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66 Kader voor een beoordeling van de 
belangenafwegingg in de praktijk 

11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk wordt een toetsingskader ontwikkeld voor een beoordeling 
vann de belangenafweging van de wetgever in de praktijk. In de eerste plaats 
wordtt aandacht besteed aan het begrip 'wetgever'(§ 2). Voor de toetsing van 
dee belangenafweging wordt een werkbare definitie gegeven. Vervolgens is 
aann de orde op welke wijze de afweging van de wetgever kan worden ge-
reconstrueerdd (§ 3). Voor het beoordelingskader wordt teruggegrepen op 
dee voorgaande hoofdstukken (§ 4). Er wordt een antwoord gegeven op de 
vraagg hoe de beoordeling kan plaatsvinden (§ 5). In hoofdstuk 7 zal de prak-
tijkk aan de hand van twee wetten worden getoetst. De keuze voor de twee 
wettenn wordt toegelicht en verantwoord. In de conclusie (§ 6) wordt het 
totalee beoordelingskader geschetst. 

22 De wetgever 

Bijj  een onderzoek naar criteria voor de belangenafweging van de wetgever, 
dientt de vraag zich aan wat met het begrip 'wetgever' wordt bedoeld. Deze 
vraagg wordt aan de hand van de literatuur besproken. 

2.12.1 Opvattingen in de literatuur 

Dee aandacht die in de literatuur is besteed aan de betekenis van het begrip 
'wetgever'' staat hoofdzakelijk in het teken van de wetsinterpretatie.1 Scholten 
steltt dat de bedoeling van dé wetgever niet is te kennen 

.... bij onze veelhoofdige wetgever, nu met die taak niet alleen Kroon en Ministers 
mett hun talrijke hulpkrachten, maar bovendien zulke omvangrijke lichamen als 
onzee Kamers der Staten-Generaal zijn belast.2 

11 Van der Burg 1978, p. 67-68. 
22 Scholten 1974, p. 41. 
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Ookk Franken stelt de vraag wie nu eigenlijk dé wetgever is.3 Volgens Vran-
kenn kan men op zijn best 

.... spreken van een aantal deelnemers aan een proces, gericht op het tot stand 
brengenn van algemene regels.4 

Ookk Van der Velden maakt duidelijk dat het niet om een individuele actor 
gaat,, maar om 

.... een geheel van formele (d.w.z. juridisch - constitutioneel - gedefinieerde) groepen 
en/off  informele groepen gaat, die zich in verschillende situaties bevinden, met 
verschillendee verantwoordelijkheden en belangen.5 

Inn dit verband kan worden verwezen naar De Winter & Witteveen die van 
meningg zijn dat 'de wil van de wetgever' een in de praktijk vrijwel onhan-
teerbaarr begrip is.6 Ter ondersteuning van deze opvatting verwijzen ze naar 
Vann der Hoeven die schrijft dat de wetgever veeleer een procedure is dan 
eenn instituut, laat staan een persoon.7 Het aanduiden van de wetgever als 
proceduree doet volgens De Winter & Witteveen meer recht aan de werkelijk-
heid.88 Van der Velden is die mening ook toegedaan. Hij spreekt van wetge-
vingg als een maatschappelijk proces, 

.... een door machtsverdeling gekarakteriseerde procedure, waarin verschillende 
instantiess en opinievormers met formele en informele bevoegdheden een rol spe-
len9 9 

Dee individueel psychologische structuren van de finale handeling kunnen 
volgenss hem slechts in overdrachtelijke zin in de wetgevende handeling 
wordenn aangewezen. 

Waaldijkk spreekt over de wetgever als een orgaan 'dat complex is samen-
gesteld'.100 De wetgever bestaat volgens hem uit vier deelorganen die inge-
volgee de Grondwet de vaststelling van wetten tot taak hebben.11 Met betrek-
kingg tot deze taak onderscheidt Waaldijk een serie handelingen die in ieder 

33 Franken e.a. 1995, p. 155. 
44 Vranken 1995, p. 93. 
55 Van der Velden 1988, p. 217. 
66 De Winter & Witteveen 1981, p. 672. 
77 De Winter & Witteveen 1981, p. 672, die hierbij verwijzen naar Van der Hoeven 1974, p. 

21. . 
88 Witteveen 1988a, p. 9. 
99 Van der Velden 1988, p. 217. 
100 Waaldijk 1994, p. 14. 
111 Zie ook Van der Vlies 1991, p. 17. 
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gevall  bestaat uit: indiening,12 aanneming13 en bekrachtiging.14 In het geval 
vann inititatiefwetgeving gaat daar nog de aanhangigmaking aan vooraf, en 
komtt een besluit tot indiening in de plaats van de aanneming door de 
Tweedee Kamer.15 Indien betrokkenen het voorstel ingevolge artikel 84 Grond-
wett wijzigen, maakt ook deze handeling volgens Waaldijk deel uit van het 
vaststellenn van een wet. Ten behoeve van zijn studie naar motiveringsplichten 
vann de wetgever onderscheidt Waaldijk derhalve deelorganen van de wetge-
verr en handelingen van deze organen.16 Een dergelijk onderscheid is zinvol 
omdatt de verschillende (deel)organen in het kader van de diverse te verrich-
tenn handelingen invulling geven aan de motiveringsplicht van de wetgever. 

2.22.2 Invulling ten behoeve van het onderzoek 

Dee benadering van Waaldijk kan van betekenis zijn voor onderhavig onder-
zoek.. Immers, het zijn de verschillende deelorganen van de wetgever die 
invullingg geven aan de belangenafweging van de wetgever. Voor een juridi-
schee benadering van de belangenafweging van de wetgever kan naar mijn 
opvattingg worden uitgegaan van het geheel van afwegingen die in een 
(formele)) procedure door de samenstellende delen van de wetgever worden 
verricht.. Het resultaat van deze afwegingen is neergelegd in de tekst van 
dee wet.17 De overwegingen die tot het resultaat hebben geleid, moeten voor 
hett belangrijkste deel kunnen worden teruggevonden in de memorie van 
toelichting.188 Daarnaast kunnen ook overige stukken van belang zijn voor 
hett vaststellen van de belangenafweging van de wetgever.19 

Tenn aanzien van de belangenafweging van de wetgever als geheel moet 
wordenn opgemerkt dat doorgaans geen sprake is van een duidelijk kenbaar, 
coherentt en consistent geheel. Uit het geheel aan afwegingen die de samen-
stellendee delen van de wetgever tijdens de wetgevingsprocedure verrichten, 
moett de afweging van de wetgever worden gereconstrueerd.20 

122 Art. 82 Grondwet. 
133 Art. 85 en 87 Grondwet. 
144 Art. 87 Grondwet. 
155 Art. 82, derde lid, resp. art. 85 Grondwet. 
166 'Al de genoemde, verplichte of facultatieve, handelingen ten aanzien van wetsvoorstellen 

biedenn aan de deelorganen van de wetgever een veelheid van mogelijkheden om die 
voorstellenn te motiveren', aldus Waaldijk 1994, p. 15. 

177 Vgl. B. de Gaay Fortman 1982, p. 43-69; W.F. de Gaay Fortman 1982, p. 19-41 en Ruiter 
1987,, p. 17. 

188 Aanwijzing 212 en 214 van de Aanwijzingen voor de regelgeving; Eijlander & Voermans 1999, 
p.. 173-177. 

199 Het betreft bijv. het nader rapport, verslagen van commissies van de Tweede en Eerste 
Kamer,, antwoorden van de regering aan de commissies en handelingen. 

200 Vgl. Van der Vlies 1991, p. 17. 



II  144 HoofdstukHoofdstuk 6 

33 Kenbaarheid van de belangenafweging van de wetgever 

Hett afwegen van belangen kan worden gekenschetst als een dynamisch pro-
cess dat resulteert in een meer statisch resultaat. De vraag is of het onder-
scheidd tussen proces en resultaat van invloed is op een beoordeling van de 
belangenafweging.. Daarnaast is het van belang hoe de belangenafweging 
vann de wetgever kan worden gekend. 

3.13.1 Proces en resultaat van de belangenafioeging 

Eenn juridische benadering van de belangenafweging van de wetgever brengt 
mett zich dat een scherp onderscheid tussen het proces van afwegen en het 
resultaatt van de afweging voor weinig zinvol moet worden gehouden. Zoals 
Witteveenn aangeeft, kan het vaststellen van een wet worden gekenschetst 
alss een 'autonoom gemengd strategisch-communicatief' proces,21 waarbij 
velee actoren zijn betrokken.22 Nicolaï maakt duidelijk dat ten aanzien van 
hett afwegingsproces verschillende soorten keuzen kunnen worden onder-
scheiden.. Het betreft in de eerste plaats keuzen tussen verschillende gedrags-
alternatieven,, in de tweede plaats keuzen tussen verschillende beoordelingen 
enn daarop gegronde gevolgtrekkingen en daarnaast keuzen met betrekking 
tott de vraag aan welke belangen de doorslag moet worden gegeven.23 De 
eerstee soort keuzen manifesteren zich in de tijd en zullen zich volgens Nicolaï 
inn bepaalde gedragingen 'veruiterlijken'. Als voorbeeld van een dergelijke 
keuzee noemt hij de beslissing om bepaalde belanghebbenden te horen of 
omm deskundigen om advies te vragen. De twee laatste soorten keuzen zijn 
minderr zichtbaar, aldus Nicolaï. Het betreft keuzen die op een niet aanwijs-
baarr moment plaatsvinden en in het denken van de voor de keuze gestelde 
personenn worden gemaakt. Dergelijke keuzen kunnen uitsluitend uit het 
besluitt zelf en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen worden 
afgeleid.24 4 

Dee theorie van Nicolaï is van belang ter bepaling van de wijze waarop 
dee belangenafweging van de wetgever kan worden beoordeeld. In de eerste 
plaatss worden tijdens het wetgevingsproces expliciet beslissingen genomen, 
diee direct betrekking hebben op de belangenafweging. Het betreft keuzen 
diee kunnen worden aangemerkt als aparte stappen in het totale proces van 
afwegen.. Deze aspecten van de belangenafweging kunnen goed worden ge-
ïdentificeerdd en aan de hand van de ontwikkelde criteria zelfstandig worden 

211 Witteveen 1988b, p. 244-247. 
222 Winter 1996, p. 111. 
233 Nicolaï 1990, p. 279. 
244 Nicolaï 1990, p. 280. 
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beoordeeld.. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de keuze van de 
regeringg om een bepaalde afweging in een vroeg stadium aan de volksver-
tegenwoordigingg voor te leggen of aan de inventarisatie van de relevante 
feitenn en belangen. 

Naastt deze separate beslissingen omvat de belangenafweging van de 
wetgeverr ook het proces van afwegen. Een juridische normering biedt hierbij 
slechtss summier houvast, bijvoorbeeld dat bepaalde belangen of rechten niet 
mogenn worden genegeerd. Bij de beoordeling of de juridische criteria zijn 
gerespecteerd,, speelt de uiteindelijke tekst van de wet een belangrijke rol. 
Daaruitt kan blijken dat bepaalde belangen en rechten wel zijn meegenomen, 
hoewell  ze niet expliciet in de overwegingen zijn betrokken. Het resultaat 
vann het totaal aan afwegingen dat uiteindelijk de wet vormt kan zeker 
wordenn beoordeeld. Aan de hand van dit resultaat kan worden gereconstru-
eerdd hoe de belangenafweging is verlopen. Het resultaat van de afweging 
iss in de eerste plaats terug te vinden in de tekst van de wet. Daarnaast 
kunnenn de toelichtende stukken informatie bieden omtrent de afwegingen 
diee door de wetgever zijn verricht. 

3.23.2 Tekst van de wet en toelichtende stukken 

Dee belangenafweging van de wetgever is gefixeerd in de tekst van de wet. 
Vann de wet mag worden verwacht dat uit de tekst duidelijk is op te maken 
waarinn de belangenafweging van de wetgever heeft geresulteerd.25 Een 
belanghebbendee moet in beginsel uit de tekst van de wet kunnen afleiden 
datt de wetgever met zijn belang heeft rekening gehouden. Duidelijk moet 
zijnn welke positie zijn belang inneemt ten opzichte van andere belangen.26 

Indienn de wet bevoegdheden verleent moet tevens uit de tekst van de wet 
blijkenn welk bestuursorgaan bevoegd is en met het oog op welke belangen 
dee bevoegdheid mag worden uitgeoefend. De toepasselijke normen dienen 
daarbijj  duidelijk te zijn.27 Hieruit vloeit voort dat, indien men zich op de 
hoogtee wil stellen van de inhoud van de belangenafweging van de wetgever, 
dee tekst van de wet de belangrijkste bron vormt. Aan de hand van de beteke-
niss van de tekst kan de belangenafweging van de wetgever worden gerecon-
strueerd.288 Hierbij kunnen de gebruikelijke interpretatiemethoden worden 

255 Van Kreveld 1990, p. 194. 
266 Vgl. Oldenziel 1998, p. 62. 
277 Oldenziel 1998, p. 63, die hierbij een onderscheid tussen procedurele en materiële normering 

vann bevoegdheidsuitoefening maakt. Hoewel het hier hoofdzakelijk gaat om de materiële 
normering,, kunnen wetten waarin duidelijke procedures zijn neergelegd wel enig houvast 
biedenn indien de wet geen inhoudelijke oriëntatiepunten bevat. 

288 Zie ook Ruiter 1987, p. 17. 
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gehanteerd.. Het betreft met name de grammaticale, de systematische, de 
wetshistorischee en de teleologische interpretaties.29 

Bijj  de reconstructie van de belangenafweging van de wetgever kan tevens 
gebruikk worden gemaakt van de toelichtende stukken. Met name de memorie 
vann toelichting is in dit opzicht van belang. Dit stuk is immers tegelijk en 
inn samenhang met de tekst van de wet opgesteld en vormt in dat opzicht 
eenn belangrijke bron.30 Dit blijkt reeds uit de inhoud van de koninklijke 
boodschapp bij een wetsvoorstel: 

Dee toelichtende memorie, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop 
hett rust.31 

Dee overwegingen die tot het in de wet neergelegde resultaat hebben geleid, 
moetenn derhalve in de memorie van toelichting zijn neergelegd. Dit kan ook 
wordenn opgemaakt uit de toelichting bij aanwijzing 214 van de Aanwijzingen 
voorvoor de regelgeving die vermeldt dat de toelichting 'een motivering en uitleg' 
geeftt van de regeling.32 Ook uit overige aanwijzingen kan worden opge-
maaktt dat de memorie van toelichting een belangrijke bron is voor het 
achterhalenn van de belangenafweging die aan de wet ten grondslag ligt. 

Aanwijzingg 212 bepaalt dat de memorie van toelichting 'een verantwoor-
dingg van de regeling' bevat. Hierbij dient onder meer aandacht te worden 
besteedd aan 'de noodzaak tot overheidsinterventie' en de 'overwogen varian-
ten'.. Daarnaast moet in de toelichting worden aangegeven op welke wijze 
toepassingg is gegeven aan aanwijzing 6 tot en met 18, 21, 22, 24, 26, 35, 36, 
38,40,42,, en 47 tot en met 49.33 Van deze aanwijzingen zijn er verschillende, 
diee direct in verband staan met de aan de wet ten grondslag liggende belan-
genafweging.. Zo eist aanwijzing 6 dat de voorgestelde maatregel noodzakelijk 
is.. Ingevolge aanwijzing 7 moet kennis worden gegeven van de vergaarde 
gegevenss met betrekking tot de 'relevante feiten en omstandigheden'. Daar-
naastt dient te zijn onderzocht of er lichtere vormen van overheidsinterventies 
mogelijkk zijn.34 Om dit goed te kunnen onderzoeken, moet het beoogde 
doell  zo concreet mogelijk zijn.35 De diverse mogelijkheden dienen zorgvul-
digg tegen elkaar te worden afgewogen.36 Aanwijzing 9 maakt duidelijk dat 
bijj  die afweging in ieder geval moet worden nagegaan in hoeverre de maatre-

299 Scholten 1974, p. 33-48; Vranken 1995, p. 76; Franken e.a. 1995, p. 154-157; Eijlander & 
Voermanss 1999, p. 174. 

300 Eijlander & Voermans 1999, p. 174. 
311 Vgl. Waaldijk 1994, p. 203. 
322 Zie ook Eijlander & Voermans 1999, p. 173-177. 
333 Zie ook Waaldijk 1994, p. 207-210. 
344 Aanwijzing 7, onder c. 
355 Aanwijzing 7, onder b; zie ook aanwijzing 118. 
366 Aanwijzing 7, onder e. 
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gell  het gestelde doel zal helpen verwezenlijken.37 Daarbij dienen de neven-
effectenn van de regeling in acht te worden genomen.38 Tevens moet worden 
overwogenn wat de lasten zijn voor de overheid enerzijds en burgers, bedrij-
venn en instellingen anderzijds.39 Ingevolge de aanwijzingen 13 en 14 moeten 
dezee lasten zoveel mogelijk worden beperkt, terwijl aanwijzing 15 bepaalt 
datt de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenre-
digg mogen zijn met de te dienen doelen. Ten aanzien van de afweging kan 
nogg worden gewezen op aanwijzing 47 tot en met 49 inzake harmonisatie 
vann regelgeving in gevallen waarin soortgelijke onderwerpen worden gere-
geld.. Naast de relevante aspecten die bij de afweging van doel en middel 
inn ogenschouw moeten worden genomen, bepalen de aanwijzingen ook deels 
waaropp de afweging moet zijn gericht. Ingevolge aanwijzing 24 moeten de 
hoofdelementenn van een regeling in de wet zelf worden neergelegd. Daar-
naastt moet bij de toekenning van bestuursbevoegdheden de uitoefening 
daarvann zoveel mogelijk worden genormeerd.40 

Tenn aanzien van al deze in de aanwijzingen genoemde elementen die 
inn verband staan met de belangenafweging van de wetgever, dient de memo-
riee van toelichting een verantwoording te bevatten. In dit verband kan nog 
wordenn gewezen op aanwijzing 213, tweede lid, waarin is bepaald dat in 
dee toelichting wordt vermeld welke adviesorganen en organisaties van 
belanghebbendenn zijn gehoord, en op het derde lid: 

Indienn op hoofdpunten in een regeling wordt afgeweken van een krachtens wettelijk 
voorschriftt uitgebracht advies, wordt de reden hiervan in de toelichting gemoti-
veerd.41 1 

Dee belangenafweging die aan de wet ten grondslag ligt, kan derhalve in ieder 
gevall  voor wat betreft de in de aanwijzingen genoemde aspecten uit de me-
moriee van toelichting worden afgeleid. Daarnaast moeten ook overige onder-
delenn van de belangenafweging uit de toelichting kunnen worden afgeleid, 
aangezienn de toelichting de 'gronden' dient te bevatten waarop het wetsvoor-
stell  rust.42 In dit verband kan naar de opvatting van Wessel worden verwe-
zen,, die expliciet stelt dat de toelichting niet alleen een rechtvaardiging dient 

377 Aanwijzing 9, onder a. 
388 Aanwijzing 9, onder b. 
399 Aanwijzing 9, onder c. 
400 Aanwijzing 17. 
411 Aanwijzing 213, derde lid; zie ook Eijlander & Voermans 1999, p. 174-175. 
422 Zie de koninklijke boodschap bij een voorstel van wet; Waaldijk 1994, p. 203; Eijlander & 

Voermanss 1999, p. 173-177. 
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tee bevatten van de gedane keuzen, maar eveneens een verantwoording moet 
gevenn van het verrichte keuzeproces.43 

Naastt eisen die aan de memorie van toelichting worden gesteld met be-
trekkingg tot de belangenafweging van de wetgever, kan nog worden gewezen 
opp aanwijzing 118: 

Inn een considerans worden de strekking van en, indien daartoe aanleiding is, het 
motieff  tot de vaststelling van de wet in hoofdzaak kort weergegeven.4-3 

Waaldijkk wijst op het voordeel dat de considerans in tegenstelling tot de 
memoriee van toelichting wel door de wetgever wordt vastgesteld.45 Daar-
naastt kan volgens hem het kernachtig vermelden van een doelstelling 

.... veel verhelderen, zowel voor degenen die betrokken zijn bij de totstandkoming 
vann de wet, als voor degenen die de wet daarna moeten gebruiken. 

Ookk Sebus is van opvatting dat de considerans bepaalde achtergrondinfor-
matiee kan verschaffen.47 Andere toelichtende stukken die behulpzaam 
kunnenn zijn bij het achterhalen van de belangenafweging van de wetgever 
betreffenn het nader rapport, verslagen van de commissies van de Eerste en 
Tweedee Kamer, antwoorden van de regering aan de Eerste en Tweede Kamer 
enn de handelingen. 

3.33.3 Kanttekeningen 

Zoalss hierboven aan de orde is geweest, kan 'de wetgever' worden geken-
schetstt als een (formele) procedure waarin de samenstellende deelorganen 
vann de wetgevende macht een aandeel hebben. Het geheel aan afwegingen 
datt tijdens deze procedure door de verschillende organen wordt gemaakt, 
resulteertt in de tekst van de wet. De afwegingen die aan die tekst ten grond-
slagg liggen dienen in belangrijke mate te kunnen worden gereconstrueerd 
aann de hand van de tekst. De considerans en de toelichtende stukken kunnen 
hierbijj  fungeren als (hulp)bronnen voor de nodige interpretatieslag die 
daarbijj  moet worden gemaakt. Daarnaast zijn de afwegingen die aan de wet 
tenn grondslag liggen ingevolge de Aanwijzingen voor de regelgeving voor een 
belangrijkk deel weergegeven in de memorie van toelichting. In de praktijk 

433 Wessel 1980, p. 258. 
444 Vgl. Ten Berge 1996, p. 52, die stelt dat 'het doel van de wet is af te leiden uit de conside-

rans'. . 
455 Waaldijk 1994, p. 182; zie ook Stoter 1998, p. 155. 
466 Waaldijk 1994, p. 182. 
477 Sebus 1984, p. 86. 
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blijk tt aan deze voorstelling van zaken echter het een en ander te schorten. 
Daaromm moeten enige kanttekeningen worden geplaatst. 

Inn de eerste plaats is de tekst van de wet niet altijd even duidelijk, helder 
enn consistent. Hierdoor is het niet altijd (goed) mogelijk om de belangenafwe-
gingg die aan de wet ten grondslag ligt, te reconstrueren. Daarnaast wordt 
inn de praktijk geen goede invulling gegeven aan de considerans.48 Van der 
Vliess constateert dat de wetgever vaak tekortschiet waar het gaat om het 
gevenn van een volledige doelstelling.49 Het blijf t dikwijl s bij een vlakke con-
stateringg dat een bepaalde regeling 'wenselijk' of 'noodzakelijk' is.50 Verder 
heeftt de considerans vaak letterlijk dezelfde inhoud als het opschrift van 
dee wet.51 

Ookk de memorie van toelichting bevat niet altijd de weerslag van de 
elementenn van de belangenafweging die op grond van de Aanwijzingen voor 
dede regelgeving mag worden verwacht.52 Kenmerkend is dat de toelichting 
doorr sommigen wordt getypeerd als een 'politiek tactisch stuk'.53 Eijlander 
&&  Voermans wijzen in dit verband op de 'pleidooifunctie' van de memorie 
vann toelichting.54 Gelet op deze functie wordt volgens hen ter overtuiging 
vann de medewetgever vooral de politieke en beleidsmatige opportuniteit 
onderr de aandacht gebracht. De toelichting geeft in belangrijke mate uitdruk-
kingg aan de moverende, veelal politieke beweegredenen die een van de 
wetgevingspartnerss met de regeling voor ogen stond op enig moment in 
dee geschiedenis.55 In deze zin is het gezag dat aan de toelichting mag wor-
denn toegekend betrekkelijk. Schut is van mening dat er allerlei factoren van 
invloedd zijn op de waarde die aan de toelichting kan worden toegekend. 
Volgenss hem is het van belang of 

.... de regeling technisch van aard is dan wel sterk politiek gekleurd, of een bepaling 
inn feite het werk is van een enkele ambtenaar dan wel het resultaat van veel advies 
enn overleg, of de wet zonder veel slag of stoot dan wel na langdurige politieke 
strijdd tot stand is gekomen.56 

Tevenss dient bij de reconstructie van de belangenafweging van de wetgever 
ermeee rekening te worden gehouden dat niet alle relevante stukken afkomstig 

488 Waaldijk 1994, p. 181-185; Sebus 1984, p. 86. 
499 Van der Vlies 1984, p. 193. 
500 Waaldijk 1994, p. 181-185. 
511 Sebus 1984, p. 85. 
522 Waaldijk 1994, p. 202-222. 
533 Mulder 1982, p. 85; Boon e.a. 1996, p. 43; Waaldijk 1994, p. 202-203. 
544 Eijlander & Voermans 1999, p. 178. 
555 Eijlander & Voermans 1999, p. 177. 
566 Schut 1988, p. 357. 
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zijnzijn van 'de' wetgever. Slechts de tekst van de wet en de considerans worden 
doorr de wetgever vastgesteld. De overige stukken zijn geschreven door 
samenstellendee delen van de wetgevende macht. De memorie van toelichting 
iss afkomstig van een of meer ministers, of in het geval van een initiatiefvoor-
stell  van het kamerlid (of de -leden) dat (die) het voorstel bij de Tweede 
Kamerr aanhangig heeft (hebben) gemaakt.57 In de overige stukken staan 
uitlatingenn die in verband met de totstandkoming van de wet zijn gedaan 
doorr een groot aantal personen die op een of andere wijze tot de wetgevende 
machtt behoren.58 Van belang is dat de daarbij gedane uitlatingen niet het-
zelfdee gewicht hebben. Vranken meent dat onderscheiden moet worden naar 
dee deelnemer en naar de fase waarin deze iets heeft verklaard.59 Daarnaast 
geldtt het bezwaar dat binnen de groep voorstanders meer dan eens grote 
verdeeldheidd heerst. Een regeling kan zich naar buiten toe als een eenheid 
manifesteren,, terwijl, wanneer men de stukken er goed op naleest, er veel 
slagenn om de arm zijn gehouden.60 Volgens Schut geldt in het algemeen 
datt in de praktijk het aan de parlementaire geschiedenis toe te kennen gezag 
minderr wordt naarmate de uitingen waarom het gaat in tijd verder van de 
totstandkomingg van de bepaling zelf af liggen." Dit betekent dat in het 
gevall  er sprake is van langdurige behandeling in de kamer, rekening wordt 
gehoudenn met tussentijdse wijzigingen en ontwikkelingen.62 

Hett reconstrueren van de belangenafweging van de wetgever uit het ge-
heell  aan afwegingen die tijdens de wetgevingsprocedure hebben plaatsgevon-
den,, kent derhalve zijn beperkingen. Bij een beoordeling van de belangen-
afwegingg van de wetgever zal met deze beperkingen voortdurend rekening 
moetenn worden gehouden. 

44 Beoordelingskader voor de belangenafweging van de wetgever 

InIn de hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn, binnen verschillende kaders, juridische 
criteriaa ten aanzien van de belangenafweging ontwikkeld. De vraag is of 
err principiële bezwaren bestaan tegen samenvoegen. Daartoe worden de 
verschillendee kaders waarbinnen de criteria tot stand zijn gekomen in samen-
hangg besproken. Eerst komt aan de orde welke plaats het recht inneemt ten 
opzichtee van de belangenafweging van de wetgever als zodanig. 

577 Waaldijk 1994, p. 201; Boon e.a. 1996, p. 43. 
588 Franken e.a. 1995, p. 155. 
599 Vranken 1995, p. 93. 
600 Vranken 1995, p. 94. 
611 Schut 1988, p. 357. 
622 Vranken 1995, p. 95. 
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4.14.1 Normering door het recht 

Dee wet dient in overeenstemming met het recht te worden gesteld.63 Deze 
gebondenheidd omvat zowel het geschreven als het ongeschreven recht.64 

Waaldijkk geeft twee redenen.65 In de eerste plaats is wetgeving een vorm 
vann overheidsoptreden en moet zij reeds uit dien hoofde in overeenstemming 
zijnzijn met het recht. In de tweede plaats vormen wetten voor veel ander 
overheidsoptredenn het primaire toetsingskader. Waaldijk wijst erop dat die 
wetmatigheidstoetss slechts bijdraagt aan rechtmatigheid, indien de wetten 
waaraann wordt getoetst, ook zelf voldoen aan de eisen van het (bovenwette-
lijke)) recht. De vraag is op welke wijze deze gebondenheid aan het recht 
doorwerktt in de normering van de belangenafweging. 

Inn ieder geval is volgens Krabbe duidelijk dat aan publieke belangen die 
dee staat dient, 

.... gelding kan worden verschaft boven de belangen der bijzondere personen, met 
terzijdestellingg van het gemeene recht, waarin de belangen dier personen zijn 
gegrond.66 6 

Voorwaardee is evenwel dat het optreden van de staat binnen de rechtssfeer 
vann burgers, in het recht moet zijn geworteld.67 Dit houdt volgens Krabbe 
inn dat de staat noch zijn eigen belangen noch die van de gemeenschap 
geldingg kan verschaffen ten koste van andere belangen dan nadat die belan-
genn vanuit het 

.... standpunt des rechts zijn gewaardeerd.68 

Inn navolging van Krabbe stelt Leydesdorff dat recht immer resultaat is van 
belangenn waar der ing.69 Het is in de opvatting van Leydesdorff het rechts-
bewustzijnn dat, door te bepalen in welke mate een bepaald belang bescher-
mingg verdient, aan dit belang een waarde toekent. Hiermee wordt vastgesteld 
inn hoeverre bepaalde belangen moeten worden opgeofferd om andere te 
dienen.. De wettelijke norm kan in dit verband volgens Krabbe worden 
gekenschetstt als een 

633 Zicht op wetgeving, Kamerstukken II1990/91, 22 008, nr. 1-2, p. 24; Pnpelier 1997, p. 57-61; 
Eijlanderr 1993, p. 163; Waaldijk 1994, p. 20. 

644 Van Buuren 1987, p. 50; Van Kreveld 1990, p. 193; Van Houten 1997, p. 181. 
655 Waaldijk 1994, p. 20. 
666 Krabbe 1901, p. 88-89. 
677 Krabbe 1901, p. 89. 
688 Krabbe 1901, p. 89. 
699 Leydesdorff 1917, p. 124-126. 
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...... uitspraak in een conflict van abstract gedachte belangen. 

Eenn behoorlijke afweging van belangen vergt volgens Leydesdorff dat het 
particulieree belang niet zonder meer wordt opgeofferd aan het publieke 
belang.71 1 

Volgenss Hirsch Ballin kan wetgeving worden begrepen als de vaststelling 
vann rechtsregels, die berust op een in een democratisch-rechtsstatelijk besluit-
vormingsprocess te voltrekken belangenafweging uit algemene gezichtspunten 
mett het oog op situaties waarin in de rechtsorde te beschermen belangen 
gevaarr lopen,72 Van belang is zijn stelling dat het bepalen welke belangen, 
inn welke mate ten opzichte van andere belangen wettelijke bescherming 
zullenn krijgen, niet louter een kwestie van politieke macht en wilsvorming 
is,, maar genormeerd wordt door het recht.73 Politieke zeggenschap over 
wetgevingg is naar zijn opvatting gebonden aan de condities waaronder wet-
gevingg als bindende normering door een samenleving is aanvaard.74 Die 
conditiess omvatten de eis van belangenafweging uit algemene gezichtspunten 
(zonderr aanziens des persoons) en het eerbiedigen en beschermen van die 
belangenn om will e waarvan mensen staatsgezag aanvaarden. Het betreft vol-
genss Hirsch Ballin vrijwaring van geweld en gebrek, veiligheid en rechts-
zekerheid,, kortom vrijheid. 

Dee gebondenheid van de wetgever aan het recht, impliceert derhalve 
datt ook de belangenafweging die door de wetgever wordt verricht, door 
hett recht wordt genormeerd. Het ontwikkelen van criteria in dit verband 
kan,, met name gelet op de functie die de wet vervult met betrekking tot de 
(verdere)) rechtsvorming, van groot belang worden geacht.75 

4.24.2 Ontwikkeling van criteria 

Juridischee criteria die betrekking hebben op de belangenafweging zijn het 
meestt uitgewerkt voor de belangenafweging die ten grondslag ligt aan de 
beschikking.. De ontwikkeling van de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuurr heeft hier de belangrijkste bijdrage aan geleverd.76 Het gaat door-
gaanss niet om vrije bestuurshandelingen, maar om het nemen van een con-

700 Krabbe 1915, p. 112-113. 
711 Nicolaï 1990, p. 28-29. 
722 Hirsch Ballin, Rechtsstaat en beleid 1991, p. 405. 
733 Hirsch Ballin, Rechtsstaat en beleid 1991, p. 405. 
744 Hirsch Ballin, Rechtsstaat en beleid 1991, p. 407. 
755 Waaldijk 1994, p. 20. 
766 Zie hoofdstuk 2. 
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creett besluit krachtens bepaalde regels.77 De criteria hebben met name 
betrekkingg op de vraag of voldoende gewicht is toegekend aan het concrete, 
individuelee (derde)belang in verhouding tot de mate waarin het algemeen 
belangg is gediend. 

Inn hoofdstuk 3 is gebleken dat de beginselen van behoorlijk bestuur ook 
vann betekenis zijn voor de normering van besluiten van algemene strekking. 
Beantwoordingg van de vraag of in dit verband gesproken moet worden van 
dee toepasselijkheid van de beginselen van behoorlijk bestuur, beginselen 
vann behoorlijke regelgeving of algemene rechtsbeginselen blijkt op voorhand 
niett van bepalende invloed.78 Duidelijk is dat in vergelijking met de be-
schikking,, bij de invulling van de criteria rekening wordt gehouden met de 
regelgevendee aard van het besluit. Bij het stellen van een algemeen verbin-
dendd voorschrift moet in algemene zin blijk worden gegeven van voldoende 
toegekendd gewicht aan de betrokken belangen. Het is van belang dat er geen 
belangenn buiten het te bieden kader vallen. De inhoud van het algemeen 
verbindendd voorschrift hoeft echter niet op elk mogelijk denkbare individuele 
gevall  af te worden gestemd. De mate waarin rekening moet worden gehou-
denn met derdenbelanghebbenden mag doorgaans in belangrijke mate aan 
dee beschikkinggever worden overgelaten. In deze zin wordt met de invulling 
vann de criteria die betrekking hebben op de belangenafweging rekening 
gehoudenn met de aard van het besluit.79 Aangezien de meeste wetgeving 
algemeenn verbindende voorschriften bevat, kan worden aangenomen dat 
dee criteria die in hoofdstuk 3 ten aanzien van algemeen verbindende voor-
schriftenn zijn ontwikkeld ook van betekenis zijn voor beslissingen van de 
wetgever. . 

Inn hoofdstuk 4 is dit nagegaan. Onderzocht is of de criteria die betrekking 
hebbenn op de afweging van de wetgever als zodanig vergelijkbaar zijn met 
dee criteria die in hoofdstuk 3 zijn ontwikkeld ten aanzien van algemeen 
verbindendee voorschriften. Er is niet gebleken van een principieel verschil. 
Dee regelgevende aard van het besluit is bepalend voor de wijze waarop het 
rechtt de afweging normeert. Daarbij werd wel duidelijk dat de specifieke 
kenmerkenn van de wet invloed hebben op de wijze waarop invulling wordt 

7777 Van der Vlies 1991, p. 143; zie ook Oostenbrink 1973, p. 7-8 en Van Angeren 1984, p. 68. 
788 Zie voor de discussie Nicolaï e.a. 1997, p. 284-285; Van Kreveld 1983, p. 141; Bloembergen 

1984,, p. 526; Van der Vlies 1991, p. 143; Van Buuren 1987, p. 146-147 en Van Male 1988, 
p.. 268. 

799 Hierbij is m.i. op zichzelf niet van doorslaggevend belang of deze criteria zijn afgeleid van 
dee algemene beginselen van behoorlijk bestuur, beginselen van behoorlijke regelgeving 
off  ongeschreven rechtsbeginselen. Het gaat erom dat rekening wordt gehouden met de 
regelgevendee aard van het besluit, zie § 4.1 in hoofdstuk 3. 
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gegevenn aan de criteria.80 De invloed bestaat er in de eerste plaats uit dat 
dee wetgever bij zijn belangenafweging extra aandacht moet besteden aan 
dee democratische legitimiteit van zijn beslissingen. Tevens moet de afweging 
eropp zijn gericht om een duidelijk kader te bieden voor de belangenafweging 
diee op basis van de wet door het bestuur wordt verricht. De wetgever moet 
err daarbij voor zorgen dat het bestuur voldoende ruimte wordt gelaten om 
dee concrete omstandigheden van het geval in de afweging te betrekken. 

Bijj  het ontwikkelen van criteria is het derhalve van belang dat beslissin-
genn van de wetgever doorgaans regelgevend van aard zijn. In dit opzicht 
verschillenn de toepasselijke criteria niet veel van de criteria die betrekking 
hebbenn op andere algemeen verbindende voorschriften. Het verschil is echter 
datt de wetgever ten opzichte van andere overheidsorganen een specifieke 
positiee in ons staatsbestel inneemt. De belangenafweging van de wetgever 
dientt ook vanuit deze bijzondere functie te worden benaderd. De afweging 
vann de wetgever wordt dan in direct verband gebracht met de leidende be-
ginselenn van de democratische rechtsstaat. Het gaat om de rol van de wet-
geverr als identificeerder van het algemeen belang en om de eisen die voor 
dee competentie voortvloeien uit het legaliteits- en het specialiteitsbeginsel. 
InIn dit verband is het van belang dat de wet het fundament vormt voor de 
rechtsvorming.. Hiervan moet de wetgever zich in voldoende mate rekenschap 
gevenn bij het stellen van de wet. De criteria die in dit verband aan de bijzon-
deree functie en positie van de wetgever kunnen worden ontleend/ vormen 
tezamenn met de meer algemene criteria, die in hoofdstuk 3 en 4 zijn ontwik-
keld,, het kader voor de belangenafweging van de wetgever. 

4.34.3 Criteria voor de belangenafiveging 

Omm de criteria hanteerbaar te maken, worden de diverse criteria die binnen 
dee verschillende kaders zijn ontwikkeld, samenbracht. Hiertegen bestaan 
mijnss inziens geen principiële bezwaren, het zijn immers alle criteria die op 
hett stellen van de wet betrekking hebben. Er bestaan geen tegenstellingen 
tussenn de verschillende criteria. Integendeel, ze kunnen goed in een coherent 
geheell  worden ondergebracht. De criteria zijn onderzocht op samenhang 
enn zijn gegroepeerd naar verschillende aspecten van de belangenafweging. 
Vann belang is te wijzen op het verband dat tussen de criteria onderling 
bestaat.. Een voorbeeld hiervan is de directe relatie tussen de zorgvuldigheid 
vann de inventarisatie van belangen en de volledigheid van de belangenafwe-

800 Zie ook Van der Net 1979, p. 197 en Van der Vlies 1991, p. 143, die stelt dat bij het ontwikke-
lenn van inhoudelijke criteria voor het stellen van een wet rekening moet worden gehouden 
mett de specifieke kwaliteiten van de wetgever. 
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ging.. Een ander voorbeeld heeft betrekking op de mate waar in de geschikt-

he idd van het middel afhangt van de concreetheid waarmee het beoogde doel 

iss gesteld. Hieruit volgt dat de mate waar in de belangenafweging aan bepaal-

dee criteria vo ldoet bepalend is voor de mate waar in de afweging in overeen-

s temmingg is met andere criteria. De criteria zul len derhalve altijd in samen-

hangg moeten worden gehanteerd. Het maken van een strikt onderscheid moet 

voorr weinig zinvol worden gehouden. De hierna opgestelde lijst dient slechts 

dee inzichteli jkheid en de hanteerbaarheid van de criteria. 

 Ingrijpendheid en gemeenschappelijk belang 
aa Is de belangenafweging van de wetgever gericht op het nemen van een ingrijpend 

besluitt dat: 

betrekkingg heeft op de eerste levensbehoeften dan wel fundamentele rechtsbe-
ginselenn (waaronder het verlenen van bevoegdheden om ze uit te werken), 
waardoorr (nagenoeg) onontkoombare dwang zal ontstaan om conform het 
besluitt te handelen, en 
tenn aanzien waarvan diepgaande meningsverschillen in de samenleving blijken 
tee bestaan of waarbij fundamentele zaken worden geraakt die de staatsorganisa-
tiee betreffen en zaken waarbij het bestuur een eigen belang heeft dan wel de 
schijnn daarvan bestaat? 

bb Determineert de wetgever het gemeenschappelijk te dienen belang of belangen? 
Watt zijn de te behartigen algemene belangen? 
Wordtt hierbij ook het toekomstig algemeen belang in ogenschouw genomen? 

 Inventarisatie en overleg 

aa Vindt er voldoende inventarisatie plaats van alle relevante belangen, feiten, omstan-
dighedenn en alternatieven? 

Wordtt de kring van belanghebbenden zo ruim mogelijk gedefinieerd? 
Wordenn eventuele toekomstige belangen geïnventariseerd? 
Wordtt aan alle mogelijke belanghebbenden ruimschoots de mogelijkheid 
gebodenn hun belanghebbendheid kenbaar te maken? 

bb Vindt er vanaf het begin tot aan het eind van de procedure overleg plaats met 
belanghebbendenn en deskundigen? 

Iss dit overleg open, reëel en op consensus gericht? 
cc Wordt de volksvertegenwoordiging in een zo vroeg mogelijk stadium, zo veelvuldig 

mogelijkk bij de besluitvorming betrokken? 

 Beoogde doelstelling 
aa Is het doel van de wet duidelijk gesteld? 

Iss zorgvuldig nagegaan of er een probleem is, wat het probleem is en wat de 
oorzakenn zijn in het licht van de te dienen belangen? 
Kann het doel worden herleid tot de te dienen algemene belangen? 

bb Wordt duidelijk wat eventueel na te streven nevendoelen zijn? 
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KaderKader van de belangenafweging 
Benoemtt de wetgever het kader waarbinnen de voorgestelde regel tot stand wordt 
gebracht? ? 
Vindtt de waardering en afweging van belangen expliciet binnen dit kader plaats? 

Wordtt duidelijk waarom aan bepaalde belangen voorrang wordt verleend boven 
anderee belangen? 

Wordtt blijk gegeven van voldoende toegekend gewicht aan (abstract opgevatte) 
individuelee belangen in verhouding tot de te dienen algemene belangen? 
Kan,, voorzover er verschillende categorieën van belanghebbenden worden onder-
scheiden,, de ongelijke behandeling van deze categorieën worden gerechtvaardigd 
mett een beroep op de te dienen algemene belangen? 

AbstracteAbstracte karakter van de belangenafweging 
Wordtt de belangenafweging verricht vanuit algemene gezichtspunten? 

Iss de afweging zo objectief mogelijk? 
Wordtt er zoveel mogelijk uitgegaan van objectieve, voor alle gevallen gelijk 
geldendee criteria? 
Iss de afweging kaderscheppend? 

Iss de afweging integraal? 
Wordenn alle (abstract opgevatte) betrokken belangen die de wetgever bekend 
horenn te zijn in de afweging betrokken? 
Wordtt in de afweging bijzondere aandacht besteed aan belangen die in het 
publiekee debat ondervertegenwoordigd zijn? 
Iss de afweging zo volledig mogelijk? 

Wordtt rekening gehouden met eerdere afwegingen die ten aanzien van de betrok-
kenn belangen hebben plaatsgevonden? 

GerichtheidGerichtheid op nadere normstelling 
Geeftt de wetgever zich voldoende rekenschap van de (nadere) normstelling die 
opp basis van de wet moet plaatsvinden? 

Wordtt voldoende aandacht besteed aan het effect dat de belangenafweging 
opp concreet niveau zal hebben? 
Wordtt aan een bestuursorgaan voldoende ruimte gelaten voor de belangenafwe-
gingg die ingevolge art. 3:4, eerste lid, Awb moet worden verricht? 

Indienn de wetgever de geconcretiseerde, individuele rechtspositie in de wet zelf 
neerlegt,, is er dan sprake van een bijzonder geval? 

MateMate van specificiteit 
Iss de inhoud van de wet zo specifiek mogelijk? 

Iss de normstelling in de wet zo specifiek mogelijk? Een wet, waarin de gecon-
cretiseerdee individuele rechtspositie in de wet zelf is neergelegd, dient in dit 
opzichtt specifieker te zijn dan een wet die erin voorziet dat de normstelling 
(nader)) wordt geconcretiseerd door een bevoegd orgaan. 
Indienn een dergelijke bevoegdheid wordt verleend, is dan duidelijk welk 
orgaan,, op welk niveau bevoegd is om invulling te geven aan de abstracte 
belangenafweging? ? 
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Wordtt expliciet aangegeven of de wet al dan niet uitputtend is bedoeld? 
Tss voor belanghebbenden en voor het orgaan dat de wet uitvoert duidelijk wat 
dee te behartigen belangen zijn/wat het doel van de wet is? 
Iss voor belanghebbenden en het orgaan dat de wet uitvoert voldoende duidelijk 
aann welke belangen in ieder geval voorrang moet worden verleend en welke 
belangenn in ieder geval ondergeschikt zijn? 
Iss expliciet aandacht besteed aan de vraag of, en zo ja welke belangen uitgeslo-
tenn moeten worden van de belangenafweging op een meer concreet niveau? 

bb Indien de wetgever niet tot een heldere, inhoudelijke afweging van belangen komt, 
biedtt de wet dan een duidelijke structuur waarbinnen de (verdere) rechtsvorming 
kann plaatsvinden? 

 Geschiktheid, noodzaak en evenredigheid 
aa Is de gekozen maatregel geschikt om het beoogde doel, dat zo concreet mogelijk 

iss gesteld, te bereiken? 
bb Is de gekozen maatregel noodzakelijk gezien het beoogde doel? 

Staatt de noodzaak tot wijziging van de bestaande situatie vast? 
Bereiktt de wet met de minste inspanningen {van burgers en overheid) het 
grootstt mogelijk effect, terwijl geen afbreuk wordt gedaan aan bestaande juri-
dischee waarborgen? 

cc Is de schade die de gekozen maatregel toebrengt aan belangen evenredig in verhou-
dingg tot het beoogde doel dan wel het te dienen algemeen belang? 

Betreftt deze evenredigheid zowel de belangen van geadresseerden in relatie 
tott de te dienen algemene belangen, als de belangen van geadresseerden in 
verhoudingg tot de belangen van andere belanghebbenden als de belangen van 
laatstgenoemdenn in verhouding tot de te dienen algemene belangen? 

 Toegekend gewicht aan gevestigde belangen 
aa Is in een zo vroeg mogelijk stadium aandacht besteed aan de vraag of er sprake 

iss van gevestigde belangen waaraan een relatief groot gewicht moet worden 
toegekendd vanwege het feit dat ze kunnen worden aangemerkt als een verkregen 
recht,, of omdat ze voorwerp zijn van gedane toezeggingen en/of omdat gerecht-
vaardigdee verwachtingen zijn gewekt? Is hierbij aandacht besteed aan de volgende 
vragen: : 

Watt is de omvang van de inbreuk? 
Iss de inbreuk eenmalig of terugkerend? 
Dientt de inbreuk redelijkerwijs voor rekening van belanghebbenden te komen 
(normaall  bedrijfsrisico of risico's die inherent zijn aan het burgerschap)? 

bb Is ten aanzien van dit aspect de volksvertegenwoordiging in een zo vroeg mogelijk 
stadiumm in het overleg betrokken? 

»  Rekenschap van individuele belangen in het algemeen 
Blijk tt dat de wetgever zoveel mogelijk rekening houdt met de eventuele effecten van 
dee maatregel op de (abstract opgevatte) individuele belangen? 

Wordtt overwogen in welke mate belanghebbenden zelf invloed (konden) 
hebbenn op de omvang van het negatieve effect op hun belang? 
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Wordtt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre de maatregel voor belangheb-
bendenn voorzienbaar is (had kunnen zijn)? 
Wordtt overwogen of sprake is van een voldoende overgangstermijn? 
Wordtt aandacht besteed aan de vraag of er een regeling moet worden getroffen 
mett betrekking tot nadeelcompensatie? 
Wordtt overwogen of er een hardheidsclausule moet worden ingevoerd? 

 Motivering 
Wordtt de belangenafweging die aan de wet ten grondslag ligt op alle bovengenoemde 
onderdelenn toegelicht? 

Geeftt de motivering inzicht in het voorbereidend onderzoek, de gevolgde 
redenering,, de afwegingen die aan de keuzen voor de wet als zodanig en aan 
dee in de wet neergelegde keuzen ten grondslag liggen? 

Tenn aanzien van bovenstaande indeling dient te worden aangetekend dat 
err niet één manier is waarop de criteria kunnen worden gethematiseerd en 
ingedeeld.. Er zijn verschillende mogelijkheden en de criteria vertonen ver-
schillendee samenhangen. De wijze waarop de criteria hierboven zijn inge-
deeldd is naar mijn mening het meest duidelijk en biedt het meeste houvast. 
Ditt neemt niet weg dat er ook andere mogelijkheden zijn. 

4.44.4 Kenmerken van soorten belangenafwegingen 

Bijj  het hanteren van het beoordelingskader voor de belangenafweging van 
dee wetgever, moet ermee rekening worden gehouden dat er verschillende 
soortenn afwegingen kunnen worden onderscheiden. In de eerste plaats kan 
onderscheidd worden gemaakt tussen codificerende en modificerende wetge-
ving.. Volgens Koopmans vormt een codificerende wet de neerslag van 

.... in de maatschappij levende en aldaar algemeen aanvaarde waarden en nor-
men.81 1 

Dee rol van de wetgever bij codificerende wetgeving kan worden gekenschetst 
alss een van aanpassing, waarbij de wet voortdurend in overeenstemming 
moett worden gebracht met de maatschappij.82 Hieruit vloeit voort dat de 
wetgeverr niet zozeer is aangewezen op een eigen belangenafweging. De 
wetgeverr kan zich in belangrijke mate aansluiten bij reeds erkende waarden 
opp grond waarvan bepaalde belangen bescherming wordt geboden.83 De 

811 Koopmans 1991b, p. 153. 
822 Koopmans 1991b, p. 153. 
833 Vgl. j.M. Polak 1979, p. 15. 
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afwegingg van de wetgever beperkt zich in beginsel tot de vraag of het alge-
meenn belang vergt dat een bepaalde rechtsverhouding wordt gecodificeerd. 
Dee grondslag voor een codificerende wet is dus met name gelegen in reeds 
uitgekristalliseerdee maatschappelijke verhoudingen. Hierdoor is het gerecht-
vaardigdd dat de wetgever enige ruimte aan de rechter laat om bepaalde 
normenn nader in te vullen. Het is evident dat de rechter zich in dat geval 
aansluitt bij de terzake reeds gevormde maatschappelijke opvattingen. 

Bijj  modificerende wetgeving is de rechter hiertoe veel minder geëqui-
peerd.. Daarom ligt het bij het stellen van een modificerende wet minder in 
dee rede dat invulling van normen aan de rechter wordt overgelaten. Modifi -
cerendee wetgeving tracht een bijdrage te leveren aan veranderingen in de 
samenlevingg en daarbij richttinggevend te zijn.84 Dit ingrijpen is gelegiti-
meerdd doordat de wetgever aan de hand van door hem gehanteerde waarden 
bepaaltt welke belangen moeten worden beschermd.85 Het is van belang 
datt de wetgever de belangenafweging expliciet verricht. Een wetgever die 
ingrijptt in de samenleving moet duidelijk maken waarom hij dit doet.86 

Daarnaastt dient de wetgever er in het bijzonder voor te zorgen dat alle 
mogelijkk relevante belangen in de afweging worden betrokken,87 en dat 
dee wet een voldoende communicatief gehalte heeft.88 Op deze wijze wordt 
bijgedragenn aan de legitimiteit en effectiviteit van de wet,8y Tevens wordt 
dee rechter hanteerbare grenzen geboden waardoor hij bij de interpretatie 
vann de wet binnen de grenzen van het recht kan blijven en geen beleidsoor-
deell  behoeft te vellen. 

Naastt het onderscheid tussen codificerende en modificerende wetgeving, 
kann de belangenafweging van de wetgever ook besproken worden tegen 
dee achtergrond van de functie van de wet als waarborg en als instrument.90 

Vann Kreveld omschrijft de functie van de wet als waarborg als het ver-
schaffenn van zekerheid aan de burger.91 Het betreft zekerheid omtrent zijn 
rechtenn en verplichtingen in het maatschappelijk verkeer, jegens de overheid, 
anderee organisaties of zijn medeburgers.92 De waarborgfunctie van de wet 
brengtt mee dat essentiële belangen worden beschermd en dat de keuzevrij-

844 Koopmans 1991b, p, 152. 
855 Vgl. Koopmans 1991b, p. 153 en De Haan e.a. 1996, p. 242. 
866 Ten Berge 1997, p. 52; Waaldijk 1994, p. 296; Van Male 1990, p. 281-282; Van Kreveld 1990, 

p.. 197. 
877 Schreuder-Vlasblom 1998, p. 27. 
888 Van Klink 1998, p. 161. 
899 Dorbeck-Jung 1998, p. 198-209; Van Klink 1998, p. 175. 
900 De Haan e.a. 1996, p. 36; Witteveen e.a. 1991, p. 4-6; Eijlander & Voermans 1999, p. 18. 
911 Van Kreveld 1990, p. 191. 
922 Zie ook De Haan e.a. 1996, p. 44. 
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heidd wordt gewaarborgd en materieel wordt mogelijk gemaakt.93 Hieruit 
vloeitt mijns inziens voort dat bij de belangenafweging die ten grondslag ligt 
aann een modificerende wet in het bijzonder aandacht moet worden besteed 
aann belangen die bescherming verdienen. Tevens betekent het dat de wetge-
verr zich bij zijn afweging voldoende rekenschap moet geven van het effect 
datt de abstracte norm op concreet niveau zal hebben. De invulling van de 
normenn kan immers niet aan de rechter worden overgelaten. 

Modificerendee wetgeving heeft vaak een instrumentele functie. Bij deze 
functiee gaat het erom dat de beoogde doelen zoveel en zo goed mogelijk 
wordenn bereikt.94 Vanwege het sturende karakter van een dergelijke wet, 
iss de belangenafweging die eraan ten grondslag ligt doorgaans meer gecom-
pliceerd,, waarbij niet eenvoudig kan worden aangesloten bij de rechtsprak-
tijk.955 Dit betekent dat van de wetgever een grondige probleemanalyse mag 
wordenn verwacht.96 Tevens dient duidelijk te zijn wat het doel van de wet 
iss en op welke wijze dat doel wordt verwezenlijkt.97 Tegelijkertijd brengt 
dee waarborgfunctie van de wet met zich dat een inhoudelijk kader wordt 
gebodenn voor de uitoefening van bestuursbevoegdheden.98 Het is de wetge-
verr die de centrale normen stelt waarbinnen de instrumentele functie van 
dee wet gestalte kan krijgen.99 Dit betekent dat ook bij instrumentele wetge-
vingg doorgaans een beperkte rol voor de rechter is weggelegd. Bij zijn 
belangenafwegingg moet de wetgever zich dat realiseren. 

55 Beoordeling van belangenafweging 

Eenn beoordeling van de belangenafweging van de wetgever heeft twee 
doelstellingen.. In de eerste plaats wordt beoordeeld of de wetgever zijn 
belangenafwegingg in abstracto op behoorlijke wijze heeft verricht. Bij deze 
beoordelingg wordt aangesloten bij het algemene karakter van wetgeving. 
Daarnaastt is het doel inzicht te verkrijgen in de relatie die bestaat tussen 
dee belangenafweging van de wetgever en de afweging die door het bestuur 
opp basis van de wet wordt verricht. Het gaat hierbij om het uiteindelijke 
effectt dat de abstracte afweging op het concrete belang heeft. 

933 Zie ook Voermans 1991, p. 38. 
944 De Haan e.a. 1996, p. 38; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1997, p. 82; Van Kreveld 1990, 

p.. 192. 
955 Vgl. Schlössels 1998a, p. 72-73. 
966 Wessel 1980, p. 254. 
977 Kamerstukken 11 1990/91, 22 008, nr. 2, p. 32-33; Van der Vlies 1984, p. 188. 
988 Schlössels 1998a, p. 73. 
999 Koopmans 1991b, p. 161. 
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5.15.1 Abstract karakter van de afweging 

Dee belangenafweging van de wetgever kan worden gekenschetst als een 
afwegingg in abstracto. De vraag is wat deze abstractheid inhoudt. Ruiter 
maaktt duidelijk dat afhankelijk van de wijze waarop het rechtsfeit van de 
rechtsnormm is bepaald, een norm 'concreet' dan wel 'abstract' kan worden 
genoemd,1000 Indien de rechtsnorm een rechtsfeit kent dat door een groep 
vann niet bij voorbaat individualiseerbare gevallen kan worden vervuld, dan 
wordtt deze volgens Ruiter als 'abstract' aangemerkt. 

Anderee auteurs spreken in dit verband wel van de algemeenheid van 
dee normstelling door de wetgever. Volgens Böthlingk & Logemann houdt 
ditt in dat 

.... de wetgever nimmer mag individualiseren,, gelijke personen gelijk en ongelijke 
personenn ongelijk moet behandelen, en geen ongelijkheden mag scheppen die niet 
zakelijkk verantwoord zijn.101 

Tenn aanzien van het rechtsfeit betekent dit volgens de auteurs niet dat dit 
feitt altijd en overal moet kunnen voorkomen. 

Maarr wel moet het een herhaalbaar feit blijven, want uit een oogpunt van rechtsge-
lijkheidd bestaan er geen unieke situaties.102 

Inn navolging van Böthlingk is Belinfante van mening dat een regel algemeen 
iss indien deze voor herhaalde toepassing vatbaar is en niet geldt voor aange-
wezenn personen.103 

Ookk volgens Konijnenbelt omvat de eis van algemeenheid 

.... zowel de algemeenheid van de groep geadresseerden (...) als de 'abstractheid' 
vann het voorschrift, dat wil zeggen de toepasbaarheid op een open groep geval-
len.104 4 

Boonn verwijst ten aanzien van de eis van algemeenheid van de regel naar 
dee aspecten van algemeenheid naar plaats, tijd, persoon en naar toepassings-
mogelijkhedenn waarbij hij aantekent dat het om een relatief begrip gaat.105 

Inn de opvatting van Van Male omvat het algemeenheidsvereiste naast alge-

1000 Ruiter 1987, p. 12. 
1011 Böthlingk & Logemann 1966, p. 30. 
1022 Böthlingk & Logemann 1966, p. 30. 
1033 Belinfante 1968, p. 38. 
1044 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 253. 
1055 Boon e.a. 1996, p. 7; vgl. Van der Velden 1988, p. 99-101 en Van Wijmen 1998, p. 186. 
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meenheidd naar tijd, ruimte en rechtssubject, het aspect van rationaliteit.106 

Daarnaastt dient wetgeving te beantwoorden aan het vereiste dat het betrok-
kenn rechtsfeit naar zijn aard vatbaar moet zijn voor herhaalde toepassing.107 

Dee betekenis van het algemeenheidsvereiste moet ook in de opvatting van 
Vann Male in belangrijke mate worden gerelativeerd.108 Ten Berge wijst erop 
datt regels meer of minder algemeen kunnen zijn. 

Dee plicht van de overheid om in ieder geval steeds een basis voor bevoegdheids-
uitoefeningg te leggen in algemene regels, is van principiële aard. Door algemene 
regelss wordt aan het gelijkheidsbeginsel recht gedaan en komt er consistentie in 
hett overheidshandelen. 

Ruiterr stelt dat uit het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur 
voortvloeitt dat ook de inhoud van besluiten die individuele rechtsnormen 
bevattenn zo moet worden gekozen dat een dergelijk besluit als een manifes-
tatiee van algemene rechtsnormen kan worden opgevat.110 Hieruit volgt 
volgenss hem dat het vereiste van algemeenheid geen onderscheidend crite-
riumm kan zijn ter afbakening van het begrip wetgeving.111 

Vann der Vlies is dezelfde opvatting toegedaan.112 Volgens haar is het 
uitgangspuntt dat elk besluit zo algemeen mogelijk moet worden genomen. 
Well  rust juist op de wetgever de verplichting om, gelet op het gelijkheidsbe-
ginsel,, de reikwijdte van de wetgeving goed te overwegen. In deze zin dient 
hett begrip algemeenheid naar mijn opvatting te worden verstaan. Omdat 
dee wet, in tegenstelling tot de beschikking, op een abstract niveau wordt 
gesteldd en het fundament vormt voor de gelede normstelling, dient de af-
wegingg die aan de wet ten grondslag ligt zo algemeen mogelijk te zijn. Een 
dergelijkee afweging wordt aangeduid als een afweging in abstracto. Alge-
meenheidd in het recht is echter een relatief begrip.113 Voornamelijk is het 
vann belang dat regels voor herhaalde toepassing vatbaar zijn en dat zij niet 
tott bepaalbare rechtssubjecten zijn gericht.114 

1066 Van Male 1988, p. 266-267. 
1077 Van Male 1988, p. 268. 
1088 Van Male 1988, p. 266. 
1099 Ten Berge 1996, p. 150; zie ook Van Male 1988, p. 264 en Van der Vlies 1991, p. 111. 
1100 Ruiter 1987, p. 28-29. 
1111 Zie ook Scheltema 1979, p. 93. 
1122 Van der Vlies 1991, p. 89. 
1133 Van der Vlies 1984, p. 108-119. 
1144 Van der Vlies 1991, p. 112. 
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5.22 Beoordeling van de belangenafweging in abstracto 

Eenn belangrijk kenmerk van de belangenafweging van de wetgever is gelegen 
inn het algemene karakter ervan. Zoals hierboven is beschreven, dient dit 
kenmerkk de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid. Bij een beoordeling van 
dee belangenafweging in abstracto dient bij het vereiste van algemeenheid 
tee worden aangesloten. 

Ditt impliceert het een en ander voor de wijze waarop de belangenafwe-
gingg zal worden getoetst. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de in 
praktijkk alle mogelijk denkbare gevolgen van de wet naar voren te halen, 
teneindee deze naast de belangenafweging van de wetgever te leggen. Een 
dergelijkee benadering zou zijn gericht op een eventuele vaststelling of de 
wetgeverr de betrokken belangenaantasting heeft voorzien en zo nee, of de 
wetgeverr deze concrete gevolgen voor het betrokken belang had moeten 
voorzien.. Een dergelijke beoordeling kan mijns inziens moeilijk leiden tot 
algemenee conclusies met betrekking tot de behoorlijkheid van de belangenaf-
wegingg van de wetgever. Bovendien wordt in onvoldoende mate aangesloten 
bijj  het algemene karakter van de wet. 

Naarr mijn opvatting wordt meer recht gedaan aan het specifieke karakter 
vann de belangenafweging van de wetgever indien deze in abstracto wordt 
beoordeeld.. Getoetst moet worden of de belangenafweging als zodanig op 
eenn behoorlijke wijze heeft plaatsgevonden. De beoordeling is gericht op 
dee afweging die ten grondslag ligt aan een norm die betrekking heeft op 
herhaalbaree gevallen en niet is gericht tot geïndividualiseerde personen. Het 
gaatt daarbij doorgaans om een samenhangend geheel van uiteenlopende 
maatregelen.. Aan deze maatregelen liggen diverse afwegingen ten grondslag, 
diee direct met elkaar in verband staan en die daarom niet altijd als zodanig 
apartt herkenbaar zijn. De belangenafweging van de wetgever dient dan ook 
tee worden geïdentificeerd aan de hand van het resultaat van de afweging. 
Ditt betreft doorgaans een concrete maatregel. Aan de hand van de inhoud 
vann de maatregel en de gronden waarop deze berust kan de afweging van 
dee wetgever worden gereconstrueerd. 

Hett verband met de afweging die door het bestuur bij toepassing van 
dee wet wordt verricht, kan slechts worden onderzocht aan de hand van een 
concretee maatregel. Een concrete aantasting van een bepaald belang doet 
zichh meestal voor bij de uitvoering van een wettelijke maatregel. Door de 
afwegingg ten aanzien van een bepaalde maatregel centraal te stellen, kan 
eenn meer direct verband worden gelegd tussen de afweging van de wetgever 
enn de relevante jurisprudentie. 

Dee beoordeling vindt plaats door de belangenafweging, zoals deze als 
zodanigg aan de wet ten grondslag ligt, te toetsen aan de in § 4.3 genoemde 
criteria.. De belangenafweging van de wetgever wordt in eerste instantie 
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gereconstrueerdd aan de hand van de tekst van de wet. Daarnaast vervult 
mett name de memorie van toelichting in dit verband een belangrijke functie. 
Dee beperkingen die aan deze reconstructie inherent zijn, moeten daarbij 
steedss in het oog worden gehouden. 

5.35.3 Relatie belangenafweging in abstracto en de afweging op concreet niveau 

Naastt een beoordeling van de belangenafweging van de wetgever als zoda-
nig,, is het van belang inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de belangenaf-
wegingg van de wetgever en de belangenafweging die op grond daarvan op 
concreett niveau wordt verricht. De vraag die bij deze tweede vorm van be-
oordelingg aan de orde is, heeft betrekking op de verhouding tussen de belan-
genafwegingg op abstract niveau en de belangenafweging op concreet niveau. 
Opp welke wijze beïnvloedt de belangenafweging van de wetgever de concrete 
rechtspositiee van belanghebbenden? Wat zijn de consequenties indien de 
wetgeverr een bepaald belang niet of onvoldoende heeft meegewogen voor 
dee afweging die door het bestuur op concreet niveau wordt verricht? 

Omm deze vragen te kunnen beantwoorden wordt de relevante jurispruden-
tiee onderzocht tegen de achtergrond van de wet waaraan uitvoering is ge-
geven.. Een belanghebbende stelt doorgaans beroep in omdat hij zich op een 
off  andere wijze in zijn belang geschaad voelt. Indien daarbij naar voren 
wordtt gebracht dat de belangenaantasting heeft plaatsgevonden in het kader 
vann de uitvoering van de wet, kan verband worden gelegd met de wet 
waaropp de in het geding zijnde maatregel is gebaseerd. Onderzocht wordt 
off  de rechter in zijn uitspraak het betreffende belang binnen het kader van 
dee belangenafweging van de wetgever beoogt te plaatsen. Daarbij komt de 
vraagg aan de orde of en zo ja, in welke mate de wetgever het betrokken 
belangg heeft meegewogen bij de vaststelling van de wet. Van belang is of 
err verband kan worden gelegd tussen het antwoord op deze vraag en de 
beslissingg van de rechter. Indien de rechter niet verwijst naar de afweging 
diee de wetgever heeft gemaakt, of tot de conclusie komt dat de wetgever 
hett betrokken belang niet heeft meegewogen wordt onderzocht welke criteria 
dee rechter bij zijn beslissing hanteert. 

Hett doel van dit onderdeel van het onderzoek is het verschaffen van 
inzichtt in de wijze waarop de belangenafweging van de wetgever en de 
belangenafwegingg op concreet niveau zich tot elkaar verhouden. In hoeverre 
zijnzijn problemen die zich ten aanzien van de belangenafweging op concreet 
niveauu voordoen te herleiden tot de belangenafweging van de wetgever? 
Hett is de bedoeling dat aan de hand van de conclusies aanbevelingen voor 
dee wetgever kunnen worden geformuleerd. 
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5.45.4 Verantwoording van de keuze 

Inn hoofdstuk 7 wordt de belangenafweging van de wetgever in de praktijk 
getoetst.. Dit gebeurt aan de hand van een tweetal wetten: Wet herstructure-
ringg varkenshouderij (Whv) en de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG). 
Dee keuze voor deze wetten kan op een aantal onderdelen worden onder-
bouwd. . 

Hoewell  het onderwerp van regeling zeer verschilt, betreft het in beide 
gevallenn een publiekrechtelijke regeling. Van een dergelijke regeling mag 
wordenn verwacht dat de afweging van algemene belangen en particuliere 
belangenn op een meer geprononceerde wijze plaatsvindt.115 Hierdoor kan 
ervann worden uitgegaan dat de afweging duidelijker kenbaar is en dus beter 
kann worden beoordeeld. 

Daarnaastt kan zowel de Whv als de WVG worden gekenschetst als een 
meerr modificerende wet, die zowel een waarborg- als een instrumenteel 
elementt bevat. Daarbij komt dat de gestelde normen in de wetten zelf zijn 
neergelegd,, het betreft geen kaderwetten. Ook deze kenmerken leiden er 
opp voorhand toe dat de afweging die aan de betreffende wetten ten grond-
slagg ligt, meer expliciet is. Daarnaast mag vanwege het ingrijpende karakter 
vann de wetten worden verondersteld dat de wetgever in belangrijke mate 
aann zijn motiveringsplicht zal voldoen. Dit leidt ertoe dat de afwegingen 
beterr kunnen worden gereconstrueerd, wat zal bijdragen aan de kwaliteit 
vann de beoordeling. 

Tevenss betreffen de te beoordelen wetten geen bijzondere vorm van 
wetgeving.. Er is geen sprake van een algemene wet, aanpassingswet of 
wetgevingg die veel technische normen bevat. Daarnaast zijn de twee wetten 
doorr verschillende departementen voorbereid. Op deze wijze wordt bijgedra-
genn aan de representativiteit van de conclusies. Ten slotte dient te worden 
gewezenn op het voordeel dat de jurisprudentie, die op dit moment op de 
tweee wetten betrekking heeft, van een dusdanige omvang is dat deze kan 
wordenn overzien. Voor een goed beeld van de verhouding tussen de afwe-
gingg die aan de wet ten grondslag ligt en de afweging, die door het bestuur 
terr uitvoering van de wet wordt verricht, moet alle relevante jurisprudentie 
wordenn onderzocht. Enige mate van overzichtelijkheid van de jurisprudentie 
draagtt mijns inziens bij aan de kwaliteit van het onderzoek. 

1155 Schlössels 1998a, p. 73-74; Van Wijk/Konijnenbel t &  Van Male 1999, p. 57-58. 
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66 Conclusie 

Dee criteria die in de hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn ontwikkeld kunnen op on-
derwerpp worden ingedeeld en samengevoegd tot een coherent toetsingskader. 
Aann de hand van dit kader wordt in hoofdstuk 7 een tweetal wetten beoor-
deeld:: de Wet herstructurering varkenshouderij en Wet voorzieningen ge-
handicapten. . 

Dee belangenafweging van de wetgever betreft het geheel aann afwegingen 
diee door verschillende deelorganen tijdens een (formele) procedure zijn 
verrichten,, waarvan het resultaat is neergelegd in de tekst van de wet. In 
dee toelichting is het belangrijkste deel van de overwegingen die tot het 
resultaatt hebben geleid weergegeven. Aan de hand van de tekst van de wet 
enn de toelichtende stukken kan de belangenafweging van de wetgever wor-
denn gereconstrueerd. Hierbij dienen de beperkingen daarvan steeds in het 
oogg te worden gehouden. 

Voorr de reconstructie van de afweging die de wetgever heeft verricht 
iss het noodzakelijk dat wordt uitgegaan van een bepaalde maatregel die in 
dee wet is neergelegd. Aan de hand van die maatregel kunnen uit het geheel 
aann afwegingen de relevante afwegingen worden geïsoleerd en beoordeeld. 
Hett beperken van de beoordeling tot de afwegingen die aan een bepaalde 
maatregell  ten grondslag liggen, is tevens noodzakelijk voor de beoordeling 
vann de relatie met de afweging die op concreet niveau wordt verricht ter 
uitvoeringg van de wet. Een belanghebbende stelt doorgaans beroep in indien 
hijj  zich door een bepaalde maatregel in zijn belang getroffen voelt. De te 
onderzoekenn jurisprudentie dient zo rechtstreeks mogelijk aan te sluiten bij 
dee beoordeling van afweging in abstracto. Hierdoor moet de beoordeling 
vann de afweging in abstracto en de afweging in concreto gericht zijn op een 
bepaaldee maatregel. 

Nadatt de afweging, die de wetgever ten aanzien van een bepaalde maat-
regell  heeft verricht als zodanig aan de hand van de ontwikkelde criteria is 
beoordeeld,, wordt de relevante jurisprudentie onderzocht. Het doel hiervan 
iss om te onderzoeken wat in de praktijk de betekenis is van de veronderstel-
lingg dat de belangenafweging van de wetgever bepalend is voor de belangen-
afwegingg die het bestuur op basis van de wet verricht. De vraag is wat de 
gevolgenn zijn voor het individuele belang op concreet niveau indien de wet-
geverr een bepaald belang niet of onvoldoende heeft meegewogen. De ver-
wachtingg is dat aan de hand van de onderzoeksconclusies in hoofdstuk 8 
suggestiess aan de wetgever en aan de toelichter kunnen worden gedaan. 


