geoorloofde (oneigenlijke) aanvulling.195 Als 
voorbeeldd wordt een arrest van de Hoge Raad aangehaald waarin een APV 
vann Schiermonnikoog centraal staat.196 De verordening verbood het een-
ieder,, behoudens ontheffing, zich met een motorvoertuig of met een bromfiets 
tee bevinden binnen de grenzen van Schiermonnikoog. Hoewel de verordening 
eenn ander motief had, oordeelt de Hoge Raad dat het autoverbod een door-
kruisingg van het systeem van de wegen verkeer swe tg eving betekent, dat 
uitgaatt van de vrijheid om aan het verkeer deel te nemen.197 Indien de la-
geree regel de toepassing van de hogere regel zodanig doorkruist dat daardoor 
hett stelsel van de hogere regel wezenlijk wordt aangetast, is oneigenlijke 
aanvullingg derhalve niet toegestaan.198 

Indienn de wet een onderwerp regelt waarin reeds door een decentrale 
regell  is voorzien, vervalt de lagere regeling van rechtswege.199 De term 
onderwerpp wordt nogal verschillend ingevuld, hoewel volgens Dolle & 
Elzingaa ook in dit verband de motieftheorie de meeste aanhang lijk t te heb-
ben.2000 Indien de decentrale regelgever een ander motief heeft gehad, kan 
dee betreffende regel in principe in stand blijven.201 Een probleem in verband 

1911 Dolle & Elzinga 1999, p. 206-207, die daarbij aantekenen dat in de relatie tot grondrechten 
inn het algemeen een ander regime geldt. De systematiek van beperkingen in de Grondwet 
enn het verdrag is dan, behoudens een enkele uitzondering, maatgevend. 

1922 Boon e.a. 1996, p. 149. 
1933 Helder & Jue 1987, p. 38. 
1944 Boon e.a. 1996, p. 150. 
1955 Boon e.a. 1996, p. 151. 
1966 HR 23 december 1980, N} 1981, 171, m.nt. Th.W. van Veen. 
1977 Zie ook ARRvS 5 maart 1981, AB 1981,238, m.nt. P.J. Stolk, dat handelt over het autoverbod 

opp Vlieland. 
1988 Bok 1991, p. 51. 
1999 Art. 122 Gemeentewet en art. 119 Provinciewet: Dolle & Elzinga 1999, p. 208. 
2000 Dolle & Elzinga 1999, p. 209. 
2011 HR 4 maart 1952, NJ 1952, 365, m.nt. B.V.A. Röling; AB 1952, 643. 
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mett de rechtszekerheid is, dat bij het stellen van een hogere regel niet altijd 
overzichtt bestaat over decentrale regelingen die in dezelfde materie voorzien. 
Daarnaastt is niet altijd even duidelijk wat het precieze motief van een rege-
lingg is. Het verdient naar de opvatting van Dolle & Elzinga dan ook de voor-
keurr dat de betreffende wet een speciale regeling treft ten aanzien van reeds 
bestaandee decentrale regelingen.202 Gekozen kan worden voor (gedeeltelijke) 
handhavingg van de autonome bevoegdheid. In andere gevallen kunnen de 
decentralee regels buiten werking worden gesteld op het moment van inwer-
kingtredingg van de nieuwe wet. Het komt ook voor dat lokale regelingen 
(bijvoorbeeldd na een bepaalde periode) als medebewindsvoorschriften worden 
beschouwd.203 3 

5.45.4 Wetgever en artikel 3:3 en 3:4 Awb 

Dee artikelen 3:3 en 3:4 Awb kunnen worden gekenschetst als deel uitmakend 
vann de structuurelementen van de belangenafweging in het stelsel van gelede 
normstelling.2044 Artikel 3:3 Awb bevat het verbod van détournement de 
pouvoirr dat inhoudt dat een bevoegdheid niet voor een ander doel mag wor-
denn gebruikt dan waarvoor deze is verleend.205 Hieruit volgt dat het doel 
vann de wet waarop de bevoegdheid berust, richtinggevend is voor de belan-
genafwegingg op concreet niveau. Uit dit uitgangspunt kunnen criteria ten 
aanzienn van de belangenafweging van de wetgever worden afgeleid. In de 
eerstee plaats dient de wetgever het doel van de wet duidelijk aan te ge-
ven.2066 Indien het bestuur zijn handelen moet afstemmen op dit doel, mag 
vann de wetgever worden verwacht dat hij dit doel duidelijk stelt.207 Tevens 
dientt bij het stellen van de wet te worden aangegeven of en in hoeverre er 
sprakee is van toelaatbare nevendoelstellingen. Daarnaast mag van de wetge-
verr worden verwacht dat hij aangeeft op welke manier het gestelde doel 
tee herleiden is tot het te dienen algemeen belang.208 Hierdoor wordt de 

2022 Dolle & Elzinga 1999, p. 210. 
2033 Boon e.a. 1996, p. 154. 
2044 Vgl. Schlössels 1998a, p. 163; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 373; Van Male 

1988,, p. 328; Addink 1999, p. 77. 
2055 Nicolaï e.a. 1997, p. 448; De Haan e.a. 1998, p. 94; Ten Berge 1998, p. 44. 
2066 Vgl. het beginsel van de duidelijke doelstelling van Van der Vlies 1984, p. 192-194; zie ook 

Waaldijkk 1994, p. 182-183 en 206-207; Popelier 1997, p. 222-223. 
2077 Van Hall 1995, p. 36. 
2088 Schlössels 1998a, p. 162, die erop wijst dat het belang van het verbod van détournement 

dee pouvoir erin schuilt dat juist wanneer wettelijke bevoegdheidsnormen open en vaag 
zijn,, het bestuur ingescherpt wordt dat het doelgebonden publieke rechtsvormingsproces 
desalnietteminn conform de intenties van de wetgever behoort te worden voltooid. 
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contextt van het gestelde doel verduidelijkt.209 Op deze wijze kan daad-
werkelijkk inhoud worden gegeven aan het beginsel dat de belangenafweging 
opp concreet niveau moet plaatsvinden binnen het kader van het wettelijke 
doell  waarvoor de bevoegdheid is gegeven. 

Artikell  3:4, eerste lid, Awb bepaalt dat het bestuursorgaan verplicht is 
omm bij het nemen van een besluit alle rechtstreeks betrokken belangen af 
tee wegen voorzover uit de wet geen beperking voortvloeit. De vraag is welke 
veronderstellingenn aan dit artikel ten grondslag liggen met betrekking tot 
dee belangenafweging van de wetgever. In de eerste plaats impliceert de 
bepalingg dat de wetgever in beginsel gehouden is om het bestuursorgaan 
inn staat te stellen om aan zijn verplichting van artikel 3:4, eerste lid, Awb 
tee kunnen voldoen. Dit betekent dat de wetgever bij het stellen van de wet 
aann het bestuur voldoende ruimte moet laten voor een aanvullende belangen-
afweging.2100 Slechts in bijzondere gevallen legt de wetgever de concrete 
rechtspositiee in de wet vast.211 In dit kader kan worden gewezen op de 
beperkingenn die volgens het artikel voor de afweging op concreet niveau 
uitt de wet voortvloeien. Het systeem van gelede normstelling brengt met 
zichh dat de belangenafweging, die op hoger niveau in de hiërarchie van nor-
menn heeft plaatsgevonden, richtinggevend is voor de belangenafweging die 
verderr in de keten van de besluitvorming wordt verricht.212 De belangen-
afwegingg die door de wetgever is verricht mag derhalve niet worden over-
gedaann op een bestuursniveau.213 Dit betekent dat de wetgever duidelijk 
moett zijn omtrent de belangenafweging die hij heeft verricht. Het bestuur 
moett op de hoogte zijn van de belangen waaraan in ieder geval voorrang 
moett worden verleend en van de belangen die in ieder geval geen prioriteit 
krijgen.. Tevens dient de wetgever duidelijk te zijn indien hij bepaalde belan-
genn juist heeft willen uitsluiten van de werking van artikel 3:4, eerste lid, 
Awb.2U U 

5.55.5 Complexiteit van de normstelling 

Hett systeem van gelede normstelling kan als een complex systeem worden 
gekenschetst.. Met name de eisen van legaliteit en specialiteit brengen met 

2099 Helder & Jue 1987, p. 35. 
21UU Simon 1993, p. 68; vgl. Schlössels 1998a, p. 73. 
2111 Simon 1993, p. 68; Van der Vlies 1984, p. 2Ü5; Van der Vlies 1991, p. 178. 
2122 Hieruit zou een impliciete plicht voor de wetgever kunnen worden afgeleid dat deze ook 

daadwerkelijkk richting geeft aan het handelen van bestuursorganen. Vgl. Tonnaer 1986, 
p.. 273 en Tonnaer 1982, p. 239-242. 

2133 Art. 3:4, eerste lid, Awb; De Meij & Van der Vlies 1998, p. 182. 
2144 Vgl. Schlössels 1998a, p. 201. 
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zichh dat de bestuursbevoegdheid en de vraag welke belangen bij de bevoegd-
heidsuitoefeningg zijn betrokken, worden bepaald door de bijzondere wet.215 

Ditt betekent dat de verschillende taken van een bestuursorgaan genormeerd 
wordenn door afzonderlijke wettelijke regimes. Dit levert niet alleen praktische 
problemenn op voor het bestuur ten aanzien van de wens om tot integrale 
besluitvormingg te komen.216 

Scheltemaa maakt duidelijk dat de hoeveelheid wetten en de verschillende 
regimess niet zelden tot overlappingen, onduidelijkheden en tegenstrijdig-
hedenn in de wetgeving leiden.217 Eenzelfde term heeft in verschillende wet-
tenn soms een andere betekenis, terwijl vaak niet meer goed is te overzien 
welkee verhouding tussen de ene en de andere regel bestaat.218 Dit heeft 
eenn sterk verstorend effect op de eenheid van wetgeving.219 Het gevaar 
iss dat wetgeving ontoegankelijk wordt. 

Wetgevingg is volgens Scheltema een middel om een veelheid aan concrete 
handelingenn of besluiten te beheersen.220 Naarmate de wetgeving zich uit-
breidt,, valt een groter aantal activiteiten onder de door de wetgever opge-
steldee regels. De wetgever moet bij het stellen van de wet rekening houden 
mett de verbanden die tussen die activiteiten bestaan. Scheltema wijst erop 
datt het voor de wetgever niet (meer) mogelijk is om zomaar bevoegdheden 
tee verdelen of besluitvormingsprocedures in te richten. De wetgever moet 
zichh realiseren dat een bepaalde bevoegdheid in samenhang met een andere 
moett worden uitgeoefend, en dat een besluit over een onderwerp grote ge-
volgenn kan hebben voor andere beslissingen.221 Daarnaast vergen de ontwik-
kelingenn in de samenleving dat de wet flexibel moet zijn. Vooral wanneer 
dee wetgever een nieuw terrein bestrijkt, is het van belang dat een regel niet 
tee star is.222 De wetgever is wellicht in staat om in grote lijnen aan te geven 
watt hij wil bereiken, maar er bestaat volgens Scheltema vaak nog onvoldoen-
dee ervaring om alle casusposities te overzien. 

Meerr in het algemeen kan men zeggen dat wetgeving zo omvangrijk en 
gecompliceerdd is geworden, dat onmogelijk kan worden aangenomen dat 
allee consequenties in alle bijzondere omstandigheden zijn gewild.223 Schel-
temaa pleit er dan ook voor dat de instructies van de wetgever niet al te strikt 
zijn.. De wet moet hoofdlijnen of normale gevallen bestrijken, maar kan niet 

2155 Stroink 1998, p. 64. 
2166 Schlössels 1998a, p. 132-138. 
2177 Van Hall 1995, p. 36. 
2188 Scheltema 1979, p. 76. 
2199 Scheltema 1979, p. 75; vgl. Konijnenbelt 1988, p. 3 en Van Klink 1998, p. 145. 
2200 Scheltema 1979, p. 77. 
2211 Van Hall 1995, p. 36/37. 
2222 Scheltema 1979, p. 86. 
2233 Scheltema 1979, p. 86. 
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eenn regeling treffen voor ieder speciale situatie. Hierbij moet de wetgever 
bijzonderee aandacht besteden aan het verband dat tussen de te stellen nieuwe 
wett en bestaande wetgeving bestaat. In dit verband heeft de wet volgens 
Scheltemaa voordelen boven andere vormen van overheidsbesluiten.224 De 
proceduree is dusdanig ingericht, dat in een aantal stadia aan de verhouding 
vann de nieuwe wet tot de reeds bestaande wetgeving aandacht kan worden 
besteed. . 

5.65.6 Balans 

Uitgaandee van de hiërarchie in het systeem van gelede normstelling mag 
vann de wetgever worden verwacht dat deze structurerend optreedt. De wet 
biedtt immers het fundament voor al het overheidshandelen. De wetgever 
iss in het bijzonder toegerust om fundamentele afwegingen te maken en deze 
inn algemene normen neer te leggen. Het systeem van gelede normstelling 
brengtt met zich dat de wetgever zijn belangenafweging dient te verrichten 
mett het oog op de uiteindelijke toepassing van de normen. De wetgever dient 
hierbijj  oog te houden voor de verschillende taken die het bestuur ingevolge 
verschillendee wettelijke regimes moet uitoefenen. De positie en functie van 
dee wet brengen met zich dat de wetgever met zijn belangenafweging een 
duidelijkk kader biedt waarbinnen de afwegingen op een meer concreet niveau 
kunnenn worden verricht. 

Voorr de verschillende afwegingen die op basis van de wet op andere 
niveauss moeten worden verricht, is het van belang dat de wetgever de positie 
enn de plaats van de wet zo duidelijk mogelijk weergeeft. Heeft de wetgever 
dee bedoeling gehad een meer algemene wet te stellen of een bijzondere? Hoe 
iss de verhouding tot reeds bestaande wetten? Daarnaast verdient het aanbe-
velingg dat de wetgever zo expliciet mogelijk aangeeft of de wet uitputtend 
iss bedoeld of niet. Voor de decentrale regelgever moet duidelijk zijn of hij 
overr aanvullingsbevoegdheid beschikt. In gevallen waarin de aanvullingsbe-
voegdheidd van de lagere regelgever evident speelt, dient een bepaling in 
dee wet te worden opgenomen die uitsluitsel biedt over de aanvullings-
bevoegdheid.2255 In overige gevallen biedt de toelichting meer ruimte voor 
eenn dergelijke bespreking. 

2244 Scheltema 1979, p. 88. 
2255 Van der Vlies 1995, p. 135. 
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66 Conclusie 

Err bestaat een verband tussen de positie en functie van de wetgever in ons 
staatsbestell  en de criteria die betrekking hebben op zijn belangenafweging. 
Dee specifieke kwaliteiten van de wetgever werken daarin door. De wetgever 
kann in de eerste plaats worden gezien als identificeerder van het algemeen 
belang.. Dit algemeen belang bestaat uit belangen van individuen waarvan 
wordtt vastgesteld dat deze het best op algemene wijze kunnen worden ge-
regeld,, De behartiging van het belang zal doorgaans enige schade toebrengen 
aann individuele belangen. De beslissing welk algemeen belang, in welke mate 
moett worden gediend is daarom aan de wetgever voorbehouden. Bij zijn 
afwegingg tot deze beslissing zoekt de wetgever naar een balans tussen de 
matee waarin een algemeen belang wordt gediend en de mate waarin bijzon-
deree belangen daarbij worden geschaad. De bescherming van individuele 
belangenn maakt deel uit van het algemeen belang en wordt derhalve tot taak 
vann de wetgever gerekend. De rechtszekerheid en rechtsgelijkheid brengen 
mett zich dat deze balans op een algemene en abstracte wijze wordt aange-
bracht.. De balans moet overigens wel voldoende aanknopingspunten bieden 
voorr de concretiserende afweging die door het bestuur wordt verricht op 
basiss van de wet. 

Dee belangenafweging van de wetgever dient in de eerste plaats te zijn 
gerichtt op het nemen van ingrijpende besluiten, ter bepaling waarvan de 
criteriaa van Van der Vlies kunnen worden gebruikt.226 De afweging dient 
vanuitt algemene gezichtspunten te geschieden en moet zo volledig mogelijk 
zijn.. De wetgever dient alle relevante belangen in zijn afweging te betrekken, 
waarbijj  extra aandacht wordt besteed aan belangen die in het publieke debat 
ondervertegenwoordigdd zijn. Duidelijk moet worden gemaakt waarom aan 
bepaaldee belangen voorrang is verleend boven andere belangen. Hierbij 
dienenn eerder gemaakte afwegingen ten aanzien van de in het geding zijnde 
belangenn te worden betrokken. 

Aangezienn het bij het nemen van ingrijpende besluiten gaat om belangen 
mett een grote rechtswaarde, dient de wetgever zo specifiek mogelijk te zijn. 
Ditt betekent dat de wetgever zich rekenschap moet geven van de uitwerking 
vann zijn belangenafweging op concreet niveau. De wetgever moet nagaan 
welkk orgaan het beste is uitgerust om de concretiserende afweging te verrich-
ten.. In de wet moet zo nauwkeurig mogelijk worden aangeduid welk be-
stuursorgaann bevoegd is. Daarnaast dient de wet het bestuur voldoende dui-
delijkheidd te bieden omtrent de wijze waarop de betrokken belangen moeten 
wordenn afgewogen. Dit betekent dat het motief van de wet duidelijk moet 

2266 Van der Vlies 1984, p. 105-106. 
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zijnn en dat de context van de doelstelling helder wordt gesteld. De afweging 
diee de wetgever zelfheeft verricht moet duidelijk zijn, waarbij in ieder geval 
eenn prioritering van de af te wegen belangen wordt gegeven. De wetgever 
dientt daarbij aan te geven wat de doelstelling van een gegeven bevoegdheid 
is,, wat eventuele nevendoelstellingen zijn en welke (gemeenschappelijke) 
belangenn daarnaast in de afweging moeten worden betrokken. Daarnaast 
dientt de wetgever aandacht te besteden aan de vraag welke belangen er 
uitgeslotenn moeten worden van de concrete afweging en of de regeling uit-
puttendd is bedoeld. Het is van groot belang dat het bestuur voldoende ruimte 
wordtt gelaten om daadwerkelijk aan het vereiste van artikel 3:4 Awb, om 
dee rechtstreeks betrokken (particuliere) belangen af te wegen, te kunnen 
voldoen.. Het bestuur heeft in dat geval in beperkte mate de mogelijkheid 
omm rekening te houden met zich voordoende maatschappelijke ontwikke-
lingenn die de wetgever niet heeft kunnen voorzien. 

Indienn de wet uitputtend is bedoeld, dient dit met zoveel woorden te 
wordenn aangegeven. In gevallen waarin de aanvulllingsbevoegdheid van 
decentralee regelgevers evident speelt, dient een bepaling in de wet te worden 
opgenomenn die daarover uitsluitsel biedt. In andere gevallen kan gebruik 
wordenn gemaakt van de ruimte die de toelichting biedt. 
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