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77 Praktijkvoorbeelden 

11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk wordt aan de hand van een tweetal wetten nagegaan wat 
dee in de voorgaande hoofdstukken voorgestelde structurering van de belan-
genafwegingg oplevert. In de eerste plaats wordt de Wet herstructurering 
varkenshouderijj  (Whv) getoetst. Bij de beoordeling wordt geen volledigheid 
overr het gehele beleidsterrein nagestreefd. De afweging die aan de Whv ten 
grondslagg ligt is zeer complex en hangt bovendien in belangrijke mate samen 
mett andere maatregelen. Het is de bedoeling om aan de hand van de criteria 
eenn algemeen beeld te geven van de afweging die de wetgever heeft verricht. 
Ditt beeld wordt vervolgens in verband gebracht met de relevante jurispru-
dentie.. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de gevolgen voor de positie 
vann een bepaald belang, indien uit de wet niet blijkt dat dit (voldoende) in 
dee afweging van de wetgever is betrokken. 

Dezelfdee wijze van toetsing wordt gevolgd bij de Wet voorzieningen ge-
handicaptenn (WVG). De beoordeling spitst zich toe op de decentralisatie van 
dee zorgvoorzieningen onder gelijktijdige uitbreiding van de beschikbaarheid 
vann het pakket naar 65-plussers. 

Dee conclusie van dit hoofdstuk bevat in de eerste plaats een oordeel met 
betrekkingg tot de belangenafweging die als zodanig aan de twee bovenge-
noemdee wetten ten grondslag ligt. In de tweede plaats geeft de conclusie 
inzichtt in de relatie die tussen de belangenafweging van de wetgever en 
dee belangenafweging op concreet niveau bestaat. 

22 Wet herstructurering varkenshouderij 

Dee maatregel uit de Whv die ter beoordeling staat, hangt samen met de 
anderee onderdelen van de wet. Dit verband moet bij de beoordeling steeds 
inn het oog worden gehouden. 
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2.12.1 Inhoud van de wet 

Dee Whv is op 15 november 1997 bij de Tweede Kamer ingediend1 en op 
11 september 1998 in werking getreden.2 De aanleiding voor een met name 
opp de varkenshouderij gerichte herstructurering wordt gevormd door het 
heffingensysteemm inzake mineralen (MINAS), dat per 1 januari 1998 is 
ingevoerd.33 Het systeem dient ertoe in de periode tot 2008/2010 de fosfaat-
enn stikstofbelasting van het milieu als gevolg van het gebruik van meststoffen 
inn de landbouw, aanmerkelijk terug te brengen,4 De bedoeling hiervan is 
onderr andere dat Nederland aan de eisen van de EG-Nitraatrichtlijn kan 
voldoen.55 Volgens de regering dreigt MINA S echter niet te renderen als er 
niett tegelijkertijd iets aan het omvangrijke mestoverschot wordt gedaan.6 

Daarnaastt geeft het uitbreken van de varkenspestcrisis in Nederland in 1997 
aanleidingg voor de gedachte dat spoedige interventie geboden is. De Whv 
beoogtt een oplossing te bieden voor genoemde problemen door middel van 
invoeringg van een stelsel van varkensrechten, met een daarbijbehorende 
maximeringg van het aantal varkens. Daarnaast voorziet de wet in een var-
kensheffingg die ten doel heeft om de lasten voor de bestrijding van besmette-
lijk ee dierziekten in overwegende mate bij de bedrijven zelf neer te leggen. 
Tenn slotte bevat de wet maatregelen die moeten leiden tot een verbeterde 
diergezondheid. . 

Hett varkensrecht behelst een plafond voor het gemiddelde aantal varkens, 
uitgedruktt in varkenseenheden, dat in het kalenderjaar op een bedrijf mag 
wordenn gehouden.7 Deze rechten zijn onder voorwaarden verhandelbaar. 
Dezee voorwaarden zijn voornamelijk geënt op het uitgangspunt dat 'schone 
gebiedenn schoon moeten blijven'. Dit betekent onder andere dat verhandeling 
vann varkensrechten alleen is toegestaan binnen de concentratiegebieden, zoals 
dezee zijn omschreven in de Wet verplaatsing mestproductie, en binnen het 
gebiedd bestaande uit het overige deel van Nederland.8 

11 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 1-2. 
22 Stb. 1998, 237. 
33 Stb. 1997, 360. 
44 Dit stelsel is neergelegd in de Wet van 2 mei 1997, houdende wijziging van de Meststoffen-

wet,, Stb. 1997, 360. 
55 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 3. 
66 Kamerstukken II 1996/97, 25 448, nr. 1, p. 2. 
77 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 1. 
88 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 23. Op deze voorwaarde geldt overigens een 

uitzonderingg voor de overgang van varkensrechten uit de concentratiegebieden naar be-
staandee of nieuw te vestigen grondgebonden bedrijven in de niet-concentratiegebieden. 
Dezee uitzondering is opgenomen om in de concentratiegebieden enige ruimte te scheppen 
voorr herinrichting en zij geldt onder voorwaarden die de uitzondering vanuit milieu-
oogpuntt verantwoord maken. 
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Dee omvang van het varkensrecht komt ingevolge artikel 6 en 7 Whv 
overeenn met 90% van het gemiddelde aantal varkens, dat volgens de opgave 
vann de varkenshouder in het kader van de mestwetgeving in 1996 of in 1995 
werdd gehouden.9 Voor bepaalde categorieën bedrijven, die vanwege hun 
bedd rijfsinrichting verminderd bijdragen aan de mestoverschotten, geldt een 
hogerr percentage,10 De wet voorziet voorts in een generieke verlaging van 
hett varkensrecht in het jaar 2000 met minimaal 5% en maximaal 15%.n Het 
percentagee varieert al naar gelang er tegen die tijd meer varkensrechten uit 
dee markt zullen zijn genomen via de opkoop- en de afroomregeling.12 Bij 
dee opkoopregeling worden de varkensrechten,, tegen schadeloosstelling, vrij -
willi gg aan de overheid aangeboden.13 De afroomregeling voorziet erin dat 
bijj  iedere transactie een bepaald percentage van het overgegane varkensrecht 
doorr de overheid wordt 'afgeroomd'.14 Om de dynamiek in de handel niet 
tee veel te verstoren, ontvangt de varkenshouder in dat geval een (bescheiden) 
financiëlee tegemoetkoming.15 Ingevolge artikel 32 Whv wordt een bedrijf 
dee mogelijkheid geboden om 5% van de in 2000 opgelegde korting ongedaan 
tee maken. De varkenshouder dient er in dat geval voor te zorgen dat door 
aanpassingg van het veevoer de gemiddelde hoeveelheid fosfaat en stikstof 
inn de door de varkens geproduceerde mest vermindert.16 

Naastt het invoeren van de varkensrechten en de korting daarop, voorziet 
dee Whv in de invoering van een varkensheffing die in de Gezondheids- en 
welzijnswett voor dieren (GWD) nader wordt uitgewerkt. De bedoeling van 
dee heffing is varkenshouders direct aan te spreken voor de kosten die ver-
bandd houden met het uitbreken van besmettelijke ziekten, waaronder de 
kostenn voor welzijnsmaatregelen.17 De hoogte van de heffing wordt bepaald 
doorr de ligging en omvang van het bedrijf en de aard van de bedrijfsvoering. 
Opp deze wijze is er verband tussen de heffing en het risico dat het bedrijf 
vormtt vanuit een oogpunt van dierziektebestrijding.18 Daarnaast beoogt 
dee Whv de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren door te bepalen dat er een 
structuurschemaa wordt vastgesteld.19 Een afzonderlijke Reconstructiewet 
mett een aangepast landinrichtingsinstrumentarium moet daarin voorzien. 

99 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 1-2, p. 4. 
100 Art. 24 Whv. 
111 Stb. 1998, 236, p. 4-5. 
122 Ar t 31, tweede lid, Whv. 
133 Art. 2 Opkoopregeling varkenshouderij 1998, Stcrt. 1998, nr. 99, p. 10. 
144 Art. 18 en 20 Whv. 
155 Art. 2 en 3 Regeling financiële tegemoetkoming Wet herstructurering varkenshouderij, Stcrt. 

140,, uitgegeven op dinsdag 28 juli 1998, p. 13. 
166 Art. 32, eerste lid, Whv. 
177 Kamerstukken lï 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 2. 
188 Art. 91e Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, Stb. 28 april 1998, 236. 
199 Art. 36 Whv. 
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Opp basis van reconstructieplannen dient een herinrichting in (delen van) 
dee concentratiegebieden plaats te vinden, die leidt tot een integrale aanpak 
vann problemen in die gebieden op het vlak van inrichting/ milieu, natuur, 
waterr en landschap.20 

Inn de derde plaats bevat de Whv diverse maatregelen die betrekking 
hebbenn op het verbeteren van het dierenwelzijn in het algemeen. Zo worden 
dee eisen uit het Varkensbesluit, dat is gebaseerd op de GWD, aangescherpt.21 

Daarnaastt wordt beoogd om deze verscherpte eisen snel te verwezenlijken, 
doordatt bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat voor 
bedrijvenn die varkensrechten verwerven de ingevolge het Varkensbesluit 
geldendee reguliere overgangstermijnen niet van toepassing zijn.22 Ten slotte 
wordtt door verschillende maatregelen de vorming van meer gesloten structu-
renn met het oog op de veterinaire risico's bevorderd.23 

2.22 Toetsing van de belangenafweging in abstracto 

Dee Whv bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen. Om de reeds 
inn hoofdstuk 6 genoemde redenen spitst de toetsing zich toe op een kern-
onderdeell  van de wet. Het betreft de invoering van het stelsel van varkens-
rechtenn en de daarbijbehorende maximering van het aantal te houden var-
kens.. Waar dat relevant is, zal tevens de afroomregeling in de beoordeling 
wordenn betrokken. 

 Ingrijpendheid en gemeenschappelijk belang 

Dee belangenafweging van de wetgever dient in beginsel te zijn gericht op 
hett nemen van een ingrijpend besluit. Het is aan de wetgever om in dit 
verbandd te motiveren waarom hij de regeling van een bepaald onderwerp 
aann zich trekt. Hoewel in de toelichting niet expliciet op dit aspect wordt 
ingegaan,244 kan mijns inziens van de Whv worden gezegd dat hij is gericht 
opp het nemen van een ingrijpend besluit. Met name als gevolg van de relatief 
hogee kortingspercentages, is de Whv direct van invloed op de wijze waarop 
varkenshouderss in hun levensonderhoud (kunnen) voorzien.25 Daarnaast 

200 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 4. 
211 Stb. 1998, 452. 
222 Art. 96a Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. 
233 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 5. 
244 Dit aspect wordt wel aangestipt in de MvA II aan de Eerste Kamer, Kamerstukken ƒ 1997/98, 

255 746, nr. 192c, p. 19. 
255 Ingevolge art. 6, 7 en 31 Whv bedragen deze percentages voor de jaren 1999 en 2000 resp. 

10%% en 15%. 
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kann worden gesproken van onontkoombare dwang, doordat de kortingen 
opp de varkensrechten met straffen worden gehandhaafd.26 Tevens is van 
belangg dat ten aanzien van de invoering van het stelsel van varkensrechten 
enn de generieke kortingen, in ieder geval bij de varkenshouders, belangrijke 
meningsverschillenn kunnen worden gesignaleerd.27 

Hett is aan de wetgever om de met de wet te dienen gemeenschappelijke 
belangenn te determineren, waarbij oog is voor het toekomstig belang. Ten 
aanzienn van de Whv is dit niet altijd even consequent gebeurd. De indruk 
bestaatt dat tijdens de parlementaire behandeling, soms een verschillend 
accentt wordt gelegd ten aanzien van de te dienen algemene belangen. In 
zijnn beleidsvoornemen bijvoorbeeld noemt de minister als aanleiding voor 
dee herstructurering van de varkenssector een groot aantal problemen die 
voornamelijkk betrekking hebben op de sector zelf. 

Dee sector is - daar is het Kabinet van overtuigd - in beweging maar zonder zware 
extraa inspanningen verliezen we het zicht op een gezond en duurzaam economisch 
perspectief,, dat tegelijkertijd ook sociaal en maatschappelijk draagvlak heeft. Naar 
hethet oordeel van het Kabinet zal de inzet van het bedrijfsleven en de overheid er 
opp gericht moeten zijn de varkenssector in Nederland een hernieuwd perspectief 
tee bieden.28 

Inn de memorie van toelichting wordt echter de nadruk gelegd op een ander 
probleemm dat moet worden opgelost, namelijk het verminderen van de mest-
overschotten.299 Welke belangen heeft de wetgever op het oog: bescherming 
vann het belang van de varkenshouders en van de consumenten bij een 
gezondee sector of de bescherming van het milieu? Uit de verdere behandeling 
vann de wet kan worden opgemaakt dat het doel van de Whv met name is 
gelegenn in bescherming van het milieu. Er wordt in dit opzicht echter geen 
verbandd gelegd met het beleidsvoornemen. De betekenis van de stellingname 
inn het beleidsvoornemen dat het belang van een gezonde varkenssector met 
dee Whv is gediend, is dan ook niet helder.30 

Naastt de belangen van de sector en het milieubelang, kunnen in de 
wetsgeschiedeniss andere belangen worden gesignaleerd die met de Whv 
wordenn gediend. Het betreft bijvoorbeeld het belang van de ruimtelijke 
kwaliteit,, het belang van een verbeterd dierenwelzijn, het belang van vol-

266 Art. 39 Whv. 
277 Zie de vele berichtgevingen hierover in de krant. 
288 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 1, p. 2. 
299 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 3-4. 
300 Door de Kamer wordt op dit punt ook een vraag gesteld, Kamerstukken II 1997/98, 25 746, 

nr.. 4, p. 3. In het antwoord wordt aangegeven: 'Markt- en concurrentiekracht zijn aspecten 
waaraann de sector zelf inhoud moet geven', Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 6, p. 6. 
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doendee maatschappelijk draagvlak voor de sector en een belang van de 
Europesee Unie (en van Nederland) dat ermee is gediend, als de lidstaten 
inn overstemming met de Europese regelgeving handelen.31 Tijdens de parle-
mentairee behandeling wordt soms aan deze belangen gerefereerd. Daarnaast 
wordtt met diverse bepalingen in de wet expliciet beoogd deze belangen te 
dienen.. Het is moeilijk om op te maken wat de status van deze belangen 
iss en in welke mate behartiging ervan moet worden nagestreefd. Wat is het 
belangg van het voldoen aan de normen van de EG-Nitraatrichtlijn? Wat houdt 
hett belang van de ruimtelijke kwaliteit in? Wiens belang is dat of in hoeverre 
iss dit belang een gemeenschappelijk, dus te dienen belang? Wie of welke 
gebiedenn zijn er precies gebaatt bij het verminderen van de mestoverschotten? 
Iss het ook in het belang van de consumenten en de varkenshouders zelf om 
dee diervriendelijkheid te bevorderen? Op welke wijze hebben de varkenshou-
derss belang bij een maatschappelijk draagvlak? Op welke manier zou dit 
belangg kunnen worden beschouwd als een te dienen gemeenschappelijk be-
lang?? Het ontbreken van antwoorden op deze vragen duidt erop dat het 
kader,, waarbinnen de Whv tot stand is gekomen, niet concreet is ingevuld. 
Uitt de wetsgeschiedenis van de Whv kan moeilijk worden opgemaakt welke 
belangenn als algemeen te dienen belangen worden bestempeld en in welke 
matee deze belangen moeten worden gediend.32 Dit kan gevolgen hebben 
voorr de inhoud van de wet en de uitvoering daarvan. Immers, indien niet 
duidelijkk is wat het gemeenschappelijk belang van een bepaalde maatregel 
is,, indien geen overeenstemming bestaat over de mate waarin betrokken 
belangenn gemeenschappelijk zijn, kan ook niet duidelijk zijn in hoeverre en 
waaromm dan aan het ene belang meer prioriteit moet worden toegekend dan 
aann het andere. Hierdoor wordt naar mijn oordeel weinig houvast geboden 
voorr de invulling van de (overige) maatregelen van de wet en voor de 
uitvoeringg daarvan. 

 Inventarisatie en overleg 

Bijj  het ontwerpen van een wet, dient een voldoende inventarisatie plaats 
tee vinden van relevante feiten, betrokken belangen en mogelijke alternatieven. 
Hierbijj  is het in de eerste plaats van belang dat de kring van belanghebben-
denn zo ruim mogelijk wordt getrokken. All e mogelijke belanghebbenden 
moetenn in voldoende mate in de gelegenheid worden gesteld om zich als 
zodanigg kenbaar te maken. Tevens moet er aandacht zijn voor te verwachten 
belangen.. In de tweede plaats is het van belang dat vanaf het begin overleg 
plaatsvindt.. Dit overleg dient open en reëel te zijn en op consensus gericht. 

311 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 3-5. 
322 Vgl. Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 3-6. 
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Dee kwaliteit van het overleg kan bijdragen aan de zorgvuldigheid waarmee 
feitenn en belangen worden geïnventariseerd. In de derde plaats moet de 
volksvertegenwoordigingg in een zo vroeg mogelijk stadium en zo veelvuldig 
mogelijk,, bij het totstandbrengen van de maatregel worden betrokken. 

Dee memorie van toelichting bij de Whv geeft blijk van veel kennis en 
informatiee die met betrekking tot de varkenssector in de loop der tijd is 
verzameld.. Doordat de informatie vooral is toegesneden op de te treffen 
maatregel,, is het moeilijk om de mate van objectiviteit, waarmee de gegevens-
verzamelingg heeft plaatsgevonden, te beoordelen. Een voorbeeld hiervan 
heeftt betrekking op de bedrijfseffecten van de herstructurering, waarin in 
dee toelichting aandacht wordt besteed.33 Het betreft aspecten als werkgele-
genheid,, de toegevoegde waarde gerekend over de totale varkenskolom,34 

dee biggenexport, het gezinsinkomen op het gemiddeld gespecialiseerde be-
drijf ,, de prijzen voor de varkens- en fokzeugenrechten en de administratieve 
lastendruk.355 Uit de toelichting kan niet goed worden opgemaakt in hoever-
ree er sprake is van een objectieve inventarisatie van relevante belangen en 
feiten,, die heeft plaatsgevonden vóórdat tot het nemen van de maatregel 
werdd besloten. Het is mogelijk dat een inventarisatie van de relevante 
gevolgenn achteraf heeft plaatsgevonden aan de hand van de gekozen maat-
regel.366 Geconstateerd wordt dat de gekozen maatregel op zichzelf geen 
ernstigee gevolgen heeft voor genoemde aspecten. Naar mijn oordeel wordt 
dezee stelling echter nauwelijks onderbouwd. Indien niet duidelijk is in welke 
contextt de betreffende informatie is vergaard, wordt niet bijgedragen aan 
dee transparantie van de afweging die aan de wet ten grondslag ligt. 

Bijj  de Whv is niet altijd duidelijk op welke gegevens de afwegingen zijn 
gebaseerd.. Een voorbeeld hiervan betreft de omvang van het fosfaatoverschot. 
Dee toelichting verwijst naar de Integrale Notitie mest- en ammoniakbeleid37 

enn de wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van 
MINAS.38 8 

Exportt van deze mestsoort is geen reële optie. Rekening houdend met een flinke 
inspanningg om de varkensmestproductie door voermaatregelen terug te dringen, 
kann worden aangenomen dat de fos f aarproductie afkomstig van varkens in 2002 
circaa 60 miljoen zal zijn. Wil ten opzichte daarvan een reductie van 14 miljoen 

333 Zie ook Kamerstukken 1 1997/98, 25 746, nr. 192f, p. 3-4. 
344 Zie ook Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 6, p. 41. 
355 Kamerstukken II1997/98, 25 746, nr. 3, p. 53-57. 
366 Zie o.a. Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 4, p. 6 en 7. 
377 Kamerstukken II 1995/96, 24 445, nr. 1. 
388 Stb. 1997, 360. 
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kilogramm fosfaat worden bereikt, dan is een verkleining van de omvang van de 
varkensstapell  met 25% de enige oplossing.39 

Inn de toelichting wordt niet aangegeven op welke gegevens deze cijfers pre-
ciess zijn gebaseerd.40 Tevens wordt niet duidelijk waarom verkleining van 
dee varkensstapel per 1 januari 2000 noodzakelijk is, terwijl het overschot 
berekendd is voor het jaar 2002.41 Uit de verslagen van de commissies blijkt 
datt ook de Kamer vraagtekens plaatst bij de onderbouwing van de gehan-
teerdee gegevens.42 Daarnaast wordt niet duidelijk wat de relatie is russen 
dee Whv, die in november 1997 is ingediend, en de Integrale Notitie mest-
enn ammoniakbeleid die dateert van oktober 1995.4"1 Het ligt voor de hand 
datt de omstandigheden in de tijd enigszins zijn gewijzigd.44 

Eenn ander voorbeeld betreft het uitgangspunt dat door de generieke kor-
tingg een vorm van dynamiek zal ontstaan, waarbij bedrijven die - versneld -
willenn stoppen, hun varkensrechten zullen aanbieden aan de blijvers.45 

Hoewell  deze veronderstelling onderdeel vormt van de motivering, wordt 
niett duidelijk op welke gegevens deze precies is gebaseerd.46 

Hetzelfdee kan naar mijn oordeel worden gestel ten aanzien van de effec-
tenn van de opkoop- en afroomregeling.47 Tijdens de behandeling van de 
wett wordt nauwelijks inzicht gegeven in de effecten die van deze regelingen 
wordenn verwacht.48 Tevens vindt onvoldoende inventarisatie plaats van 
dee relevante regionale verschillen.49 Zonder veel nadere onderbouwing, 
wordtt slechts gesteld dat deze niet relevant zijn,50 Uit de toelichtende stuk-

399 Kamerstukken 11 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 9. 
400 Haije 1998, p. 406, stelt bijv. dat geheel voorbijgegaan wordt aan het gegeven dat de belang-

rijkstee toename van het aantal varkens heeft plaatsgevonden tussen 1984 en 1994, terwijl 
inn 1996 het aantal varkens is afgenomen, 

411 Zie ook De Haan e.a. 1998b, p. 64. 
422 Zie o.a. Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 4, p. 2 en 4. 
433 Zie ook De Haan e.a. 1998b, p. 62 en Kamerstukken 11 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 23. 
444 Zie ook De Haan e.a. 1998b, p. 59-60 en 77; zie ook vragen uit de Kamer, Kamerstukken II 

1997/98,, 25 746, nr. 4, p. 4 en Kamerstukken 1 1997/98, 25 746, nr. 192e, p. 4. 
455 Kamerstukken 11 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 9. 
466 Vgl. Kamerstukken 1 1997/98, 25 746, nr. 192a, p. 2 en Kamerstukken l 1997/98, 25 746, nr. 

192e,, p. 3. Wel wordt in een later stadium van behandeling verwezen naar rapporten van 
hett IGO, LEI en CPB, Kamerstukken 11997/98, 25 746, nr. 192f, p. 5. Zie ook Kamerstukken 
ilil  1998/99, 25 448., nr. 4 waaruit kan worden opgemaakt dat men in dit opzicht van 
verkeerdee veronderstellingen is uitgegaan. 

477 Zie o.a. Kamerstukken 11 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 24 en Kamerstukken 11997/98, 25 746, 
nr.. 192a, p. 6. 

488 Tn antwoord op een vraag uit de Kamer meldt de minister: 'De effecten van de opkooprege-
lingg zullen met name afhankelijk zijn van de bijdrage die het bedrijfsleven bereid is te 
leverenn aan de financiering van de regeling', Kamerstukken 11 1997/98, 25 746, nr. 6, p. 4. 

499 Zie ook Handelingen II 1997/98, p. 2959. 
500 Zie ook vragen uit de Kamer, Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 4, p. 3. 
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kenn bij de Whv is derhalve moeilijk op te maken dat een grondige inventari-
satiee en analyse van de relevante feiten heeft plaatsgevonden.51 

Dee mate waarin kennis is verworven over de eventuele gevolgen van 
dee wet voor individuele varkenshouders, lijk t niet grondig genoeg te zijn 
geweest.. Dit kan onder andere worden opgemaakt uit de beschikbare gege-
venss met betrekking tot de AMvB waarin, op grond van artikel 25 Whv, een 
voorzieningg wordt getroffen voor gevallen waarin de wijze waarop het 
varkensrechtt wordt vastgesteld tot onbillijkheden van overwegende aard 
leidt.. Tijdens de behandeling van de Whv bestaat er nog geen beeld van 
dee soort gevallen die eventueel door de AMvB ex artikel 25 zullen worden 
bestreken.522 Dit impliceert mijns inziens dat een maatregel wordt over-
wogen,, zonder dat voldoende inzicht bestaat in de concrete gevolgen daar-
van.533 Dit kan te meer opvallend worden genoemd, daar in de Whv ervoor 
iss gekozen om de concrete, geïndividualiseerde rechtspositie in de wet zelf 
vastt te leggen. 

Niett kan worden gezegd dat bij de inventarisatie van de betrokken be-
langen,, de kring van belanghebbenden ruim genoeg is getrokken. Aangeno-
menn kan worden dat het verminderen van de varkensstapel, waarin de Whv 
voorziet,, gevolgen heeft voor de vleestoevoerende en vleesverwerkende 
industrie.. Er wordt echter niet expliciet blijk van gegeven dat deze belangen 
inn de afweging zijn betrokken.54 Ook wordt nauwelijks aandacht besteed 
aann de gevolgen van de wet voor eventuele toekomstige belanghebbenden, 
zoalss bijvoorbeeld mensen die een varkenshouderij willen beginnen. Het 
blijf tt bij de constatering dat deze mensen varkensrechten zullen moeten gaan 
aankopen.. De gevolgen die de afroming van de rechten voor deze groep 
zall  hebben, komen niet aan de orde. Wel zijn overwegingen gewijd aan de 
belangenn van varkenshouders die een groen-labelstal in aanbouw hebben 
off  die een vergunning hebben gekregen of aangevraagd voor een dergelijke 
stal.555 Ten slotte kan ten aanzien van de inventarisatie van feiten en belan-
genn niet uit de wetsgeschiedenis worden opgemaakt of alle mensen die zich 
alss belanghebbenden hebben willen aanmelden in voldoende mate de gele-
genheidd is geboden om dat te doen. In ieder geval is duidelijk dat daar niet 
veell  tijd voor is geweest, gezien het feit dat het beleidsvoornemen van 10 

511 Zie ook Handelingen II 1997/98, p, 2963 en 2967. 
522 Zie o.a. Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 16 en 26. 
533 Vgl. Kamerstukken II 1998/99, 25 448, nr. 7, waaruit blijk t dat de discussie over de gevallen 

waarvoorr de AMvB een voorziening moet bevatten, nog steeds doorgaat. 
544 Volstaan wordt met de coastatering dat 'de ingrepen in de varkenshouderij tevens gevolgen 

hebbenn voor de toeleverende industrie, de verwerkende industrie, alsmede de transport-
enn distributiesector', Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr, 3, p. 54. 

555 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 4, p. 12. 
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julii  1997 dateert en de wet op 15 november 1997 bij de Tweede Kamer is 
ingediend. . 

Uitt de relevante stukken valt niet op te maken welke mogelijke alternatie-
venn bij de vaststelling van de wet een serieuze rol hebben gespeeld. In het 
beleidsvoornemenn van 10 juli 1997 wordt in het geheel niet gesproken van 
alternatieven.566 Slechts naar aanleiding van vragen van kamerleden, wordt 
doorr de minister een oordeel gegeven over voorstellen die afkomstig zijn 
vann de sector.57 Ook worden door kamerleden zelf alternatieven voorge-
steld.588 Probleem lijk t echter te zijn dat een duidelijk kader, waarbinnen 
dee verschillende alternatieven kunnen worden beoordeeld, ontbreekt. Het 
gegevenn dat pas tijdens de behandeling van het wetsvoorstel over de aange-
dragenn alternatieven wordt gesproken, leidt er mogelijk toe dat er minder 
gelegenheidd is voor een objectieve beoordeling van deze alternatieven. 

Uitt de stukken kan niet worden opgemaakt dat het gevoerde overleg 
open,, reëel en op consensus gericht is geweest.59 Een belangrijk deel van 
hett overleg is gevoerd nadat de minister zijn beleidsvoornemen, waarin de 
hoofdlijnenn van de wet uiteen worden gezet, bekend heeft gemaakt.60 In 
dee toelichting wordt vermeld dat slechts op twee (meer ondergeschikte) 
puntenn tegemoet is gekomen aan de wensen van de sector.61 De afspraken 
diee met betrekking tot de opkoopregeling zijn gemaakt, zijn niet specifiek 
genoeg.. Artikel 31 Whv bepaalt dat het kortingspercentage van de tweede 
generiekee korting verminderd kan worden voorzover deze korting reeds 
viaa de opkoopregeling is gerealiseerd. Op pagina 2 van de toelichting wordt 
echterr gesteld: 

Well  moeten er eerst afspraken met het landbouwbedrijfsleven over de financiering 
vann een dergelijke opkoopregeling worden gemaakt. 

566 Kamerstukken II 1997/98, 25 448, nr.1. 
577 Zie o.a. Kamerstukken II1997/98, 25 746, nr. 6, p. 3, 4 en 5; nr. 4, p. 9-10; nr. 78, p. 9 en 25; 

KamerstukkenKamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 192c, p. 24-26. 
588 Zie o.a. Kamerstukken II1997/98, 25 746, nr. 78, p. 14 en 28, waar de minister het alternatief 

vann mestafzetcontracten afwijst in verband met de slechte handhaafbaarheid. 
599 Haije 1998, p. 407, is een andere mening toegedaan. 
600 Kamerstukke}} II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 64 en Kamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 192f, 

p .8. . 
611 Het betreft het omwisselingsverbod naar fokzeugen en de mogelijkheid voor akkerbouwbe-

drijvenn in niet-concentratiegebieden om - onder voorwaarden - varkensrechten uit concen-
tratiegebiedenn te kopen en het bieden van de mogelijkheid aan varkenshouders om i.p.v. 
19966 het jaar 1995 als referentiejaar te kiezen, Kamerstukken II1997/98, 25 476, nr. 3, p. 66. 

622 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 2; zie ook nr, 78, p. 6. 
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Naarr mijn oordeel dienen dergelijke afspraken te worden gemaakt vóórdat 
hett percentage voor de tweede generieke korting en de eventuele verminde-
ringg ervan via de opkoopregeling in de wet worden vastgelegd.63 

Err ontbreekt mijns inziens een volledig overzicht van de aspecten die 
mett de sector zijn besproken. De minister antwoordt op een vraag naar de 
leges,, dat deze onderdeel uitmaken van afspraken met het landbouwbedrijfs-
leven.644 Op welke wijze dit overleg wordt gevoerd, is echter niet precies 
duidelijk.655 De voorstellen, die door de sector naar voren zijn gebracht met 
betrekkingg tot een meer 'warme' sanering worden in de memorie van toelich-
tingg met een beperkte motivering afgewezen.66 Naar aanleiding van vragen 
vanuitt de Kamer, is de minister echter alsnog gehouden om uitgebreider 
uitt te leggen waarom de regering de alternatieve plannen afwijst.67 Indien 
vanaff  het eerste stadium zorgvuldig overleg met belanghebbenden en des-
kundigenn over mogelijke alternatieven wordt gevoerd, wordt bijgedragen 
aann het draagvlak van de wet, waardoor de doelmatigheid kan worden ver-
beterd.68 8 

Tenn slotte is het van belang op welke wijze de volksvertegenwoordiging 
bijj  de besluitvorming is betrokken. Dit overleg dat naar aanleiding van het 
beleidsvoornemenn van 10 juli 1997 is gevoerd,69 heeft in een redelijk vroeg 
stadiumm plaatsgevonden. Het zou echter kunnen zijn dat de snelheid, 
waarmeee men de wet aangenomen wilde zien, enige druk heeft gelegd op 
dee besprekingen. In de majeure veranderingen, die bij nota van wijziging 
inn de wet zijn aangebracht naar aanleiding van de eerste besprekingen in 
dee Kamer, zou voor dit standpunt een aanleiding kunnen worden gezien.70 

 Beoogde doelstelling 

Dee beoogde doelstelling van een wet dient zo duidelijk en concreet mogelijk 
tee worden omschreven. Hiervoor is het nodig dat zorgvuldig is nagegaan 
watt het probleem is en wat de oorzaken daarvan zijn. Van belang is dat 

633 Ter illustratie van de onzekerheden zie Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 15. 
644 Kamerstukken 11 1997/98, 25 746, nr. 6, p. 28. 
655 Zie ook Kamerstukken il  1997/98, 25 746, nr. 4, p. 18, waar wordt gevraagd naar de inhoud 

vann bepaalde afspraken met de sector. 
666 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 65. Pas in de nadere MvA aan de Eerste Kamer 

wordtt een oordeel gegeven over een sociaal-economisch plan dat afkomstig is uit de sector, 
KamerstukkenKamerstukken 1 1997/98, 25 746, nr. 192f, p. 5. 

677 Zie o.a. Kamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 192a, p. 2; nr. 192c, p. 9-11; nr. 192f, p. 7; nr. 
192f,, p. 18-19. 

688 Zie ook Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 4, p. 6, Kamerstukken 11997/98, 25 746, nr. 192e, 
p.. 6; nr. 192f, p. 18; De Haan e.a. 1998b, p. 78, Bruil 1998, p. 195 en Den Hoed 1998, p. 401. 

699 Kamerstukken II 1997/98, 25 448, nr. 1. 
700 Nota van wijziging, Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 24. 
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wordtt aangegeven op welke wijze de gekozen doelstelling kan worden her-
leidd tot de te dienen gemeenschappelijke belangen. Daarnaast dient duidelijk 
tee zijn aangegeven of, en zo ja in welke mate er sprake is van nevendoelstel-
lingen. . 

Hett doel van de wet staat in direct verband met het te behartigen alge-
meenn belang. Zoals hiervoor is geconstateerd, is de wetsgeschiedenis niet 
geheell  consistent met betrekking tot de te dienen belangen. Dit heeft gevol-
genn voor de doelstelling van de maatregel. In zijn beleidsvoornemen omtrent 
dee herstructurering van de varkenssector van 10 juli 1997, legt de minister 
dee nadruk op het oplossen van de problemen waarmee de sector zelf 
kampt.711 Er wordt gesproken over de verbrokkelde ketenstructuur en onvol-
doendee ketendiscipline, een beperkt kwaliteitsaanbod, het ontbreken van 
eenn adequate welzijns- en diergezondheidsaanpak en wijzigende voorkeuren 
vann de consumenten.72 In de Whv zelf staat echter een andere doelstelling 
centraal.. De toelichting geeft expliciet aan dat de invoering van het stelsel 
vann varkensrechten primair dient 

.... om de noodzakelijke condities te scheppen voor effectuering en handhaving van 
dee aanscherping van de normen inzake de toelaatbare fosfaat- en stikstofverliezen 
naarr het milieu in het kader van het stelsel van regulerende mineralenheffingen.73 

Dee maximering strekt ertoe een landelijk niet-plaatsbaar overschot van var-
kensmestt te voorkomen. Dit is volgens de toelichting een absolute voor-
waarde e 

.... voor het effectief terugdringen van de fosfaat- en stikstofbelasting van het milieu 
doorr de varkenshouderij.74 

Blijkenss de considerans en de toelichting staat de doelstelling van verbetering 
vann het milieu ten dienste van een andere doelstelling, namelijk het voldoen 
aann de internationale verplichtingen die voor Nederland voortvloeien uit 
dee zogenoemde EG-Nitraatrichtlijn.75 Het beleidskader hiervoor is neerge-
legdd in de Integrale Notitie mest- en ammoniakbeleid.76 

711 Kamerstukken II 1996/97, 25 448, nr. 1, p. 1-2. 
1111 Kamerstukken II 1996/97, 25 448, nr. 1, p. 1. 
733 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 3-4. 
744 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 4. 
755 Richtlijn nr. 91/676/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 

19911 inzake de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten agrarische 
bronnen,, (PbEG L 375/1). 

766 Kamerstukken II 1995/96, 24 445, nr. 1-24. 
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Uitt het nadere rapport blijk t dat de nadruk op deze hogere doelstelling 
pass later, in de considerans en de memorie van toelichting terecht is ge-
komen,, namelijk naar aanleiding van het advies van de Raad van State.77 

Inn zijn advies wijst de raad erop dat de 

.... maximeringsmaatregel en de kortingsmaatregel mogelijk primair moeten worden 
aangemerktt als maatregelen van markteconomische aard.78 

Err is volgens de raad derhalve sprake van een risico dat de Whv in strijd 
wordtt bevonden met de marktverordening voor varkensvlees.79 Hierin zou 
eenn verklaring kunnen worden gevonden voor de verandering die de beoog-
dee (hoofd)doelstelling heeft ondergaan tussen het beleidsvoornemen en de 
memoriee van toelichting.80 Dit heeft ook gevolgen voor de determinering 
vann de te dienen belangen. Het kader waarbinnen de maatregel totstandkomt 
wordtt er niet duidelijker op.H1 Er zou zelfs kunnen worden gesteld dat de 
indrukk wordt gewekt dat dezelfde maatregel van een andere doelstelling 
wordtt voorzien.82 Iets dergelijks draagt in ieder geval niet bij aan de trans-
parantiee van de belangenafweging. 

Uitgaandee van de memorie van toelichting, bestaat de centrale doelstelling 
vann de Whv uit het verminderen van de mestoverschotten met 14 miljoen 
kgg fosfaat.33 Deze vermindering moet ertoe leiden dat MINA S rendeert.84 

Vann de toelichter mag in dit verband worden verwacht dat uiteen wordt 
gezett op welke wijze deze doelstellingen zich tot elkaar verhouden. Op 
voorhandd is namelijk niet duidelijk waarom een terugdringing van de mest-
overschottenn rechtstreeks in verband staat met het renderen van MINAS.S5 

Iss het daarvoor nodig dat alle mestoverschotten worden teruggedrongen 
off  kan worden volstaan met een deel? Waarom dient de reductie van de 
mestoverschottenn te worden bereikt in 2000? In het verslag van de vaste 

777 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, A, p. 3. 
788 Kamerstukken 11 1997/98, 25 746, A, p. 1-2. 
799 EEG 2759/75, Verordening van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe-

lijk ee ordening der markten in de sector varkensvlees (PbEG nr. L 282/1). 
800 Zie ook De Haan e.a. 1998b, p. 67 en De Rooy 1999, p. 122. 
811 Voor een andere mening zie de MvA, Kamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 192c, p. 8. 
822 M.b.t. dit aspect zijn ook vragen in de Kamer gesteld, Kamerstukken 111997/98, 25 746, nr. 

4,, p. 4 en Kamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 192a, p. 3; zie ook De Haan e.a. 1998b, p. 63; 
Dee Haan e.a. 1998c, p. 131 en Snijders 1998, p. 379-380. 

833 Zie ook Kamerstukken 11 1997/98, 25 746, nr, 24, p. 8, waarin wordt gesteld: 'Het integrale 
pakkett aan maatregelen zal ook na de vermeide wijzigingen genoegzaam waarborgen dat 
dee hoofddoelstelling van het stelsel van varkensrechten, te weten het voorkomen van een 
landelijkk niet-plaatsbaar varkensmestoverschot van 14 miljoen fosfaat, wordt gerealiseerd.' 

844 Kamerstukken II1997/98, 25 746, nr. 3, p. 3-4. 
855 Kamerstukken 11 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 4. 
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commissiee voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt een aantal vragen 
gesteld'866 die mijns inziens tekenend zijn voor de onduidelijkheden die ten 
aanzienn van de doelstellingen bestaan.87 Met name de vraag waarom bij 
invoeringg van MINA S niet direct is aangegeven dat deze wetgeving tekort-
schiett ten aanzien van het behalen van de EG-Nitraatrichtlijn, is in dit ver-
bandd relevant.88 Wellicht hangen genoemde onduidelijkheden samen met 
eenn tekort aan zorgvuldigheid ten aanzien van de probleemanalyse.89 

Uitt de toelichting kan worden opgemaakt dat de Whv nog een aantal 
(neven)doelss te Hingen op het oog heeft: 

Dee maatregelen worden gesteld zowel in het belang van een verbetering van het 
milieuu en de ruimtelijke kwaliteit, als in het belang van een betere beheersing van 
dee problematiek van dierenwelzijn en diergezondheid.90 

InIn de toelichting onder het kopje 'Naar een duurzame sector' wordt nog ge-
wezenn op een soort overkoepelende doelstelling: 

Hett kan niet zo zijn dat de maatschappij de schade voor milieu, natuur en land-
schapp en ook de lasten in meer materieel-financiële zin blijft dragen, die voortvloei-
enn uit de huidige omvang, structuur en bedrijfsvoering van de varkenshouderij. 
Dee maatregelen moeten er toe leiden dat de ondernemer zelf wordt aangesproken 
opp de door hem gemaakte keuzen en op de risico's die hij neemt. 

Uitt de wetsgeschiedenis kan moeilijk worden opgemaakt wat de status van 
dezee (neven)doelstellingen precies is. Onduidelijk is wat hun onderlinge 
verhoudingenn zijn. Een ander probleem in dit verband is, dat bij lezing van 
dee tekst van wet en toelichting nog andere doelstellingen naar voren komen, 
zonderr dat deze expliciet als zodanig worden aangemerkt. Hierdoor kan 
moeilijkk worden vastgesteld op welke wijze deze impliciete doelen deel uit-
makenn van het kader voor de belangenafweging. Een voorbeeld van een der-
gelijkee impliciete doelstelling betreft de bijdrage die de maximering van het 
aantall  varkens zal leveren aan de dynamiek in de sector en daardoor aan 
eenn versnelde verwezenlijking van de eisen voor bedrijven van de toekomst. 

866 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 4, p. 2 en 4. 
877 Zie ook Bruil 1998, p. 193 en de uitleg van de minister in Kamerstukken 11997/98, 25 746, 

nr.. 192c, p. 2-6. 
888 Kamerstukken II1997/98, 25 746, nr. 4, p. 5; zie ook Bruil 1998, p. 195. Voor een tegengeluid 

ziee Haije 1998, p. 407. 
899 Zie ook De Haan e.a. 1998b, p. 60. 
900 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 1. 
911 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 6. 
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Err zal een dynamiek ontstaan waarbij bedrijven die - versneld - willen stoppen 
hunn varkensrechten aanbieden aan blijvers. De bedrijven die stoppen zullen over 
hett algemeen verouderde bedrijven zijn die de afgelopen jaren niet veel hebben 
geïnvesteerdd in milieu- en welzijnsmaatregelen en bedrijven die onvoldoendee toe-
komstperspectieff  hebben omdat zij nabij belangrijke natuurwaarden zijn gelegen. 
Dee bedrijven die door zullen gaan, zullen ernaar streven ten minste een gelijk aantal 
varkenss als in 1996 of 1995 te houden en zullen daartoe bereid zijn direct aan de 
eisenn voor de bedrijven van de toekomst op het vlak van dierenwelzijn, milieu 
enn - in voorkomend geval - diergezondheid te voldoen. Deze eisen worden gekop-
peldd aan de verwerving van varkensrechten.92 

Dezee redener ing wordt niet met gegevens onderbouwd. Ui t de tekst kan 
evenminn wo rden afgeleid in hoeverre sprake is van een beoogde (neven) 
doelstel l ingg of van een toevall ig neveneffect. Een ander voorbeeld betreft 
eenn doelstel l ing d ie eerst in de memor ie van an twoord aan de Eerste Kamer 
wo rdtt genoemd; het st imuleren tot het nemen van veevoermaatregelen om 
dee fosfaat- en stikstof excretie van varkens terug te brengen.93 

Dee problemen die genoemde onduideli jkheden voor de belangenafweging 
kunnenn opleveren, kunnen worden geïllustreerd aan de hand van een andere 
meerr impliciet gebleven doelstelling.94 De toelichting suggereert dat de 
verk le in ingg van de varkensstapel niet al leen een middel is om de mestover-
schottenn te verminderen, maar tevens als een doel op zich wordt aangemerkt: 

.... het plafond dient met name ook om de gewenste verkleining van de omvang 
vann de varkensstapel op nationaal niveau en binnen de concentratiegebieden te 
effectuerenn en te handhaven.95 

Evenn verderop, wordt ten aanzien van hetzelfde onderwerp gesteld: 

Eenn minder omvangrijke varkensstapel is overigens ook los van deze internationale 
verplichtingenn onvermijdelijk, gegeven de eigen nationale doelstellingen ten aanzien 
vann de ruimtelijke kwaliteit, het milieu, de natuur en het landschap (...) De varkens-
houderijj  legt in haar huidige omvang een onevenredig beslag op de in Nederland 
beschikbaree ruimte, en betekent een onevenredig zware belasting voor de natuur 
enn het landschap.96 

922 Kamerstukken U 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 9. 
933 Kamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 192c, p. 2. 
944 Zie o.a. Handelingen II1997/98, p. 2949. 
955 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 6-7. 
966 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 9. 
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Uitt de toelichting kan niet worden opgemaakt wat de achtergrond van de 
wenss tot verkleining van de omvang van de varkensstapel is.97 Het vermin-
derenn van het aantal varkens in Nederland wordt door de regering ook niet 
expliciett als (neven)doelstelling genoemd. Dat het toch een doel betreft dat 
bijj  het ontwerpen van de Whv een rol heeft gespeeld, kan worden afgeleid 
uitt het debat dat tijdens het wetgevingsoverleg wordt gevoerd.98 Verschei-
denee malen wordt de minister de vraag gesteld of de wet ten doel heeft het 
verminderenn van de fosfaatoverschotten en/of het verminderen van het 
aantall  varkens.99 Er volgt geen duidelijk antwoord. 

Indienn onvoldoende helderheid bestaat over de doelstelling, werkt dit 
doorr in het kader waarbinnen de belangenafweging plaatsvindt. Oorspronke-
lij kk was de compensatiemogelijkheid via het voerspoor, die is neergelegd 
inn artikel 32 Whv, niet in de wet opgenomen. Op voorstellen van leden uit 
dee Tweede Kamer om een dergelijke voorziening in te voeren reageerde de 
ministerr in eerste instantie negatief.100 Deze negatieve reactie is goed te 
plaatsenn tegen de achtergrond van de (neven)doelstelling van het verminde-
renn van het aantal varkens.101 Het invoeren van een compensatiemogelijk-
heidd via het voerspoor zou wel tegemoetkomen aan het verminderen van 
dee mestoverschotten, maar niet bijdragen aan vermindering van de varkens-
stapel.. Er zijn aanwijzingen dat de regering in de loop van het wetgevings-
process minder belang is gaan hechten aan deze laatste doelstelling en uitein-
delijkk prioriteit heeft gegeven aan de doelstelling van het verminderen van 
dee hoeveelheid fosfaat.102 De minister heeft namelijk bij nota van wijziging 
zelff  de compensatiemogelijkheid in de wet opgenomen.103 

Uitt dit voorbeeld kan worden afgeleid dat het belangrijk is dat consensus 
bestaatt over de te dienen doelen. Met inachtneming van de aangebrachte 
prioritering,, vormen de doelstellingen immers het kader voor de afweging 
mett betrekking tot de te nemen maatregelen. Door het stellen van duidelijke 
doelenn wordt een basis geboden voor de verdere rechtsvorming. Het is niet 
ondenkbaarr dat indien de doelstellingen van de Whv van het begin af aan 
helderr zouden zijn gesteld, dit tot minder verwarring zou hebben geleid. 

977 Wellicht betreft het een reactie op de varkenspestcrisis van 1997. Vgl. De Haan e.a. 1998b, 
p.. 60, die stelten dat het aantal varkens op zich geen probleem vormt. 

988 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 8, 13, 14, 20 en 22. 
999 Handelingen U 1997/98, p. 2949. 
1000 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 20; zie ook Kamerstukken II1997/98, 25 746, nr. 

6,, p. 11-12. 
1011 Vgl. Kamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 192a, p. 7. 
1022 Dit zou te maken kunnen hebben met politieke overwegingen. 
1033 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 24, p. 12. Voor vragen uit de Kamer, zie o.a. Handelingen 

IIII  1997/98, p. 2988 en 2992. 
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 Kader van de belangenafioeging 

Naastt het geldend recht, wordt het kader van een regeling gevormd door 
dee beoogde doelstellingen. Waardering en afweging van belangen dienen 
expliciett binnen dit kader plaats te vinden. Duidelijk moet zijn waarom aan 
bepaaldee belangen voorrang wordt verleend boven andere belangen. Tevens 
dientt blijk te worden gegeven van voldoende toegekend gewicht aan indivi-
duelee belangen. Daarnaast moet worden bezien of, voorzover verschillende 
categorieënn belanghebbenden worden onderscheiden, ongelijke behandeling 
kann worden gerechtvaardigd met een beroep op de te dienen algemene be-
langen. . 

Zoalss hierboven aan de orde is geweest, zijn ten aanzien van de Whv 
dee te dienen algemene belangen niet op geheel eenduidige wijze gedetermi-
neerd.. Voor het vervolg van dit onderzoek zal er echter van worden uitge-
gaann dat de centrale doelstelling van de Whv het dienen van het milieube-
langg betreft.104 De belangen van ruimtelijke kwaliteit en dierenwelzijn kun-
nenn in het licht van de wetsgeschiedenis worden aangemerkt als nevendoel-
stellingen.1055 De derde nevendoelstelling volgt uit de toelichting: 

Dee maatregelen moeten ertoe leiden dat de ondernemer zélf wordt aangesproken 
opp door hem gemaakte keuzen en op de risico's die hij neemt.106 

Terr beoordeling staat of de waardering en afweging van de belangen van 
dee varkenshouders, van de toeleverende en verwerkende industrie, van de 
transport-- en distributiesector, van de consumenten en andere belanghebben-
denn expliciet heeft plaatsgevonden binnen het kader van het te dienen 
milieubelangg en in tweede instantie het ruimtelijk belang en het belang van 
hett dierenwelzijn. Daarnaast dient bij de afweging expliciet rekening te zijn 
gehoudenn met de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers. 

Naarr mijn oordeel blijkt uit de wetsgeschiedenis van de Whv niet dat 
dee relevante afwegingen expliciet hebben plaatsgevonden binnen het gestelde 
kader.. In de memorie van toelichting bij de Whv wordt enige nadruk gelegd 
opp het halen van de doelstellingen van de EG-Nitraatrichtlijn.107 Gesteld 
wordtt dat invoering van MIN AS niet voldoende zal zijn en dat het derhalve 

1044 Zie ook nota van wijziging, Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr, 24, p. 8: 'Het integrale 
pakkett aan maatregelen zal ook na de vermelde wijzigingen genoegzaam waarborgen dat 
dee hoofddoelstelling van het stelsel van varkensrechten, te weten het voorkomen van een 
landelijkk niet-plaatsbaar varkensmestoverschot van 14 miljoen fosfaat, wordt gerealiseerd.' 

1055 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 3-5. 
1066 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 6. 
1077 Zie o.a. Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 3. 
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noodzakelijkk is om de varkensstapel met 25% in te krimpen.108 Van een 
explicietee waardering en afweging van relevante belangen kan in dit verband 
moeilijkk worden gesproken. Nauwelijks wordt inhoudelijk onderbouwd 
waaromm in dit verband aan het milieubelang in deze mate voorrang wordt 
verleend.. De toelichtende stukken bevatten geen duidelijkheid omtrent de 
omstandighedenn die ertoe leiden dat de afweging nu geheel in het nadeel 
vann de varkenshouders uitpakt terwijl de situatie van mestoverschotten zich 
all  jaren voordoet. Enige reden hiervoor zou wellicht kunnen worden gevon-
denn in de stelling dat varkenshouders zelf verantwoordelijkheid moeten 
nemenn voor de door hen gemaakte keuzen.109 Indien dit echter van de ene 
opp de andere dag tot dusdanig grote consequenties voor de varkenshouders 
leidt,, is het de vraag of nog wel gesproken kan worden van een afweging. 
Inn ieder geval zou het leggen van de verantwoordelijkheid bij de varkensboe-
renn moeilijk nog kunnen worden aangemerkt als een nevendoelstelling. 

Binnenn het gestelde kader dient een balans te worden aangebracht tussen 
dee mate waarin het algemeen belang wordt gediend en de mate waarin 
(abstractt opgevatte) individuele belangen worden geschaad. Zoals hierboven 
iss aangegeven, is uit de wetsgeschiedenis moeilijk af te leiden op welke wijze 
dee betrokken belangen precies zijn afgewogen.110 Dit betekent dat niet goed 
kann worden vastgesteld welke aandacht is besteed aan de vraag of voldoende 
gewichtt is toegekend aan individuele belangen in verhouding tot het te 
dienenn (milieu)belang. Hoewel in de toelichting wel expliciet wordt gerefe-
reerdd aan de individuele belangen van de varkenshouders, zijn daar geen 
conclusiess aan te verbinden. 

Zonderr twijfel zullen zakelijke beslissingen hun weerslag hebben op het persoonlijke 
vlak,, niet in de laatste plaats bij de, veelal in omvang beperkte, gezinsbedrijven. 
Dee bestaande situatie in de varkenshouderij noopt evenwel tot deze aanpak, die 
dee gevolgen van de varkenshouderij voor milieu, ruimtelijke kwaliteit, dierenwelzijn 
enn diergezondheid centraal stelt.111 

Err wordt nauwelijks ingegaan op de specifieke consequenties van de te 
treffenn maatregelen voor de varkenshouders. De wijze waarop de kortings-
percentagess van de eerste en tweede generieke korting bij nota van wijziging 
zijnzijn omgedraaid, is tekenend.112 Dit is gebeurd zonder dat daar veel inhou-

1088 Kamerstukken 11 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 3-4; zie ook Kamerstukken II1997/98, 25 746, nr. 
78,, p. 20. 

1099 Vgl. Kamerstukken 1 1997/98, 25 746, nr. 192c, p. 17. 
1100 Wel komt her en der de vraag naar het individuele belang aan de orde, zie o.a. Kamerstukken 

II  1997/98, 25 746, nr. 192a, p. 11. 
1111 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 6. 
1122 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 24, p. 7, 9 en 11. 
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delijkee overwegingen aan zijn gewijd.113 Er kan in dit opzicht dan ook 
moeilijkk worden gesproken van een expliciete waardering en afweging van 
belangenn binnen genoemd kader. 

Tenn aanzien van het toegekende gewicht aan individuele belangen is het 
tevenss van belang op welke wijze de varkensrechten worden gekort Uit 
artikell  6, 7 en 31 Whv vloeit voort, dat het varkensrecht van elke varkenshou-
derijj  generiek wordt gekort, zonder dat daarbij de individuele omstandighe-
denn van de varkenshouder in ogenschouw wordt genomen. De vraag in 
hoeverree een bepaalde varkenshouder bijvoorbeeld bijdraagt aan de gestelde 
milieuproblematiekk wordt niet relevant geacht.114 Ook in de vraag van de 
Raadd van State waarom niet is gekozen voor een systeem waarbij de maxime-
ringg van het aantal varkens en de hoogte van de korting worden afgestemd 
opp de varkensdichtheid van een gebied/15 is geen aanleiding gezien om 
hett systeem van generieke kortingen te wijzigen. Wel hebben individuele 
varkenshouderss ingevolge artikel 32 Whv de mogelijkheid om met behulp 
vann veevoermaatregelen de tweede generieke korting met 5% te verminderen. 
Uitt de toelichting bij de betreffende nota van wijziging kan worden afgeleid 
datt deze mogelijkheid is ingevoerd in het belang van de individuele varkens-
houders.. Dit voordeel kan echter in belangrijke mate worden genuanceerd. 
Dee veevoermaatregelen moeten immers op eigen kosten worden ingevoerd, 
onderr dreiging dat de korting toch zal plaatsvinden. Er wordt niet overwogen 
welkee lasten een dergelijke maatregel voor individuele varkenshouders mee-
brengt.1166 Het gestelde voordeel is derhalve afhankelijk van het ingenomen 
perspectief.. De toelichting had daar aandacht aan kunnen besteden. 

Eenn ander voorbeeld, dat in verband met het toegekende gewicht aan 
individuelee belangen kan worden aangehaald, betreft de afroomregeling, 
diee in artikel 18, 19 en 20 Whv is neergelegd. Deze regeling staat, evenals 
dee opkoopregeling, geheel in het teken van vermindering van het aantal 
varkens.. Een waardering en afweging van het belang van de bezitters van 

1133 Zie ook Handelingen II 1997/98, p. 3163 en de kritiek uit de Kamer op het oorspronkelijke 
voorstell  van wet, Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 10, 11 en 12. 

1144 Zo wordt de vraag van kamerlid Vos, Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 9, 'of het 
nuu wel zo terecht is om kleine bedrijven die de laatste jaren nauwelijks zijn gegroeid even 
hardd te korten als de grote megabedrijven, die toch voor een extra groot deel verantwoorde-
lij kk zijn voor deze problemen' afgedaan met het antwoord dat een dergelijk beleid in strijd 
zall  komen met het EU-recht, Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 21. Zie ook Kamer-
stukkenstukken II 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 15. 

1155 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, A, p. 1. 
1166 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 24, p. 8. 
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dee rechten in verhouding tot het milieubelang vindt niet expliciet plaats.117 

Ookk de overwegingen die betrekking hebben op de financiële tegemoet-
komingg geven hier geen blijk van: 

Dee tegemoetkoming dient uitsluitend om zeker te stellen dat de afroming niet een 
tee hoge drempel voor verhandeling gaat vormen. Het gevolg daarvan zou immers 
hett verlies van de noodzakelijke dynamiek in de sector zijn, en een minder omvang-
rijkee inkrimping van de varkensstapel op landelijk niveau (...) Er zij nadrukkelijk 
opp gewezen dat hier geen sprake is van schadevergoeding.118 

Err wordt in belangrijke mate geredeneerd vanuit een bepaald perspectief. 
Dee enige zorg die wordt geuit is behoud van de dynamiek in de sector, 
waardoorr het afromingsproces niet zal stagneren.119 Het belang van de 
varkenshouderss lijk t bij voorbaat ondergeschikt te zijn. Hetzelfde kan mijns 
inzienss worden gezegd van artikel 41 Whv. Dit artikel bepaalt dat indien 
dee wet op een later tijdstip in werking treedt dan 1 januari, de korting van 
dee varkensstapel zal gelden voor het resterende deel van het jaar. De gevol-
genn van een eventuele verlate inwerkingtreding van de wet worden derhalve 
eenzijdigg op de varkenshouders afgewenteld. Naar mijn mening kan uit de 
voorbeeldenn worden opgemaakt dat bij de Whv niet altijd voldoende gewicht 
iss toegekend aan het individuele belang. 

Hett derde aspect dat hier ter beoordeling staat heeft betrekking op de 
verschillendee categorieën van belanghebbenden die worden onderscheiden. 
Ongelijkee behandeling van deze categorieën moet met een beroep op de te 
behartigenn algemene belangen kunnen worden gerechtvaardigd. Het meest 
inn het oog springende onderscheid dat de Whv in dit verband maakt, betreft 
dee vermindering van de generieke korting voor bepaalde categorieën van 
bedrijvenn die voortvloeit uit artikel 6 en 7 Whv. Het gaat daarbij om volledig 
grondgebondenn bedrijven, biologische varkenshouderijen, bedrijven met een 
groen-labelstal,, scharrel varkenshouderijen en bedrijven met groepshuisvesting 

1177 Aanvankelijk bevatte het voorstel van wet geen a f room regeling. De MvT vermeldt, Kamer-
stukkenstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 23: 'Afgezien is van de inzet, naar analogie van de Wet 
verplaatsingg mestproductie, van een korting van de overgedragen rechten. Het onderhavige 
wetsvoorstell  leidt immers al rechtstreeks tot de - in verband met onder meer de mestpro-
blematiekk en de EG-nitraatrichtlijn - noodzakelijke verkleining van de omvang van de 
varkensstapell  in Nederland. Een korting bij overgang van rechten naar een ander bedrijf 
zouu een ongewenste drempel voor samenvoeging van locaties met het oog op de vorming 
vann gesloten bedrijven kunnen betekenen.' 

1188 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 24, p. 10. 
1199 Vanwege deze reden is ook het amendement Huys/Blauw op stuk 74 aangenomen dat 

ertoee strekt het oorspronkelijke afromingspercentage voor na 1999 te veranderen van nihil 
inn 25%. Zie ook Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 25. 
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voorr zeugen.120 De ongelijke behandeling van deze soorten bedrijven kan 
naarr mijn oordeel worden gerechtvaardigd met een beroep op het te dienen 
algemeenn belang. 

Vann de eerste categorie bedrijven kan worden gezegd dat zij niet of nauwelijks 
bijdragenn aan het landelijk mestoverschot. De tweede categorie bedrijven lopen 
vooropp zowel op het vlak van milieu als op het vlak van dierenwelzijn. De derde 
categoriee bedrijven lopen voorop op het vlak van milieu wat betreft de terugdrin-
gingg van ammoniakemissie uit de stallen. De vierde en vijfde categorie van bedrij-
venn lopen voorop op het vlak van dierenwelzijn.121 

Opvallendd is echter dat de uitzondering op de generieke korting voor ge-
noemdee varkenshouders slechts voor de eerste generieke korting geldt. De 
tweedee generieke korting, die in 2000 zal plaatsvinden, zal op genoemde 
bedrijvenn onverkort worden toegepast. 

Dee regering is van oordeel dat het beslag van deze sector op milieu en ruimte 
maaktt dat van elk bedrijf met varkens dan een bijdrage aan de oplossing van de 
problematiekk in de varkenshouderij moet worden verlangd.122 

Dee vraag kan worden gesteld of deze stelling geen afbreuk doet aan de 
inhoudelijkee rechtvaardiging van de uitzondering op de eerste korting.123 

Inn dit verband is het tevens van belang dat bedrijven die deels grondgebon-
denn zijn, in het geheel niet in aanmerking komen voor een vermindering 
vann de korting. In antwoord op vragen uit de Kamer hieromtrent/24 stelt 
dee minister dat een dergelijke vermindering moeilijk uitvoerbaar is. Boven-
dienn zou de totale korting van 25% verhoogd moeten worden om de doelstel-
lingg van 14 miljoen kg fosfaat te kunnen halen.125 Uit dit antwoord blijk t 
datt de grond voor het onderscheid tussen volledig grondgebonden bedrijven 
enn deels grondgebonden bedrijven moeilijk te herleiden is tot een te dienen 
algemeenn belang. Praktische overwegingen zijn vermoedelijk doorslaggevend 
geweest. . 

Eenn ander onderscheid in de Whv heeft betrekking op de afroomregeling. 
Artikell  20, derde lid, Whv bepaalt dat er geen afroming zal plaatsvinden 
inn het geval een varkensrecht wordt overgedragen aan een persoon waarmee 
bloed-- of aanverwantschap in de eerste graad bestaat of in het geval van 

1200 Art. 24 Whv. 
1211 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 20. 
1222 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 21. 
1233 Zie ook Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 4, p. 3 en 14. 
1244 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 4, p. 14 en Handelingen II 1997/98, p. 2977 en 3131. 
1255 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 6, p. 27. 
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overdrachtt krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht. De betrokken 
toelichtingg is beknopt Vermeld wordt slechts dat het onderscheid ertoe strekt 
dee gevolgen van de herstructurering voor gezinsbedrijven te verzachten. 
Ookk dit onderscheid is op zichzelf moeilijk te herleiden tot het te dienen 
milieubelang.. Indien het ontzien van gezinsbedrijven expliciet onderdeel 
zouu hebben uitgemaakt van het kader waarbinnen de afweging plaatsvindt, 
zouu duidelijker zijn geweest waarom het onderscheid gerechtvaardigd is. 
Nuu blijven de gemaakte afwegingen meer impliciet. 

**  Abstracte karakter van de belangenafweging 

Eenn belangrijk kenmerk van de belangenafweging van de wetgever is het 
abstractee karakter ervan. Deze abstractheid omvat een drietal aspecten. In 
dee eerste plaats wordt de afweging vanuit algemene gezichtspunten verricht. 
Ditt betekent dat de afweging niet slechts herleidbaar is tot een beperkt 
perspectief,, maar dat de afweging verdedigbaar is vanuit verscheidene 
gezichtspunten.. Bij de afweging moet worden uitgegaan van objectieve, voor 
allee gevallen gelijk geldende criteria. Daarnaast mag worden verwacht dat 
dee afweging kaderscheppend is. In de tweede plaats kan worden gewezen 
opp de integraliteit en volledigheid van de afweging. Van belang is of alle 
relevantee belangen die de wetgever bekend horen te zijn in de afweging zijn 
betrokken.. Daarbij moet bijzondere aandacht worden besteed aan belangen 
diee in het publieke debat ondervertegenwoordigd zijn. Het derde aspect 
betreftt eerdere afwegingen die de wetgever ten aanzien van dezelfde belan-
genn heeft verricht. Hiermee moet de wetgever expliciet rekening houden. 

Vann de afweging die aan de Whv ten grondslag ligt is het moeilijk om 
vastt te stellen in welke mate deze vanuit algemene gezichtspunten is ver-
richt.1266 Tijdens de behandeling van de wet wordt de nadruk gelegd op 
hett milieubelang en op het belang van het halen van de doelstellingen van 
dee EG-Nitraatrichtlijn.127 Het perspectief van de varkenshouders, de toeleve-
rende,, verwerkende en distribuerende industrie, van overige landbouwsecto-
ren,, consumenten, financiers en natuur- en milieubeheer komt nauwelijks 
expliciett aan bod. Er wordt wel gesproken over maatschappelijk draag-
vlak,1288 maar het is niet duidelijk wat hieronder wordt verstaan.129 De 
overwegingen,, die hebben geleid tot de invoering van verhandelbare varkens-
rechten,, zijn in belangrijke mate gegrond op een bepaald uitgangspunt: 

1266 Zie ook De Haan e.a. 1998b, p. 77-78. 
1277 Zie o.a. Kamerstukken U 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 3-4; Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 

78,, p. 20. 
1288 Zie bijv. Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 6. 
1299 Zie o.a. Handelingen II 1997/98, p. 2957, 2958 en 2961. 
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Dee mogelijkheid van overgang van rechten is van groot belang, zeker nu daaraan 
ookk de voorwaarde is verbonden om versneld aan de strengste welzijnseisen te 
voldoen.130 0 

Dee varkenssector heeft lange tijd ongestoord kunnen groeien.131 Niet on-
denkbaarr is dat de instelling van de interne markt in Europa een belangrijke 
impulss aan die groei heeft gegeven.132 Dit aspect lijk t echter geen grote 
roll  te hebben gespeeld in de afweging die resulteert in een verplichte, snelle 
inkrimpingg van 25%. Er wordt slechts gesteld: 

Dee maatregelen moeten ertoe leiden dat de ondernemer zelf wordt aangesproken 
opp de door hem gemaakte keuzen en op de risico's die hij neemt.133 

Eenn generieke korting op de varkensrechten zonder schadeloosstelling zal 
waarschijnlijkk resulteren in een nog grotere concurrentie waardoor alleen 
groteree bedrijven zullen overleven.134 Ook is het mogelijk dat het investe-
ringsvermogenn van veel bedrijven wordt aangetast, zodat het voor hen nog 
moeilijkerr zal zijn om aan de (vernieuwde) milieueisen te voldoen.135 Het 
iss de vraag of deze gevolgen van de Whv vanuit algemene gezichtspunten 
alss wenselijk kunnen worden beoordeeld.136 Ook kan in dit verband worden 
gewezenn op het vervallen van de zogenoemde latente ruimte dat de wet met 
zichh brengt. Door de daadwerkelijk gehouden varkens als uitgangspunt te 
nemenn voor de hoogte van het varkensrecht, worden de varkenshouders 
diee de stallen maximaal hadden bezet, bevoordeeld ten opzichte van de var-
kenshouderss die minder varkens hielden dan op grond van het mestproduc-
tierechtt mogelijk was. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de varkens-
houderss worden opgejaagd tot maximale benutting van de stallen.137 Tevens 
kunnenn naar mijn oordeel vraagtekens worden geplaatst ten aanzien van 
hett objectieve karakter van de afweging die aan de Whv ten grondslag ligt. 
Waaromm moet alleen de varkenssector inkrimpen?138 Is het argument, dat 

1300 Art. 16 Whv; Kamerstukken 11 19997/98, 25 746, nr. 3, p. 23. 
1311 Zie ook Kamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 192a, p. 3 en nr. 192c, p. 12; Handelingen 11 

1997/98,, p. 2985. 
1322 Vgl. Kamerstukken l 1997/98, 25 746, nr. 192a, p. 4. 
1333 Kamerstukken 11 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 6. 
1344 Zie ook Kamerslukken I 1997/98, 25 746, nr. 192a, p. 9. 
1355 Kamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 192f, p. 15-16. Zie ook De Haan e.a. 1998b, p. 77. 
1366 Zie o.a. Handelingen II 1997/98, p. 2947, 2948 en 3127. 
1377 Zie ook Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr, 78, p. 7. 
1388 Zie ook De Haan e.a. 1998a, p. 257 en De Haan e.a. 1998b, p. 71, die de maatregel in strijd 

achtenn met het beginsel van 'gelijkheid in de publieke lastenverdeling'. Voor een tegengeluid 
ziee Haije 1998, p. 414, die stelt dat de reden hiervoor is gelegen in het gegeven dat het de 
hoeveelheidd mestoverschot van 14 miljoen kg geheel moet worden toegerekend aan de 
varkenssector,, zie ook Kamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 192c, p. 35. 
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mett name de varkenssector aan de mestoverschotten bijdraagt119 in dit op-
zichtt toereikend? Waarom moeten de bedrijven op een zo korte termijn 
inkrimpen?? Waarom wordt er geen uitzondering gemaakt bij de tweede kor-
tingg voor bedrijven die niet of nauwelijks aan de problemen bijdragen?140 

Ookk kan de vraag worden gesteld of een generieke korting niet een te 
schrijnendd instrument is, omdat er nog geen oplossing is gevonden voor de 
zogenaamdee 'zwarte varkens' die nog op veel bedrijven rondlopen.141 

Err kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het kaderscheppend gehalte 
vann de wet. In de Whv worden individuele rechtsposities in concreto vastge-
legd.. Er is geen ruimte gelaten voor een aanvullende belangenafweging bij 
dee uitvoering van de wet. Het is moeilijk om algemene lijnen te ontdekken 
waaropp men zich bij de uitvoering of bij het vaststellen van andere wetten 
kann richten. Naar mijn oordeel beoogt de Whv een beperkt, actueel probleem 
opp te lossen. Uit de wet kan niet worden opgemaakt of de belangen van 
veehouderss definitief moeten wijken voor het milieubelang. Ook wordt niet 
duidelijkk welke grens in de toekomst wordt gelegd voor het zekerstellen 
vann landschapsschoon (de aanblik van dieren in de weide, het onderhoud 
vann het landschap) en het dierenwelzijn. De Whv biedt aldus weinig uit-
gangspuntenn voor het oplossen van toekomstige problemen in de veehoude-
rij . . 

Hett tweede aspect van het abstracte karakter van de belangenafweging 
betreftt de integraliteit en volledigheid ervan. De vraag is of alle relevante 
belangenn in de afweging zijn betrokken, gewaardeerd en afgewogen. Uit 
dee wetsgeschiedenis van de Whv kan niet goed worden opgemaakt op welke 
wijzee de belangen van de toevoerende en verwerkende industrie,142 van 
dee transport- en distributiesector, van de consument, van het landschaps-
schoonn en van andere landbouwsectoren in de afweging zijn betrokken.143 

Well  is enige aandacht besteed aan de moeilijke positie waarin veel gezinsbe-
drijvenn verkeren en aan enige andere gevallen waarin de wet tot grote 
onbillijkhedenn zou kunnen leiden.144 Er wordt in dit opzicht echter geen 
blijkk gegeven van een volledige, integrale afweging.145 Ten tijde van de 
behandelingg van de Whv, bestaat bijvoorbeeld (nog) geen consensus over 

1399 Kamerstukken l 1997/98, 25 746, nr. 192f, p. 2. 
1400 Vgl. Handelingen II 16 december 1998, nr. 37, p. 2947-2948. 
1411 Zie ook Kamerslukken II 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 10. 
1422 Vgl. de vragen die worden gesteld t.a.v. ketencertificering, o.a. Kamerstukken U 1997/98, 

255 746, nr. 78, p. 30-31. 
1433 Vgl. Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 4, p. 23 en Kamerstukken 11997/98, 25 746, nr. 192a, 

p.. 6, 10. 
1444 Zie o.a. Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 4, p. 6. 
1455 Zie o.a. Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 6, p. 45 en 46; nr. 78, p. 26 en Kamerstukken 

111997/98,1997/98, 25 746, nr. 192a, p. 7. 
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dee soorten van gevallen die op grond van artikel 25 Whv voor opname in 
dee AMvB in aanmerking komen.146 Tevens kan niet uit de wetsgeschiedenis 
wordenn opgemaakt dat veel aandacht is besteed aan de positie van bedrijven, 
diee als gevolg van de maatregelen genoodzaakt zullen zijn om te stoppen. 
Tenn tijde van de parlementaire behandeling is de hoeveelheid en soort niet 
bekend.. Er worden wel gesprekken met de sector gevoerd over een sociaal 
plan,, maar onduidelijk is nog hoeveel geld daarvoor beschikbaar zal zijn.147 

Aann welke soorten belangen is wel gedacht? Gewezen kan worden op de 
voorzieningg die artikel 22, tweede en derde lid, Whv biedt voor belangen 
vann hypotheekhouders. 

Omm tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde belangen van met name hypo-
theekhouderss - die door de overdracht van het varkensrecht immers zouden kunnen 
wordenn geconfronteerd met een sterk verminderde onderpandwaarde van het 
bedrijff  - is naar analogie van de Wet verplaatsing mestproductie een voorziening 
getroffenn die de vorm heeft van een tijdelijk blokkaderecht.148 

Ookk kan in dit verband worden gewezen op de overwegingen die tijdens 
dee behandeling van de wet zijn besteed aan de toepasselijkheid van de 
inkomstenbelasting,, de vermogensbelasting, de heffing van successie- of 
schenkingsrechtt en de omzetbelasting.14y In dit opzicht kenmerkt de afwe-
gingg zich wel door integraliteit. 

Hett derde aspect van het abstracte karakter van de afweging van de 
wetgeverr betreft de mate waarin rekening is gehouden met eerdere afwegin-
genn die ten aanzien van de betrokken belangen door de wetgever zijn ver-
richt.. Eerst kan op het verband tussen de Whv en de EG-Nitraatrichtlijn 
wordenn gewezen. De manier waarop over de richtlijn wordt gesproken geeft 
aanleidingg om te veronderstellen dat bij de vaststelling van de richtlijn voor 
dee regering niet duidelijk was welke consequenties deze richtlijn voor de 
varkenssectorr zou hebben.150 Tevens kan in dit verband worden gewezen 
opp de Integrale Notitie mest- en ammoniakbeleid en de toelichting bij de 
wijzigingg van de Meststoffenwet, die in de memorie van toelichting worden 

1466 Zie o.a. Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 7. De mogelijkheid van het vaststellen 
vann een AMvB voor gevallen waarin de Whv tot overwegende onbillijkheden zou leiden 
iss bij nota van wijziging in de wet terechtgekomen, Kamerstukken U 1997/98, 25 746, nr. 
24. . 

1477 Vgl. Kamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 192a, p. 8. 
1488 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 27. In art. 22 Whv is overigens bepaald dat op 

eenn varkensrecht geen pandrecht kan worden gevestigd. 
1499 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 28-29. 
1500 Zie ook De Haan e.a. 1998b, p. 64. 
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aangehaald.. Vermeld wordt dat voor het effectueren en handhaven van de 
normenn uit de EG-Nitraatrichtlijn een absolute voorwaarde is: 

.... dat geen sprake is van een landelijk niet-plaatsbaar overschot aan dierlijke 
meststoffen.151 1 

Indienn de Whv voor het voldoen aan deze normen zo belangrijk is, is niet 
duidelijkk waarom de regering niet reeds bij de vaststelling van de EG-Nitraat-
richtlij nn voorzieningen heeft getroffen om het landelijk niet-plaatsbaar mest-
overschott te verminderen. Ook wordt niet inzichtelijk waarom niet bij de 
invoeringg van MESJAS is voorzien dat in dit opzicht maatregelen noodzakelijk 
waren.1522 Nog onduidelijker is dat er tussen de Whv en de Integrale Notitie 
mest-- en ammoniakbeleid, waarnaar de Whv verwijst, tegenstrijdigheden 
bestaan.1'33 Zo vermeldt de Integrale Notitie mest- en ammoniakbeleid dat 
generiekee kortingen niet gewenst worden geacht, omdat die de milieu(inves-
terings)capaciteitt onevenredig zouden aantasten.154 In de toelichting bij 
dee Whv wordt in dit opzicht geen inhoudelijk verband gelegd met de 
notitie.1555 In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer wordt, naar 
aanleidingg van de vele vragen, wel aandacht besteed aan de relatie met de 
Integralee Notitie mest- en ammoniakbeleid,156 De vraag is echter welke 
invloedd deze aandacht nog heeft kunnen uitoefenen op het uiteindelijke 
resultaatt van de afweging die is neergelegd in de tekst van de wet. Naar 
mijnn oordeel had uit de toelichting duidelijker moeten blijken wat het 
verbandd is tussen de Whv en de eerdere afwegingen die de wetgever ten 
aanzienn van de mestproblematiek heeft verricht.157 Het betreft met name 
hett beleid dat is neergelegd in de Interimwet beperking varkens- en 
pluimveehouderij,, de Wet bodembescherming, de Wet milieubeheer, de 
Meststoffenwet,, de Wet verplaatsing mestproductie en de Integrale Notitie 
mest-- en ammoniakbeleid 1995.158 

Eenn ander voorbeeld van een document dat tevens betrekking heeft op 
dee varkenssector, maar dat pas in de nadere memorie van antwoord wordt 

1511 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 9. 
1522 Zie ook De Haan e.a. 1998b, p. 61-62. 
1533 Zie o.a. Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 23. 
1544 Kamerstukken II 1997/98, 24 445, nr. 1, p. 11. 
1555 Zie ook De Haan e.a. 1998b, p. 62. 
1566 Kamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 192c, p. 2-6. 
1577 Vgl. De Rooy 1999, p. 123, die vaststelt dat de Whv in belangrijke mate afwijkt van de 

Interimwett beperking varkens- en pluimveehouderijen en de Wet verplaatsing mestproductie 
zonderr dat dit wordt gemotiveerd. 

1588 Zie ook De Haan e.a. 1998b en De Rooy 1999, p. 120-121. 
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genoemd,, is het Plan van Aanpak biologische landbouw.159 Aan de relatie 
mett het Nationaal Milieubeleidsplan 2 wordt wel meer aandacht besteed:160 

Eenn minder omvangrijke varkensstapel is overigens ook los van deze internationale 
verplichtingenn onvermijdelijk, gegeven de eigen nationale doelstellingen ten aanzien 
vann ruimtelijke kwaliteit, het milieu, de natuur en het landschap. Te denken valt 
onderr meer aan de landelijke doelstellingen die zijn neergelegd in het Nationaal 
Milieubeleidsplann 2.161 

Ookk komt in de Kamer steeds de vraag naar voren wat het verband is met 
dee Wet milieubeheer en met de vergunningen die op basis van die wet zijn 
afgegeven.1622 Daarbij wordt gewezen op de wenselijkheid om deze syste-
menn te integreren.163 Ook wordt steeds de link gelegd met het ruimtelijk 
beleid.1644 Het wordt betreurd dat de Reconstructiewet niet in samenhang 
mett de Herstructureringswet wordt behandeld.165 

Uitt de tekst van de wet blijkt wel dat wat betreft de terminologie zoveel 
mogelijkk is aangesloten bij de bestaande mestwetgeving. In de definities van 
artikell  1 Whv wordt duidelijk een relatie gelegd met de Meststoffenwet, het 
Registratiebesluitt dierlijke meststoffen, het Besluit mestbank en mestboek-
houdingg en de Wet verplaatsing mestproductie. Daarnaast wordt zoveel mo-
gelijkk aangesloten bij het bestaande systeem van mestproductierechten.166 

Bijj  wijze van wettelijke fictie wordt ervan uitgegaan dat de zogenoemde 30% van 
dee varkens- en kippenrechten, die in 1995 met artikel 14a Meststoffenwet werd 
doorgevoerd,, is gecompenseerd door voldoende voer maatregelen.167 

Niett duidelijk is waarom de wetgever van de Awb afwijkt. In artikel 5, eerste 
lidd onderdeel j , Whv wordt een afwijkend belanghebbendebegrip gehanteerd, 
zonderr dat dit in de toelichting wordt gemotiveeerd. Onduidelijk is derhalve 
off  de Awb ten aanzien van dit aspect in de afweging is betrokken. 

1599 Kamerslukken I 1997/98, 25 746, nr. 192f, p. 3. 
1600 Kamerstukken II 1993/94, 23 560, nr. 2. 
1611 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 9. 
1622 Zie o.a. Kamerstukken 111997/98, 25 746, nr. 4, p. 2 en Kamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 

192c,, p. 23-24. 
1633 Kamerstukken II1997/98, 25 746, nr. 78, p. 7 en 8. Volgens de minister brengt een dergelijke 

integratiee grote onzekerheid met zich en kan op korte termijn nooit de gewenste helderheid 
wordenn verschaft, Kamerstukken II1997/98, 25 746, nr. 78, p. 18. 

1644 Zie o.a. Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 4, p. 3. 
1655 Zie o.a. Kamerstukken U 1997/98, 25 746, nr. 4, p. 2 en 33; nr. 78, p. 22 en Kamerstukken I 

1997/98,, 25 746, nr. 192e, p. 3; nr. 192f, p. 4. 
1666 Zie Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 10, 11, 23, 27 en 29; zie ook art. 38 Whv. 
1677 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 13. 
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 Gerichtheid op nadere normstelling 

Dee wetgever dient zich bij zijn belangenafweging rekenschap te geven van 
dee concrete normstelling die op basis van de wet plaatsvindt. Dit betekent 
inn de eerste plaats dat voldoende aandacht wordt besteed aan de effecten 
diee de wet op concreet niveau zal hebben. Daarnaast dient de wetgever het 
(bestuu urs) orgaan dat de wet uitvoert voldoende ruimte te laten om ingevolge 
artikell  3:4, eerste lid, Awb een aanvullende belangenafweging te verrichten. 
Indienn de wetgever ervoor kiest om de rechtspositie in concreto uit de wet 
zelff  te laten voortvloeien, moet daarvoor een bijzondere reden zijn. 

Dee Whv is zo ingericht dat de geconcretiseerde, individuele rechtspositie 
vann de varkenshouders in de wet zelf is vastgelegd. Er wordt geen bevoegd-
heidd aan een bestuursorgaan verleend om een aanvullende afweging te ver-
richten.. De hoogte van het varkensrecht dat aan een varkenshouder toekomt, 
vloeitt rechtstreeks voort uit artikel 6 tot en met 14 Whv. Ook ten aanzien 
vann varkenshouders die in aanmerking komen voor een uitzondering op 
dee generieke korting van de varkensrechten, hoeft ingevolge artikel 24 Whv 
geenn individualiserende beschikking te worden gegeven. 

Dee verhoging van het varkensrecht voor grondgebonden bedrijven zal rechtstreeks 
enn zonder melding uit de wet voortvloeien. Bepalend is dat bij het Bureau Heffingen 
gedurendee de periode van 10 juli 1997 tot het tijdstip van inwerkingtreding van 
dee wet geen niet-gebonden mestproductierecht op naam van het desbetreffende 
bedrijff  geregistreerd heeft gestaan. Bij de overige categorieën van uitzonderingen 
geldtt dat deze alleen van toepassing zijn als het bedrijf daartoe is aangemeld bij 
hett Bureau Heffingen, wat overigens onverlet laat dat - als de melding juist een 
tijdigg is gedaan - ook hier de verhoging van het varkensrecht rechtstreeks uit de 
wett zelf voortvloeit.168 

Artikell  31 Whv bepaalt dat het varkensrecht en het fokzeugenrecht per 1 
januarii  2000 met 15% worden verminderd.169 De artikelen 18 en 20 Whv 
bepalenn dat bij overgang van een varkensrecht dan wel bij bed rij f so verdracht 
inn 1998 40%, in 1999 60% en na 1999 25% van de varkensrechten worden 
afgeroomd.1700 Uit al deze artikelen vloeit het rechtsgevolg voor een individu 
rechtstreekss voort. 

1688 Kamerstukken U 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 21. 
1699 Ingevolge het tweede lid kan dit percentage bij ministeriële regeling worden verlaagd met 

hett aantal procentpunten dat overeenkomt met het percentage waarmee sinds de inwerking-
tredingg van deze wet het totaal aan varkensrechten in Nederland is verminderd. 

1700 Van deze norm kan echter wel bij AMvB worden afgeweken. Art. 21, tweede lid, Whv be-
paaltt dat bij AMvB voor verschillende groepen van gevallen de percentages verschillend 
kunnenn worden vastgesteld. 
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Inn de toelichting wordt vermeld dat voor het vaststellen van het varkens-
recht,, het afgeven van een voor bezwaar en beroep vatbare individuele be-
schikkingg niet nodig is.171 Doordat het rechtsgevolg uit de wet zelf voort-
vloeit,, wordt volgens de regering onnodige belasting van het bestuurlijk 
apparaatt en van de rechterlijke macht voorkomen. Bovendien zouden aan 
tee wenden rechtsmiddelen de werking van het stelsel kunnen frustreren.172 

Verwachtt mag worden dat er over de hoogte van het varkensrecht ook minder 
discussiee mogelijk is, nu in het kader van het varkensrecht de opgave van de 
varkenshouderr zélf te allen tijde bepalend is, waar de opgave destijds in het kader 
vann de mestwetgeving slechts bepalend was voor zover deze in overeenstemming 
wass met het werkelijk op de toepasselijke teldatum aanwezige dieren.173 

Inn de toelichting wordt tevens gewezen op het risico dat in een enkel geval 
discussiess over de hoogte van het varkensrecht de strafrechtelijke procedures 
inn geval van overschrijding te zeer zouden kunnen gaan belasten.174 Voor 
dergelijkee situaties voorziet artikel 26 Whv in de mogelijkheid dat de minister 
tenn aanzien van een desbetreffend bedrijf bij individuele beslissing de hoogte 
vann het varkensrecht vaststelt.175 

Naarr mijn mening kan van de Whv moeilijk worden gezegd dat er een 
bijzonderee reden bestaat om de geconcretiseerde rechtspositie van een var-
kenshouderr in de wet zelf vast te leggen.176 Hoewel aan de voordelen van 
hett ontlasten van het bestuurlijke apparaat en de rechterlijke macht niet 
voorbijj  kan worden gegaan, kan uit de wetsgeschiedenis van de Whv niet 
wordenn opgemaakt dat er een principiële reden bestaat voor het op abstract 
niveauu vastleggen van een zo vergaande beperking van het individuele 
belang.. De wetgever kan nauwelijks in staat worden geacht om alle bij-
zonderee omstandigheden van de door de wet te bestrijken gevallen te over-

1711 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 7; vgl Bruil 1998, p. 198, die dit betwijfelt. 
1722 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 22; zie ook Kamerstukken 1 1997/98, 25 746, nr. 

192f,, p. 11. 
1733 Kamerstukken II1997/98, 25 746, nr. 3, p. 22, waar tevens melding wordt gemaakt van een 

uitzonderingg op deze regel in het geval het op de aangifte overschotheffing 1996 opgegeven 
aantall  varkens groter is dan het aantal dat, gegeven het bij het Bureau Heffingen geregis-
treerdee grondgebonden productierecht en het niet-gebonden mestproductierecht voor 
varkenss en kippen, ten hoogste op het bedrijf kan worden gehouden. Ook dat vergt, volgens 
dee toelichting, evenwel geen feitelijke beoordeling: het recht als geregistreerd bij het Bureau 
Heffingenn is bepalend. 

1744 Dit is bijv. het geval bij de categorie bedrijven waarop fokzeugen in groepshuisvesting 
wordenn gehouden of varkens in groen-labelstallen worden gehuisvest en waarvoor derhalve 
eenn verhoging van het varkensrecht aan de orde kan zijn. 

1755 Deze vaststelling kan ingevolge art. 34 Whv worden getoetst door het CBB. 
1766 Zie ook Kamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 192f, p. 37. 
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zien.1777 Hoewel bij de vaststelling van de Whv is geprobeerd om zoveel 
mogelijkk rekening te houden met de concrete, individuele omstandigheden 
vann belanghebbenden,178 tonen de discussies rond de hardheidsclausule-
AMvB 1799 aan dat men er niet in is geslaagd om ten tijde van de vaststelling 
vann de wet alle relevante omstandigheden te overzien.180 Een ander voor-
beeldd betreft de wijze waarop de effecten op het gezinsinkomen zijn geïnven-
tariseerd.1811 Er zijn wel globale berekeningen gemaakt, maar deze worden 
nauwelijkss geconcretiseerd naar de situatie waarin een individuele varkens-
houderr zich bevindt.182 Tijdens de behandeling van de wet komt wel aan 
dee orde dat er varkenshouders zijn die gedwongen zullen zijn om hun bedrijf 
tee beëindigen.183 Het is echter niet bekend welke varkenshouders dit precies 
zijn,, wat zij moeten gaan doen en of ze niet te grote schulden hebben.184 

Daarnaastt blijkt uit de wetsgeschiedenis niet dat de concrete effecten van 
dee wet op de positie van derdenbelanghebbenden zorgvuldig zijn geïnventa-
riseerdd en in de afweging zijn betrokken.185 De vraag kan derhalve worden 
gesteldd of het in de wet vastleggen van de hoogte van het varkensrecht 
gerechtvaardigdd is. 

Overigenss voorziet de wet in verschillende mogelijkheden om nadere 
regelss te stellen bij AMvB. In die zin heeft de wetgever wel rekening gehou-
denn met de nadere normstelling op een concreter niveau. De bevoegdheden 
tott het stellen van nadere regels zijn echter vaak niet geclausuleerd. Er kan 
derhalvee niet meer uit worden opgemaakt dan dat de wetgever heeft voor-
zienn dat nadere normstelling op basis van de wet in enkele gevallen noodza-
kelijkk is. 

 Mate van specificiteit 

Dee wetgever dient bij het stellen van de wet altijd zo specifiek mogelijk te 
zijn.. Dit is niet alleen van belang indien een belanghebbende uit de wet zelf 
moett kunnen opmaken wat zijn rechtpositie is. Tevens is dit van belang in 

1777 Scheltema 1979, p. 86. 
1788 Zie art. 7 tm 14 Whv. 
1799 Art. 25 Whv. 
1800 Zie o.a. Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 26 en Kamerstukken I 1997/98, 25 746, 

nr.. 192a, p. 5. 
1811 Vgl. Kamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 192a, p. 10. 
1822 Zie o.a. Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 6, p. 38, 39 en 40. 
1833 Zie o.a. Handelingen II 16 december 1997, 37, p. 2950. 
1844 Kamerstukken I1997/98, 25 746, nr. 192f, p. 15-16; vgl. Kamerstukken II1997/98, 25 746, nr. 

78,, p. 15. 
1855 Het betreft bijv. de toevoerende en verwerkende industrie en de transport en distributiesec-

tor.. Wel wordt t.a.v. dit aspect een vraag gesteld, Kamerstukken 11997/98, 25 746, nr. 192a, 
p.. 10. 
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hett geval aan het bestuur een bevoegdheid wordt verleend om een concretise-
rendee afweging op basis van de wet te verrichten. In ieder geval moet dui-
delijkk zijn welk orgaan op welk niveau bevoegd is, of de wet uitputtend is 
bedoeld,, wat de te behartigen belangen zijn, aan welke belangen in ieder 
gevall  voorrang moet worden verleend en welke belangen in ieder geval moe-
tenn worden buitengesloten. Indien het niet mogelijk is voor de wetgever om 
tee komen tot een dergelijke inhoudelijke afweging/ dient hij een structuur 
tee bieden waarbinnen verdere rechtsvorming plaatsvindt. 

Vanwegee het feit dat de individuele rechtspositie van de varkenshouder 
uitt de Whv zelf voortvloeit, hoeft de wetgever geen rekening te houden met 
eenn afweging die op concreet niveau door het bestuur bij de uitvoering van 
dee wet wordt verricht. Wel is het van belang datt de afweging van de wetge-
verr zo specifiek mogelijk is, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehou-
denn met de specifieke omstandigheden van concrete gevallen. Belanghebben-
denn moeten de rechtsgevolgen voor hun belang immers direct uit de wet 
kunnenn afleiden. Hiermee is de rechtszekerheid gediend. 

Mett betrekking tot de onderwerpen die in de wet zelf zijn geregeld, heeft 
dee wetgever een globale afweging verricht. Het kan evident worden genoemd 
datt de belangen van de varkenshouders volgens de wetgever in belangrijke 
matee moeten wijken voor de belangen van het milieu, en in iets minder 
belangrijkee mate voor de ruimtelijke kwaliteit en dierenwelzijn. Tevens kan 
uitt de wet worden opgemaakt dat andere belangen niet tot nauwelijks in 
dezee afweging zijn betrokken. Ook is duidelijk dat de wetgever groot belang 
hechtt aan de eigen verantwoordelijkheid van de varkenshouders. Deze afwe-
gingg heeft geleid tot een redelijk specifieke regeling waarvan de uitgebreide 
definitiess in artikel 1 tot en met 5 Whv zijn neergelegd. Uit artikel 6 Whv 
kann direct worden opgemaakt wat de hoogte is van het tot een bepaald 
bedrijff  behorende varkensrecht, op het tijdstip van inwerkingtreding van 
dee wet. In het vierde lid van het artikel is een bepaalde rangorde tussen de 
verschillendee opgaven aangebracht, op basis waarvan het varkensrecht wordt 
vastgesteld.. Dit is van belang omdat in een enkel geval niet uit te sluiten 
valtt dat met betrekking tot een bepaald bedrijf, twee opgaven zijn 
gedaan.1866 De mate van specificiteit van de wet kan eveneens worden be-
trokkenn op artikel 7 tot en met 14 Whv waarin de vaststelling van de hoogte 
vann het varkensrecht is geregeld voor bedrijven in bijzondere posities. Zo 
kann een bedrijf waarvoor het jaar 1996 toevallig geen representatief jaar is 
geweestt ingevolge artikel 7 Whv ervoor kiezen om 1995 als referentiejaar 
opp te geven. Er is een bijzondere regeling in geval van bedrijfsoverdracht,187 

1866 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 69. 
1877 Art. 6, vijfde lid en artikel 7, tweede lid, Whv. 
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overschrijdingg van het mestproductierechtlss en in het geval er geen aangif-
tee overschotheffing is gedaan.189 Tevens bevat de wet een voorziening in-
dienn verplaatsing van mestproductierechten in 1996 heeft plaatsgevonden,190 

verplaatsingg in 1997 heeft plaatsgevonden met kennisgeving vóór 10 juli 
1997,1911 bedrijven zijn samengevoegd,192 verplaatsing na 9 juli 1997193 

heeftt plaatsgevonden en er grondtransacties zijn geweest.194 Artikel 14 Whv 
bevatt een regeling voor bedrijven die varkensrechten krijgen toegekend, 
omdatt in 1996 varkens werden gehouden, terwijl daaraan geen behoefte meer 
bestond.. Ook kan ingevolge artikel 30 een belanghebbende altijd kennis-
gevingg doen van het vervallen van een varkensrecht. 

Dee afroomregeling, die is geregeld in artikel 18,19 en 20 Whv, is specifiek 
vann aard. Het enige probleem dat hierbij zou kunnen worden gesignaleerd 
iss dat, evenals de regeling in artikel 32 Whv met betrekking tot de com-
pensatiemogelijkheidd via het voerspoor, een vrij vergaande bevoegdheid 
wordtt verleend tot het stellen van AMvB's zonder dat specifiek is aangegeven 
waarvoorr deze bevoegdheid moet worden gebruikt. In dit verband kan tevens 
wordenn gewezen op artikel 24, vijfde lid, Whv waarin de minister de be-
voegdheidd wordt verleend om ten aanzien van het verminderen van de kor-
tingg voor grondgebonden en voorloper-bedrijven nadere regels te stellen. 
Ingevolgee artikel 29 Whv kunnen bij ministeriële regeling regels worden 
gesteldd omtrent het opmaken, bewaren, overleggen en afdragen van gegevens 
doorr houders van varkens. In beide laatstgenoemde gevallen betreft het mijns 
inzienss uitvoeringsregelingen. Ten behoeve van dergelijke regelingen behoeft 
geenn zelfstandige belangenafweging te worden verricht.195 De wet kan in 
dezee gevallen dan ook volstaan met een mindere mate aan specificiteit. 

Artikell  25 Whv bepaalt dat voorr bepaalde groepen van gevallen, waarbij 
dee bepaling van de hoogte van het varkensrecht tot onbillijkheden van 
overwegendee aard leidt, bij AMvB regels kunnen worden gesteld omtrent 
eenn afwijkende bepaling van de hoogte van het varkensrecht. Uit de toelich-
tingg kan worden opgemaakt dat het een soort hardheidsclausule betreft. Meer 
inhoudelijkee richting wordt in dit geval niet gegeven. Dit is des te meer 
opvallend,, daar er tijdens de behandeling van de wet in de Kamer veel vra-
genn zijn gesteld over gevallen waarin sprake zou kunnen zijn van onbillijk-
hedenn van overwegende aard. Ten slotte kan in dit verband worden verwe-

1888 Art. 6, zesde lid, Whv. 
1899 Art. 8 Whv. 
1900 Art. 7, vierde en vijfde lid, juncto art. 9 Whv. 
1911 Art. 10 Whv. 
1922 Art. 11 Whv. 
1933 Art. 12 Whv. 
1944 Art. 13 Whv. 
1955 Zie ook de regelgevende bevoegdheid die wordt verleend in art. 32, tweede lid, Whv. 
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zenn naar artikel 23 Whv ingevolge waarvan bij ministeriële regeling kan 
wordenn bepaald dat leges worden gevraagd vc -~ het in behandeling nemen 
vann een kennisgeving van overgang van een varkensrecht of van een aanmel-
dingg van een bedrijf door een derdebelanghebbende in het kader van de 
blokkaderegeling.. De toelichting vermeldt: 

Aann deze mogelijkheid zal daadwerkelijk invulling worden gegeven,1% 

Dee wetsgeschiedenis geeft er niet expliciet blijk van of de Whv al dan niet 
uitputtendd is bedoeld. 

 Geschiktheid, noodzaak en evenredigheid 

Vann belang is dat de door de wetgever gekozen maatregel geschikt is om 
hett beoogde doel te bereiken. Om dit goed te kunnen beoordelen dient het 
naa te streven doel zo concreet mogelijk te zijn gesteld. Daarnaast moet de 
maatregell  noodzakelijk te zijn. De noodzaak tot wijziging van de bestaande 
situatiee moet vaststaan. Tevens dient de wet met de minste inspanningen 
(vann burgers en overheid) het grootst mogelijk effect te sorteren, onder 
handhavingg van bestaande juridische waarborgen. In de derde plaats is het 
vann belang dat de maatregel evenredig is. Deze evenredigheid betreft zowel 
dee belangen van geadresseerden en derdenbelanghebbenden in verhouding 
tott de te dienen algemene belangen, als de belangen van geadresseerden 
inn verhouding tot de belangen van andere belanghebbenden. 

Zoalss eerder aan de orde is geweest, wordt met de Whv beoogd de 
hoeveelheidd landelijk rüet-plaatsbare mestoverschot te verminderen, waardoor 
err minder druk op MINA S komt, zodat het milieu wordt verbeterd. Daar-
naastt wordt ernaar gestreefd om in 2002 aan de normen van de EG-Nitraat-
richtlij nn te voldoen. Nevendoelstellingen van de Whv bestaan uit het verbete-
renn van de ruimtelijke kwaliteit, het dierenwelzijn en het maatschappelijk 
draagvlakk voor de varkenssector.197 Uit de toelichting kan worden opge-
maaktt dat men deze doelen wil bereiken door de sector zelf aan te spreken 
opp zijn verantwoordelijkheden.198 Op zichzelf lijken invoering van het stel-
sell  van varkensrechten, de generieke korting en de bijbehorende afroom-
enn opkoopregeling geschikt om te komen tot minder uitstoot van fosfaat 

1966 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 28. 
1977 Kamerstukken II1997/98, 25 746, nr. 3, p. 3-5. 
1988 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 6. 
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enn dus tot verbetering van het milieu en de ruimtelijke kwaliteit.199 De 
vraagg is of de gewenste hoeveelheid van 14 miljoen kg fosfaat wel kan 
wordenn bereikt. Op welke wijze zal de vermindering van de hoeveelheid 
fosfaatt in het milieu leiden tot het voldoen aan de eisen van de EG-Nitraat-
richtlijn?? Hierover bevatten de toelichtende stukken weinig informatie. Ook 
bestaatt weinig inzicht in de wijze waarop de invoering van het stelsel van 
varkensrechtenn bijdraagt aan het welzijn van de dieren. 

Mett een minder groot aantal varkens op de bedrijven worden verder condities 
geschapenn om ook onder normale omstandigheden een groter oppervlakte per dier 
beschikbaarr te hebben.200 

Err zijn echter geen concrete aanwijzingen dat ervan uitgegaan kan worden 
datt de staloppervlakte, die door het korten van de varkensrechten onbenut 
blijft ,, niet voor een ander doel zal worden gebruikt.201 Daarnaast kan de 
vraagg worden gesteld of de wet zal leiden tot 'versnelde verwezenlijking 
vann de eisen van bedrijven voor de toekomst', zoals in de toelichting wordt 
gesteld.2022 Naar mijn oordeel ontbreken gegevens op basis waarvan de 
conclusiee kan worden getrokken dat er een: 

.... dynamiek zal ontstaan waarbij bedrijven die - versneld - willen stoppen hun 
varkensrechtenn aanbieden aan de blijvers.203 

Ookk is niet gezegd dat de bedrijven die zullen stoppen, 

.... over het algemeen verouderde bedrijven zijn die de afgelopen jaren niet veel 
hebbenn geïnvesteerd in milieu- en welzijnsmaatregelen en bedrijven die onvoldoen-
dee toekomstperspectief hebben, omdat zij nabij belangrijke natuurwaarden zijn 
gelegen.204 4 

Hett is naar mijn mening ook mogelijk dat bedrijven die de laatste tijd veel 
hebbenn geïnvesteerd om te kunnen voldoen aan de milieueisen, ook in de 
problemenn komen en zullen moeten stoppen. Opgeteld bij de verhoogde 
vastee lasten die met de investeringen gepaard gaan, kan een korting van 

1999 De Rooy 1999, p. 123-125, maakt echter duidelijk dat een ander instrument van de wet, 
nl.. de in de wet neergelegde geografische restricties van de verplaatsingsmogelijkheden, 
juistt afdoet aan het bereiken van beoogde doelstellingen. 

2000 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 9. 
2011 Zie ook De Haan e.a. 1998b, p. 64 en Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 4, p. 6. 
2022 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 9. Zie ook vragen hierover in Kamerstukken II 

1997/98,, 25 746, nr. 4, p. 3. 
2033 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 9. 
2044 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 9. 
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25%% op de omvang van de varkensstapel voor een bedrijf grote gevolgen 
hebben.2055 Ten slotte kan ten aanzien van de geschiktheid van de maatregel 
dee vraag worden gesteld of de sector op deze manier inderdaad wordt 
aangesprokenn op de eigen verantwoordelijkheid. In ieder geval wordt door 
hett invoeren van een generieke korting zonder schadeloosstelling slechts 
aann een bepaald aspect van de verantwoordelijkheid geappelleerd. De var-
kenshouderss kunnen nu immers moeilijk nog iets veranderen. De compensa-
tiemogelijkheidd van 5% via het voerspoor is de varkenshouders slechts ge-
bodenn 'in de schaduw van de korting'. 

Inn de eerste plaats wordt in verband met de noodzaak regelmatig 
verwezenn naar de Integrale Notitie mest- en ammoniakbeleid.206 De vraag 
diee zich aandient is, hoe het mogelijk is dat met een verwijzing naar deze 
notitiee van oktober 1995, in 1997 kan worden volstaan zonder nadere toelich-
ting.2077 Omdat niet duidelijk is waarop de cijfers van 14 miljoen kg fosfaat 
zijnn gebaseerd, kan de noodzaak van de maatregel niet worden bepaald. Op 
paginaa 9 van de memorie van toelichting wordt vermeld dat aangenomen 
kann worden dat de fosfaatproductie afkomstig van varkens in 2002 circa 60 
miljoenn zal zijn en dat daarvan 14 miljoen kg moet worden gesaneerd 

.... omdat export van deze mestsoort geen reële optie is.208 

Dezee stelling wordt zonder uitleg geponeerd. Hoe is het mogelijk dat er in 
dezee cijfers al een flinke reductie van de fosfaatuitstoot via het voer is verdis-
conteerdd en dat er wederom een 5%-compensatiemogelijkheid via het voer-
spoorr in de wet is opgenomen?209 Zijn er echt geen alternatieven voor de 
generiekee korting van 25% of leveren die alternatieven op korte termijn te 
weinigg resultaat?210 

Steedss weer wordt tijdens de parlementaire behandeling de noodzaak 
vann de Whv in verband gebracht met de internationale dimensie: 

Nederlandd dient aan internationale verplichtingen te voldoen. Bij een ongewijzigde 
omvangg van de varkensstapel is dat niet mogelijk.211 

2055 Zie ook De Haan e.a. 1998a, p. 256 en De Haan e.a. 1998b, p. 69. 
2066 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 3. 
2077 Zie ook Kamerstukken II 1997/98, 25746, nr. 4, p. 1 en De Haan e.a. 1998b, p. 61-62. 
2088 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 9. 
2099 Vgl. het antwoord van de minister op kamervragen, Kamerstukken 1 1997/98, 25 746, nr. 

6,, p. 11-12. 
2100 Zie ook de antwoorden van de minister op kamervragen, Kamerstukken U 1997/98, 25 746, 

nr.. 6, p. 4, 5 en 6. Zie tevens Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 14. 
2111 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 3. 
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Dee maximering van het aantal varkens is een noodzakelijke, aanvullende maatregel, 
alss bedoeld in artikel 5, lid 5 van de EG-Nitraatrichtlijn.212 

Dee vraag is waarom inkr imping van de varkensstapel wordt genoemd als 

noodzakel i jke,, aanvul lende maatregel als bedoeld in artikel 5 van de EG-

Nitraatrichtli jn.2133 Welk verband bestaat er tussen andere maatregelen die 

i nn dit kader worden genomen?214 Tevens is van belang of MINA S op zich-

zelff  wel voldoet.213 Had de fraudegevoel igheid van het systeem niet reeds 

bijj  de wijziging van de Meststoffenwet in de afweging betrokken moeten 

worden?? Verder kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het tijdstip waarop 

dee maatregel wordt genomen. Dat op het moment van indiening van de Whv 

wordtt gezegd dat, 

.... uitstel (...) gegeven de ernst van de problematiek onverantwoord ...21(l 

is,, kan op zichzelf worden aangenomen. Ook de volgende woorden uit de 
toel ichtingg hoeven niet ter discussie te staan. 

Nüü is bovendien het moment om richting aan de sector te geven: vele bedrijven 
staann als gevolg van de varkenspestcrisis leeg, en veel ondernemers zien zich voor 
dee vraag gesteld of er voldoende perspectief is om door te gaan. Als ze besluiten 
doorr te gaan, is voor hen van belang te weten welke investeringen zij moeten 
plegen,, met name op het vlak van milieu en dierenwelzijn.217 

Vraagg is alleen of niet eerder ingegegrepen had moeten worden. 

Ookk bij de Raad van State is de vraag naar de noodzaak van de regel ing 
gerezen.. Zo vraagt de raad 

.... waarom niet is gekozen voor een systeem waarbij de maximering van het aantal 
varkenss en de hoogte van de korting worden afgestemd op de varkensdichtheid 
inn een gebied. Voorts vraagt de Raad zich af of de bedoelde problemen in de niet-
concentratiegebiedenn niet van zo geringe omvang zijn dat bezwaarlijk kan worden 
gesprokenn van maatregelen die in het licht van de hiervoor genoemde doelstellingen 
noodzakelijkk zijn en uit dien hoofde kunnen worden gerechtvaardigd.218 

2122 Kamerslukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 3-4. 
2133 Zie ook Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 4, p, 4. 
2144 Zie ook Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 4, p. 9. 
2155 Zie ook De Haan e.a. 1998b, p. 64 en Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 4, p. 5. 
2166 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 6. 
2177 Kamerstukken 11 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 30. 
2188 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, A, p. 1. 
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Naarr aanleiding van deze opmerking heeft de regering besloten om over 
tee gaan op een gedifferentieerde benadering: 

Hett kabinet meent evenwel dat bij een dergelijke differentiatie, gelet op de specifie-
kee doelstellingen (,..), niet het feit of een bedrijf is gelegen binnen of buiten een 
gebiedd met een hoge veedichtheid het doorslaggevende criterium moet zijn, maar 
dee mate waarin een bedrijf aan de problematiek bijdraagt, onderscheidenlijk waarin 
dee problematiek zich op het bedrijf voordoet.219 

Bijj  het beoordelen van de noodzaak van de maatregel is het tevens van 
belangg datt de lichtste vorm van regeling wordt gekozen die het meeste effect 
sorteert,, onder handhaving van de juridische waarborgen. In de eerste plaats 
kann worden gewezen op de definitiebepalingen in artikel 1. Bij de beschrij-
vingg van de begrippen als 'landbouwgrond', 'bedrijf' en 'tot het bedrijf 
behorendee oppervlakte langbouwgrond' is zoveel mogelijk bij bestaande 
regelgevingg aangesloten. 

Gebruikk van dezelfde begripsomschrijving is wenselijk, omdat aldus bij de bestaan-
dee registratie van het Bureau Heffingen kan worden aangesloten.220 

Hierdoorr kunnen onnodige administratieve lasten, zowel voor de varkens-
houderr als voor de overheid, worden voorkomen, aldus de toelichting.221 

Hetzelfdee geldt voor de methode van berekening van de hoogte van het 
varkensrechtt via de fosfaatproductieforfaits van de mestwetgeving: 

Bijkomendd praktisch voordeel is dat deze methode van omrekening direct aansluit 
bijj  de mestwetgeving, waarmee, op het punt van de vaststelling van de hoogte 
vann het varkensrecht en de consequenties voor het bestaande systeem van mestpro-
ductierechten,, een direct verband bestaat. Onnodige complexiteit wordt daarmee 
voorkomen.222 2 

Bijj  de vaststelling van de Whv is aandacht besteed aan het zo licht mogelijk 
houdenn van de administratieve lasten van de overheid. Bureau Heffingen 
heeftt een uitvoeringstaak vanwege de reeds aanwezige expertise.223 De 
extraa lasten worden beperkt door het gelijktijdig met de invoering van het 
stelsell  van varkensrechten vervallen van het varkensplafond binnen het stel-

2199 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, A, p. 2; zie ook nr. 3, p. 20. 
2200 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 66. 
2211 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 66. 
2222 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 11; zie ook Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 

3,, p. 48. 
2233 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 48. 
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sell  van mestproductierechten.224 Verder zal het toezicht op de naleving 
geschiedenn door de Algemene Inspectiedienst: 

Gelett op het feit dat voor de controles met betrekking tot deze wet gebruik kan 
wordenn gemaakt van dezelfde controle - aangrijpingspunten als bij de handhaving 
vann het stelsel van regulerende rnineralenheffingen en het stelsel van mestproductie-
rechten,, en gelet op het feit dat de controles zullen worden gecombineerd met de 
inn het kader reeds plaatsvindende bedrijfscontroles, is de extra belasting van deze 
dienstt beperkt. Geen onbelangrijke factor is ook dat voor de hoogtee van het varkens-
rechtt wordt aangesloten bij reeds in het verleden door de belanghebbende verstrekte 
gegevens,, die in beginsel niet meer op juistheid en volledigheid hoeven worden 
gecontroleerd.225 5 

Al ss meest in het oog springende aspect van de Whv kan in dit kader de 
manierr waarop de vaststelling van de omvang van het varkensrecht geschiedt 
wordenn aangemerkt; deze vloeit voort uit de wet.226 

Hiermeee wordt onnodige belasting van het bestuurlijk apparaat en van de rechter-
lijkee macht, die ook de werking van het stelsel zou kunnen frustreren, voorko-

227 7 

men. . 

Hoewell  deze maatregel inderdaad belasting van het bestuurlijke apparaat 
enn de rechter voorkomt, is het mijns inziens zeer de vraag of het 'onnodige' 
belastingg betreft. Door op deze wijze de omvang van het varkensrecht in 
dee wet zelf vast te leggen, wordt bijna het onmogelijke verwacht, namelijk 
datt alle relevante concrete omstandigheden van het individuele geval in de 
afwegingg worden betrokken. Hierdoor zouden de lasten voor belanghebben-
denn mogelijk groter kunnen worden dan 'nodig' is. In ieder geval wordt 
dann niet voldaan aan het vereiste dat de minst ingrijpende maatregel moet 
wordenn gekozen onder handhaving van juridische waarborgen. 

Dee evenredigheid vergt dat een zekere verhouding wordt aangebracht 
tussenn het milieubelang (en het belang van de ruimtelijke kwaliteit en het 
belangg van het dierenwelzijn), en het belang van de varkenshouders en de 
belangenn van de toevoerende en verwerkende industrie, transport- en dis-
tributiesectorr en consumenten et cetera. Gezien het feit dat de laatstgenoemde 
belangenn van derden niet tot nauwelijks in de afweging zijn betrokken, zijn 
conclusiess met betrekking tot de evenredigheid ten aanzien van deze soort 
belangenn moeilijk te trekken. Op de verhouding tussen de belangen van de 
varkenshouderss en de te dienen belangen gaat de toelichting wel in: 

2244 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 49. 
2255 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 49. 
2266 Art. 6, 7, 24, 31 en 32 Whv. 
2277 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 22. 
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Dee achterliggende reden [voor het niet-aanbieden van schadeloosstelling; WSRS] 
iss dat het hier niet 20 is dat de belangen van het individuele bedrijf worden aange-
tastt in verband met van dat bedrijf op zichzelf losstaande algemene belangen, 
bijvoorbeeldd woningbouw of de aanleg van infrastructuur ten algemene nutte; het 
gaatt hier juist om een beperking van potentiële activiteiten van het bedrijf die zelf 
inn strijd met het algemeen belang komen, onder meer omdat zij schade veroorzaken 
aann het milieu, de natuur en het landschap.228 

Mett andere woorden, de regering acht een verhouding tussen de inbreuk 
opp het belang van de varkenshouders en het te dienen algemeen belang 
aanwezig,, mede omdat het de varkenshouders zelf zijn die met hun activitei-
tenn schade toebrengen aan het algemeen belang.229 Het te dienen algemeen 
belangg lijk t ook sterk de boventoon te voeren in de overwegingen die betrek-
kingg hebben op het verlies van latente ruimte. 

Doorr aan te sluiten bij het feitelijk gehouden aantal dieren in 1996- zoals dat blijkt 
uitt de aangifte overschotheffing - vervalt de niet-benutte ruimte binnen de bestaan-
dee mestproductierechten van de Meststoffenwet, wat een grotere zekerheid geeft 
datt het aantal varkens in Nederland afneemt.230 

Err kan mijns inziens nauwelijks worden gesproken van een verhouding die 
wordtt aangebracht tussen de inbreuk op het belang van de varkenshouders 
bijj  verlies van de latente ruimte en het milieubelang. Slechts gesteld wordt 
dat,, indien de latente ruimte niet zou vervallen, er nog 'rigoureuzere maatre-
gelen'' zouden moeten worden genomen.231 De belangen van de varkens-
houderss lijken bij voorbaat ondergeschikt te zijn aan het milieubelang. Daarbij 
wordtt van belang geacht dat de varkenshouders er niet op mochten vertrou-
wenn dat een eenmaal toegestane productieruimte ook in de toekomst onbe-
perktt zou kunnen worden benut.232 

 Toegekend gewicht aan gevestigde belangen 

Bijj  de afweging die wordt verricht ten behoeve van de vaststelling van een 
wet,, dient speciale aandacht te worden besteed aan de waardering van 
gevestigdee belangen. Deze waardering dient bij voorkeur in een zo vroeg 
mogelijkk stadium, in overleg met de volksvertegenwoordiging plaats te vin-
den.. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de vraag of er überhaupt sprake 

2288 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 31. 
2299 Zie anders De Haan e.a. 1998a, p. 26Ü en Kamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 192a, p. 11. 
2300 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 7. 
2311 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 16. 
2322 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 31. 
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iss van een inbreuk op gevestigde belangen zoals verkregen rechten, gedane 
toezeggingenn of gerechtvaardigde verwachtigen. Indien deze vraag bevesti-
gendd wordt beantwoord, is het relevant wat de omvang van de inbreuk is 
enn of deze inbreuk eenmalig of terugkerend is. Ten slotte dient te worden 
overwogenn of de inbreuk op de betrokken belangen redelijkerwijs voor 
rekeningg van belanghebbenden dient te komen. 

Tenn aanzien van het gewicht dat met betrekking tot de Whv is toegekend 
aann gevestigde belangen, kan het volgende worden gezegd. In zijn beleids-
voornemenn van 10 juli 1997 geeft de minister aan dat de varkensstapel met 
25%% moet worden ingekrompen.233 Daarnaast wordt vermeld dat de hoogte 
vann het varkensrecht zal worden vastgesteld aan de hand van het aantal 
varkenss dat de varkenshouders in het kader van de overschotheffing over 
19966 hebben opgegeven. Hierdoor vervalt de zogenoemde latente ruimte.234 

Hett beleidsvoornemen bevat geen expliciete overwegingen ten aanzien van 
dee vraag in hoeverre er sprake is van een inbreuk op verkregen rechten.235 

Dee nadruk wordt vooral gelegd op de noodzaak van inkrimping.236 In de 
memoriee van toelichting komt wel aan de orde dat de Whv tot gevolg heeft 
datt vermogensrechten van varkenshouders (deels) tenietgaan. Er wordt ge-
sprokenn van productiebeperkingen, die op zichzelf een belangrijke beperking 
vann het genot van zakelijke en subjectieve rechten betekenen, maar die geen 
aanleidingg vormen voor schadeloosstelling.237 Er wordt grotendeels voorbij-
gegaann aan de vraag naar de omvang van de inbreuk238 en of deze eenma-
ligg of terugkerend is.239 Slechts vastgesteld wordt dat de inbreuk redelijker-
wijss voor rekening van de varkenshouders dient te komen.240 

Dee regering is van oordeel dat er in het geheel geen sprake is van ge-
rechtvaardigdee verwachtingen. Volgens de Raad van State dient de inbreuk 

2333 Kamerstukken II 1996/97, 25 448, nr. 1. 
2344 Kamerstukken 11 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 11. 
2355 Zie ook vragen uit de Kamer, Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 4, p. 8. 
2366 Zie ook Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 16-17 en Kamerstukken 11997/98, 25 746, 

nr.. 192c, p. 21. 
2377 Kamerstukken 11 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 31; zie ook nr. 6, p. 20, 21 en 22. 
2388 Slechts voor die bedrijven waarvan de latente productieruimte groter is dan 18% van het 

ntet-gebondenn mestproductierecht wordt een voorziening getroffen in het Besluit hardheids-
gevallen.. De hoogte van het varkensrecht zal voor deze bedrijven op een andere manier 
wordenn vastgesteld, Kamerstukken 1 1997/98, 25 746, nr. 192f, p. 9-10. 

2399 Vgl. Haije 1998, p. 411, die van mening is 'dat de vermogensschade als gevolg van de 
kortingg en het vervallen van de latente ruimte binnen het mestproductierecht in het alge-
meenn ruimschoots wordt gecompenseerd door de veel hogere vermogenswaarde van het 
varkensrecht'. . 

2400 Zie anders Kamerstukken II1997/98, 25 746, nr. 4, p. 17; zie ook De Haan e.a. 1998b, p. 72 
enn De Haan e.a. 1998c, p. 130. 
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diee de Whv op gevest igde belangen maakt, echter niet voor rekening van 
dee varkenshouders te komen. 

Aangezien,, zoals uit artikel 12 van de Wet verplaatsing mestproductie blijkt , een 
mestproductiee recht een vermogensrecht is, zal het teniet doen van latente mestpro-
ductieruimtee voor varkens en kippen als het teniet doen van een overdraagbaar 
enn dus op geld waardeerbaar vermogensrecht moeten worden aangemerkt. Ook 
indienn in dit geval geen sprake is van een onteigening, brengen de redelijkheid 
enn billijkheid naar de mening van het college mee dat in het wetsvoorstel een 
schadeloosstellingsregelingg voor het vervallen van het latente mestproductierecht 
voorr varkens en kippen wordt opgenomen.241 

Dee Raad van State is van men ing dat met het verval len van de latente ru imte 
err sp rake is van een dusdan ige inbreuk op een (eigendoms)recht dat deze 
redeli jkerwijss niet voor rekening van de varkenshouders kan komen.242 

Ookk diverse kamer leden hebben twijfel s geuit met betrekking tot dit aspect 
vann de wet.243 De regering is echter van men ing gebleven dat, hoewel het 
verval lenn van latente product ieru imte kan worden aangemerkt als het deels 
tenietgaann van een vermogensrecht, de Grondwet geen verpl icht ing tot 
schadevergoedingg met zich brengt: 

Artikell  14, eerste lid, van de Grondwet brengt in dit geval geen verplichting tot 
schadevergoedingg met zich. Dat artikellid ziet blijkens zijn geschiedenis immers 
uitsluitendd op onteigening van roerende of onroerende zaken en niet op het (deels) 
teniett doen van vermogensrechten. Ook artikel 14, derde lid, van de Grondwet 
brengtt geen verplichting tot schadeloosstelling met zich: dat artikellid ziet op het 
geheell  of ten dele tenietdoen van 'eigendom' en stelt het recht op schadeloosstelling 
bovendienn afhankelijk van een regeling bij of krachtens de wet.244 

Inn de memor ie van an twoord aan de Eerste Kamer besteedt de reger ing 

u i tgebreidee overwegingen aan de stell ing dat ook het internationale recht 

niett noopt tot het aanbieden van een schadevergoeding. Er is sprake van 

eenn ' reguler ing van het gebruik van e igendom' in de zin van artikel 1 van 

hett Eerste Protocol EVRM. Het artikel staat de overheid volgens de reger ing 

2411 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, A, p. 5. Voor een reactie van de minister, zie Kamerstukken 
ll  1997/98, 25 746, nr. 192f, p. 27. 

2422 Vgl. Bruil 1998, p. 196, die stelt dat voor de schadevergoeding onderscheid moet worden 
gemaaktt 'tussen de latente rechten waar nooit iets mee is gedaan enerzijds en latente rechten 
diee zijn aangekocht en kortingen anderzijds'. 

2433 Zie o.a. Kamerstukken 11997/98, 25 746, nr. 192e, p. 8-13 en Handelingen il  1997/98, p. 2979-
2980.. Ook vanuit de rechtswetenschappelijke literatuur werd kritiek geuit t.a.v. dit onderdeel 
vann de wet, zie bijv. De Haan e.a. 1998a, 1998b, 1998c en 1998d. 

2444 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 31; zie ook Kamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 
192c,, p. 30-32 en 192f, p. 19-24. 
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toee om het eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen 
belang.. Omdat 

.... de noodzaak tot ingrijpen in het algemeen belang aanwezig en gerechtvaardigd 
is, , 

iss er derhalve geen sprake van strijd met het EVRM.245 

Naarr mijn oordeel kan worden geconcludeerd dat er geen grondig debat 
iss gevoerd over de vraag in hoeverre de Whv inbreuk maakt op gevestigde 
rechtenn en of deze inbreuk voor rekening van belanghebbenden moet ko-
men.2466 Deze vraag had bij het uitbrengen van het beleidsvoornemen van 
100 juli 1997 diepgaand aan de orde moeten worden gesteld. Daarbij hadden 
allee relevante aspecten ook meteen nadrukkelijk aan de orde moeten komen. 
Ookk ten aanzien van de kortingen die worden doorgevoerd op grond van 
dee afroomregeling, is niet uitdrukkelijk overwogen in hoeverre inbreuk wordt 
gemaaktt op gevestigde belangen. Gesteld wordt slechts dat het afromen van 
dee varkensrechten niet geheel voor rekening van de varkenshouders hoeft 
tee komen. De reden hiervoor is dat afroming niet een te hoge drempel voor 
verhandelingg gaat vormen.247 

*  Rekenschap van individuele belangen in het algemeen 

Naastt de eis dat de wetgever aandacht besteedt aan de waardering van 
gevestigdee belangen, dient hij zoveel mogelijk rekening te houden met het 
effectt dat de maatregel op (abstract opgevatte) individuele belangen zal 
hebben.. De wetgever dient zich af te vragen in welke mate belanghebbenden 
zelff  invloed (konden) hebben op de omvang van de inbreuk op hun belang. 
Vann belang is voorts in hoeverre de maatregel voorzienbaar was (had kunnen 
zijn)) voor belanghebbenden. Daarnaast dient te worden overwogen of sprake 
iss van een voldoende overgangstermijn en of er een regeling moet worden 
getroffenn met betrekking tot nadeelcompensatie. Ten slotte moet aandacht 
wordenn besteed aan de vraag of in een hardheidsclausule moet worden 
voorzien. . 

Uitt de wetsgeschiedenis van de Whv kan worden opgemaakt dat de vraag 
naarr het effect dat de Whv heeft op individuele belangen slechts in de context 
vann de vraag of schadevergoeding aan de varkenshouders moet worden aan-

2455 Kamerstukken I 1997/98, 25 746 nr. 192c, p. 34; zie ook nr. 192f, p. 24-27. 
2466 Vgl. De Haan e.a. 1998a, p. 258. Uit de parlementaire stukken kan naar mijn mening worden 

afgeleidd dat de vraag eerst diepgaand aan de orde is gesteld ten tijde van de behandeling 
vann de wet in de Eerste Kamer, Kamerstukken 11997/98, 25 746, nr. 192c en 192f. Dat had 
m.i.. echter eerder moeten gebeuren. 

2477 Kamerstukken U 1997/98, 25 746, nr. 24, p. 1Ü. 
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gebodenn aan de o rde komt. Di t is echter een eenzijdige benader ing van het 

indiv iduelee belang. Het gaat niet alleen om de belangen van geadresseerden. 

Bijj  de afweging moet evenzeer rekening worden gehouden met de mate 

waar inn de wet van invloed is op belangen van bijvoorbeeld de vleestoevoe-

rendee en verwerkende industr ie. Het is aan de wetgever om een balans aan 

tee brengen tussen de voorzienbare inbreuk op het totaal aan indiv iduele 

belangenn en de mate waar in het algemeen belang wordt gediend. 

Tenn aanzien van de generieke kort ingen, wordt in de toel ichting gesteld 
datt geen schadeloosstel l ing wordt aangeboden, omdat het om een beperk ing 
vann potent iële activiteiten van het bedrijf gaat 

.... die zélf in strijd met het algemeen belang komen, onder meer omdat zij schade 
veroorzakenn aan het milieu, de natuur en het landschap.248 

Duss omdat de varkenshouders zelf in grote mate hebben bi jgedragen aan 

dee groei van de mestoverschot ten, wordt de inbreuk op h un be lang gerecht-

vaard igdd geacht.249 In hoeverre de concurrentie op de interne Europese 

marktt de bedrijven heeft gedwongen tot schaalvergroting wordt niet overwo-

gen.. Tevens komt niet aan de orde dat de consument immer van de steeds 

lageree pri jzen heeft geprofi teerd en dat de overheid jarenlang niets tegen 

dee schaalvergrot ing heeft ondernomen.2 50 Met betrekking tot de mate waar-

i nn de maatregel voor be langhebbenden voorzienbaar is, stelt de toelichting 

hett volgende: 

Gegevenn de ernst van de problematiek die wordt veroorzaakt door de varkenshou-
derijj  en gegeven het sedert begin jaren '80 door de overheid gevoerde consequente 
beleidd op het vlak van milieu, leidend tot een steeds verdere verenging van het 
kaderr waarbinnen de varkenshouderij kan worden uitgeoefend, mochten de var-
kenshouderss er niet op vertrouwen dat een eenmaal toegestane productieruimte 
ookk in de toekomst onbeperkt zou kunnen worden benut. Niet onbelangrijk in dit 
verbandd is ook de discussie die al sedert het uitbrengen van de Integrale mest-
enn ammoniakbeleid (...) in het parlement wordt gevoerd over het als zodanig 
voortbestaann van het systeem van mestproductierechten zelf, en de mogelijkheid 
omm naar een geheel ander systeem van productiebeheersing over te stappen. De 
regeringg vindt derhalve dat er geen reden is voor vergoeding door de Staat van 
eventuelee schade in welke vorm dan ook die voor de varkenshouders uit de 
maatregelenn van het wetsvoorstel voortvloeit.251 

2488 Kamerstukken II1997/98, 25 746, nr. 3, p. 31. 
2499 Zie ook Kamerstukken I 1997/98, 25 746, nr. 192c, p. 35-36 en nr. 192f, p. 27-28. 
2500 Zie ook Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 4, p. 17. 
2511 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 32; zie ook Kamerstukken l 1997/98, 25 746, nr. 

192c,, p. 36. Zie voor het tegendeel De Haan e.a. 1998c, p. 130 en De Haan e.a. 1998d, p. 
280. . 
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Wellichtt hebben de varkenshouders ermee rekening kunnen en moeten 
houdenn dat er maatregelen zouden worden getroffen om de mestoverschotten 
tee verminderen. De vraag is echter of hier doorslaggevende betekenis aan 
kann worden toegekend. Wordt hiermee gerechtvaardigd dat bedrijven die 
eerstt jarenlang bijna ongehinderd hebben mogen groeien, in twee jaar 25% 
vann de varkensstapel moeten inleveren?252 

Eenn ander relevant aspect dat in dit verband moet worden overwogen, 
betreftt de mate waarin belanghebbenden zich op de nieuwe situatie (hebben) 
kunnenn instellen.253 In de eerste plaats kan worden opgemerkt dat de be-
handelingg van de Whv in de Kamer in betrekkelijk korte tijd heeft plaatsge-
vonden.. Het beleidsvoornemen van de minister dateert van 10 juli 1997,254 

dee wet is ingediend op 15 november 1997255 en op 1 september 1998 is de 
wett in werking getreden.256 Daarnaast worden de maatregelen, die in de 
Whvv zijn vervat, uitgespreid over een vrij korte tijd. In 1999 moet reeds 10% 
vann de varkensrechten zijn gekort, terwijl in 2000 nog eens een korting van 
15%% moet zijn gerealiseerd. Bovendien vloeit uit artikel 41 Whv voort dat, 
indienn de wet later dan 1 januari 1998 in werking treedt, de korting van 10% 
inn het resterende deel van dat jaar moet worden gerealiseerd. Bedrijven die 
inn aanmerking willen komen voor verhoging van het varkensrecht ingevolge 
artikell  24 Whv, hebben van 9 juli 1997 tot 1 september 1998 de tijd om het 
bedrijff  in de benodigde zin aan te passen. Indien het tijdspad waarin al deze 
maatregelenn bij elkaar worden overzien, betekent dat naar mijn mening dat 
dee varkenshouders niet veel tijd hebben (gehad) om zich op de nieuwe 
maatregell  in te stellen. De vraag is dan ook of de Whv voorziet in een 
voldoendee overgangstermijn.257 In de toelichting had deze vraag expliciet 
kunnenn worden beantwoord. Nu worden slechts enkele woorden aan dit 
vraagstukk gewijd: 

Verkleiningg van de omvang van de varkensstapel met 25% zal in de tijd worden 
gefaseerd,, zodat de varkensbedrijven hun bedrijfsvoering geleidelijker kunnen 
afstemmenn op het uiteindelijk geldende plafond (...) Aangezien het varkensrecht 
eenn plafond voor het gemiddelde aantal varkens in een kalenderjaar behelst, heeft 
dee varkenshouder in principe een jaar om diens bedrijfsvoering aan te passen.258 

2522 Vgl. De Haan e.a. 1998a, p. 258 en De Haan e.a. 1998b, p. 72. 
2533 Zie ook Kamerstukken II1997/98, 25 746, nr. 78, p. 14-15. Dit aspect komt in de MvA wel 

inn het kader van de schadeloosstelling aan de orde, Kamerstukken 1 1997/98, nr. 192c, p. 
36. . 

2544 Kamerstukken II 1996/97, 25 448, nr. 1. 
2555 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 1-2. 
2566 Besluit van 21 april 1998, houdende het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet herstructu-

reringg varkenshouderij, Stb. 28 april 1998, 237. 
2577 Zie ook Bezemer 1998, p. 488. 
2588 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 3, p. 8. 
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Mett betrekking tot het concrete effect dat de wet zal (kunnen) hebben op 
hett individuele geval, dient expliciet te worden overwogen of en zo ja, welke 
regelingg moet worden getroffen voor het bieden van nadeelcompensatie. 
Beantwoordingg van deze vraag hangt in eerste instantie samen met de vraag 
off  er sprake is van een inbreuk op een gevestigd belang dat redelijkerwijs 
niett voor rekening van belanghebbende kan komen. Indien hiervan sprake 
iss en daar (nog) geen andere voorziening voor is getroffen, moet een nadeel-
compensatieregelingg worden ontworpen. Ook in andere gevallen moet 
wordenn overwogen of een regeling met betrekking tot het aanbieden van 
nadeelcompensatiee in de rede ligt. Hierbij dient aandacht te worden besteed 
aann de vraag in hoeverre belanghebbenden zelf invloed (konden) hebben 
opp de inbreuk op hun belang, de mate waarin de maatregel voorzienbaar 
iss en de mate waarin belanghebbenden tijd hebben om zich op de maatregel 
inn te stellen. Zonder dat deze aspecten uitdrukkelijk aan de orde zijn geko-
men,, zijn bij de behandeling van de Whv door de diverse kamerleden vragen 
gesteldd over de noodzaak van het aanbieden van nadeelcompensatie. De 
vragenn werden gesteld in het kader van de inbreuk op gevestigde belangen 
diee het gevolg is van de generieke kortingen, waarbij met name werd gedacht 
aann een vergoeding voor het verval van de latente ruimte.259 De wetgever 
heeftt uiteindelijk besloten dat de maatregelen in de Whv zonder het bieden 
vann nadeelcompensatie kunnen worden uitgevoerd. 

Tenn slotte dient de wetgever met het oog op de effecten van de wet op 
hett individuele belang te overwegen of een hardheidsclausule moet worden 
vastgesteld.. Het oorspronkelijke voorstel van wet bevatte daartoe geen voor-
ziening.. Na reacties uit van de Tweede Kamer250 is bij nota van wijziging 
hett huidige artikel 25 Whv ingevoerd.261 Dit artikel bepaalt dat bij AMvB 
voorr bepaalde groepen van gevallen, waarbij de bepaling van de hoogte van 
hett varkensrecht ingevolge de wet tot onbillijkheden van overwegende aard 
leiden,, regels kunnen worden gesteld omtrent een afwijkende bepaling van 
dee hoogte van dit recht. De toelichting vermeldt: 

Hett moet derhalve gaan om nadelige gevolgen die - door de bijzondere omstandig-
hedenn van het geval - aanmerkelijk ernstiger zijn dan de reguliere bed rijfseffecten 
diee zich op korte termijn voor alle bedrijven zullen voordoen als gevolg van het 
wetsvoorstel.262 2 

2599 Zie o.a. Kamerstukken II1997/98, 25 746, nr. 78, p. 15. 
2600 Vgl. Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 78, p. 26. 
2611 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 24. 
2622 Kamerstukken II 1997/98, 25 746, nr. 24, p. 11. 
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Hett betreft derhalve geen voorziening voor individuele gevallen maar voor 
groepenn van gevallen, waarvan in belangrijke mate kan worden voorzien 
datt de Whv tot onbillijkheden zal leiden. De vraag is of in een dergelijk geval 
nogg wel van een hardheidsclausule kan worden gesproken. Indien voorzien-
baarr is in welke groepen van gevallen de wet tot onbillijkheden leidt, ligt 
hett mijns inziens voor de hand om voor deze groepen van gevallen een 
wettelijkee voorziening te treffen. Tevens is het van belang dat artikel 25 Whv 
alleenn betrekking heeft op de vaststelling van de hoogte van het varkensrecht. 
Indienn zich andere onbillijkheden van overwegende aard voordoen, kan 
artikell  25 Whv niet worden toegepast. Uit de wetsgeschiedenis kan niet 
wordenn opgemaakt welke oplossing men daarvoor heeft. 

 Motivering 

Dee wet dient ten aanzien van alle relevante aspecten van de belangenafwe-
gingg te worden gemotiveerd. Dit betekent dat de motivering inzicht moet 
gevenn in het voorbereidend onderzoek, de gevolgde redenering, de afwegin-
genn die aan de keuze voor de wet als zodanig en aan de in de wet neergeleg-
dee keuzen ten grondslag liggen. Op deze wijze wordt de inhoudelijke consis-
tentiee van de wet zelf bevorderd. Daarnaast draagt de inzichtelijkheid van 
hett onderzoek en de gemaakte keuzen bij aan de legitimiteit van de wet. 
Ookk kan de wet beter worden beoordeeld. Bij een toetsing van de motivering 
komenn derhalve alle hiervoor besproken aspecten van de afweging weer 
aann de orde. 

Vann de Whv kan worden gesteld dat de motivering ten aanzien van be-
paaldee aspecten van de belangenafweging tekortschiet.263 Er wordt nauwe-
lijk ss gemotiveerd waarom de wetgever zich bevoegd acht en de te dienen 
algemenee belangen worden niet geheel eenduidig en voldoende concreet 
gedetermineerd.. Het is niet altijd duidelijk op welke gegevens de wet is 
gebaseerdd en op welke wijze de relevante gegevens zijn geïnterpreteerd. Uit 
dee toelichting kan ook niet goed worden opgemaakt dat het gevoerde overleg 
mett belanghebbenden open en reëel is geweest. Het doel van de wet en 
bijbehorendee nevendoelstellingen hadden helderder kunnen worden gesteld. 
Daarbijj  had meer verhouding tussen de verschillende doelstellingen moeten 
wordenn aangebracht. Het kader waarbinnen de Whv tot stand is gekomen, 
iss onvoldoende benoemd. Uit de wetsgeschiedenis kan dan ook niet goed 
wordenn afgeleid dat de afwegingen binnen dit kader hebben plaatsgevonden. 
Tevenss is niet duidelijk of de afweging volledig en integraal is geweest. Met 

2633 Zie ook De Haan e.a. 1998a, p. 261. 
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namee het verband met eerdere afwegingen ten aanzien van dezelfde belangen 
hadd meer inhoudelijk aan de orde kunnen worden gesteld. 

Dee omvang van het varkensrecht vloeit direct uit de Whv voort. Hier 
wordtt in de toelichting echter geen bijzondere reden voor gegeven. Ook de 
matee waarin de gekozen maatregel geschikt en noodzakelijk is, kan niet uit 
dee wetsgeschiedenis worden opgemaakt. Daarnaast is onvoldoende gemoti-
veerdd welke verhouding is aangebracht tussen de belangen van de varkens-
houders,, van derdenbelanghebbenden en de mate waarin het algemeen be-
langg is gediend. In ieder geval lijken de belangen van de varkenshouders 
bijj  voorbaat ondergeschikt te zijn geweest aan de milieubelangen. De vraag 
off  er sprake is van een inbreuk op gevestigde belangen die niet voor rekening 
vann belanghebbenden hoort te komen, is tijdens de parlementaire behande-
lingg niet diepgaand aan de orde geweest. Ook de vraag of überhaupt vol-
doendee rekening is gehouden met de effecten die de wet op individuele 
belangenn heeft, is aan de hand van de motivering moeilijk te beantwoorden. 
Dee conclusie lijk t te zijn gerechtvaardigd dat de motivering van de wetgever 
opp bepaalde punten niet volledig is geweest. In ieder geval kan de belangen-
afwegingg op onderdelen niet worden gereconstrueerd. 

2.32.3 Toetsing van de verhouding met de afiveging in concreto 

Dee Whv is zo ingericht dat voor het bepalen van de omvang van het varkens-
rechtt in beginsel geen voor beroep en bezwaar vatbare beslissing nodig is, 
Ditt betekent dat de relevante jurisprudentie tot nu toe in hoofdzaak afkom-
stigg is van de burgerlijke rechter. Het is niet ondenkbaar dat in deze jurispru-
dentiee de afweging tussen het algemeen belang en het individuele belang 
opp een andere manier aan de orde komt dan in de jurisprudentie van de 
bestuursrechter.. Dit heeft echter geen gevolgen voor het jurisprudentie-
onderzoekk daar in beide gevallen beroep wordt ingesteld door een (rechts) 
persoonn die stelt in een concreet belang te zijn geschaad. 

 Doel van de wet 

Inn de eerste uitspraak in kort geding gaat de rechter uit van het doel dat 
dee Whv volgens de staat heeft.264 Het betreft primair het realiseren van 
nationalee milieudoelstellingen, in het bijzonder om een landelijk niet-plaats-
baarr mestoverschot met 14 miljoen kg fosfaat te laten afnemen. Daarnaast 
heeftt de Whv volgens de staat ten doel om de EG-Nitraatrichtlijn uit te 

2644 Pres. Rb. Den Haag 11 september 1998, fB 1998, 216. 
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voeren.. Deze doelstellingen zijn als zodanig terug te vinden in de memorie 
vann toelichting bij de Whv. Het hof verwijst in een uitspraak van 23 septem-
berr 1999 dan ook expliciet naar bepaalde paragrafen in de toelichting/ maar 
spreektt niet over de EG-Nitraatrichtlijn,265 Volgens het hof staan 

.... bij de door de Whv voorgestane aanpak de gevolgen van de varkenshouderij 
voorr milieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn en dierengezondheid centraal.266 

Uitt dezelfde uitspraak kan worden opgemaakt wat de gevolgen kunnen zijn 
indienn de doelen van een wet niet helder zijn gesteld. Appellant doet name-
lij kk een beroep op het beleidsvoornemen van de minister van 10 juli 1997, 
waaruitt volgens hem blijkt dat de herstructurering van de varkenshouderij 
meerr is geënt op economische doelstellingen. Het hof stelt vast dat de memo-
riee van toelichting bij de Whv 'de werkelijke beweegredenen van de wetgever 
verwoordt'.. De rechter richt zich bij zijn oordeelsvorming dan ook op de 
toelichtingg en niet op het beleidsvoornemen, 

.... waarin overigens de aspecten van milieu (ruimtelijke kwaliteit, dierenwelzijn 
enn -gezondheid) bepaald worden benadrukt.267 

Ookk de rechtbank overweegt in zijn uitspraak in de bodemprocedure dat 
dee in het beleidsvoornemen van 10 juli 1997 geuite wens om een duurzaam 
economischh perspectief voor de varkenssector te scheppen mede lijk t te zijn 
ingegevenn door milieuoverwegingen.268 Overigens kan de vraag of de Whv 
aanvankelijkk slechts met het oog op economische problemen is ontworpen 
volgenss de rechtbank in het midden blijven. 

Dee rechtbank moet er, gelet ook op de rol van de rechter ten opzichte van de wet-
gever,, in beginsel vanuit gaan dat het doel van de wet datgene is wat in de discus-
siee tussen regering en volksvertegenwoordiging als doel naar voren is gekomen, 
zonderr te gissen naar eventuele andere doelstellingen.26y 

Onderr verwijzing naar de memorie van toelichting, stelt de rechtbank vast 
datt de maximering van het aantal varkens door invoering van een systeem 
vann varkensrechten het verwezelijken van milieudoelstellingen op het oog 

2655 Hof Den Haag 23 september 1999, Agr.r. 2000, 4993. 
2666 Hof Den Haag 23 september 1999, Agr.r. 2000, 4993. 
2677 Hof Den Haag 23 september 1999, Agr.r. 2000, 4993. 
2688 Rb. Den Haag23 december 1998, Agr.r. 1999, 4949; M&R 1999, 28 m.nt. J.E. Hoitink; }M 

1999,, 34 m.nt. C, Lambers, W.Th. Douma en R.L. Vucsan. 
2699 Rb Den Haag 23 december 1998, Agr.r. 1999, 4949; M&R 1999, 28 m.nt. J.E. Hoitink; jM 

1999,, 34 m.nt. C. Lambers, W.Th. Douma en R.L. Vucsan. 
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heeft.. Het systeem is volgens de rechtbank ingegeven door de wens de 
belastingg van de varkenshouderij voor het milieu en de ruimtelijke kwaliteit 
terugg te brengen en overproductie van varkensmest tegen te gaan. Dit is 
volgenss de wetgever mede, maar niet alleen, van belang in het licht van de 
doelstellingenn van de EG-Nitraatrichtlijn. 

Inn hoger beroep bevestigt het hof het oordeel van de rechtbank. Volgens 
hett hof moet uit de parlementaire stukken worden afgeleid dat de strekking 
vann de Whv is, het voorkomen van milieubelasting door niet-plaatsbare mest-
overschotten.2700 Dit blijk t niet alleen uit de memorie van toelichting, het 
wordtt volgens het hof als zodanig ook in het advies van de Raad van State 
overr de Whv benoemd. Het hof overweegt dat de Whv volgens de parlemen-
tairee beraadslagingen tevens ten doel heeft aan de eisen van de EG-Nitraat-
richtlij nn te voldoen. Dit geldt echter niet voor eventuele economische doel-
stellingenn die met de Whv zouden worden gediend. 

.... het hof vindt noch in de schriftelijke beraadslagingen in de Tweede en Eerste 
Kamer,, noch in de mondelinge beraadslaging in de Tweede Kamer over het wets-
voorstell  enige aanwijzing dat de wetgever een economisch doel voor ogen heeft 
gehad.271 1 

Datt in een aantal stukken, waaronder het beleidsvoornemen van 10 juli 1997, 
ookk economische aspecten van de maatregelen aan de orde zijn geweest, 
will  volgens het hof niet zeggen dat de wetgever deze aspecten als uitgangs-
puntt voor de Whv heeft genomen. Daarnaast overweegt het hof dat uit de 
wetsgeschiedeniss kan worden opgemaakt dat de belangen van ruimtelijke 
ordeningg en dierenwelzijn nevengeschikt zijn. 

Uitt de jurisprudentie kan worden opgemaakt dat de doelstelling die de 
regeringg en de volksvertegenwoordiging blijkens de parlementaire stukken 
aann de wet hebben gegeven als doel van de wet wordt erkend. Daarbij wordt 
tevenss in ogenschouw genomen in hoeverre de doelstelling door de wetgever 
alss nevendoelstelling is aangemerkt. In het algemeen kan worden gesteld 
datt hoe onduidelijker de doelstellingen van een wet zijn gegeven en hoe 
meerr deze zijn verspreid over verschillende stukken, des te moeilijker het 
iss voor de rechter en belanghebbenden om het doel van de wet te achterha-
len.. Tevens wordt de kans groter dat het eigen perspectief een rol gaat 
spelen. . 

2700 Hof Den Haag 20 januari 2000, Agr.r. 2000, 5001 m.nt D.W. Bruil; M&R 2000, 22 m.nt. J.E. 
Hoitinkk & J.H. Jans; ]M 2000, 38 m.nt. C. Lambers, 

2711 Hüf Den Haag 20 januari 2000, Agr.r. 2000, 5001 m.nt. D.W. Bruil; M&R 2000, 22 m.nt. J.E. 
Hoitinkk & J.H. Jans; JM 2000, 38 m.nt. C. Lambers. 
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>>  Geschiktheid, noodzaak en evenredigheid 

InIn de jurisprudentie wordt de geschiktheid en de noodzaak van de Whv 
hoofdzakelijkk besproken in het kader van het Europese recht en het EVRM. 
Indienn de Whv inbreuk maakt op de gemeenschappelijke marktordening, 
kann deze inbreuk gerechtvaardigd zijn indien de Whv dwingende eisen van 
algemeenn belang dient en in dat verband geschikt en noodzakelijk is.272 

Indienn de Whv regulering van eigendom voorstaat, is het tevens van belang 
datt dit in het algemeen belang gerechtvaardigd is.273 Er dient een 'fair 
balance'' te bestaan tussen het te dienen algemeen belang en de belangen 
vann de varkenshouders. Daarbij moet de maatregel geschikt en noodzakelijk 

274 4 

zijn. . 

InIn het eerste kort geding oordeelt de president van de rechtbank dat er 
voorshandss van uit moet worden gegaan dat de in de Whv voorziene reduc-
tiee van de varkensstapel in het algemeen belang noodzakelijk en gerechtvaar-
digdd is.275 De rechter baseert dit oordeel op de stelling van de staat dat 
hett op 1 januari 1998 in werking getreden MINA S het ontstaan van mestover-
schottenn niet kan voorkomen. Tevens maakt de staat duidelijk dat vanuit 
dee bedrijfstak geen uitvoerbare alternatieven zijn voorgesteld waardoor de 
mestoverschottenn worden verminderd en aan de eisen van de EG-Nitraat-
richtlij nn wordt voldaan. Dit betekent volgens de rechter niet dat zonder meer 
uitgeslotenn moet worden geacht dat het korten van de varkensrechten zonder 
enigee vorm van schadeloosstelling in strijd zal worden geacht met het Euro-
peess recht. Hierbij neemt de rechter in ogenschouw dat het om een grote 
ingreepp in de omvang van de varkensbedrijven gaat, die zal leiden tot een 
forsee inkomensachteruitgang. 

Voortss is van belang dat het wetgevingsadvies van de Raad van State althans voor 
hett verval van de latente ruimte een schadeloosstellingsregeling bepleitte, terwijl 
inmiddelss in de vakpers verschenen commentaren het ontbreken van de nadeelcom-
pensatiee als een ernstig manco van de wet bekritiseren.276 

2722 Hof Den Haag 20 januari 2000, Agr.r. 2000, 5001 m.nt. D.W. Bruil; M&R 2000, 22 m.nt. J.E. 
Hoitinkk & J.H. Jans; jM 2000, 38 m.nt. C. Lambers. 

2733 Ingevolge art. 1, tweede lid, Eerste Protocol, EVRM. 
2744 Hof Den Haag 20 januari 2000, Agr.r. 2000, 5001 m.nt. D.W. Bruil; M&R 2000, 22 m.nt. J.E. 

Hoitinkk & J.H. Jans; jM 2000, 38 m.nt. C. Lambers. 
2755 Pres. Rb. Den Haag 11 september 1998, JB 1998, 216; zie ook Pres. Rb. Den Haag 6 november 

1998,, Agr.r. 1999, 4948. 
2766 Pres. Rb. Den Haag 11 september 1998, ]B 1998, 216. 
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Inn een tussenvonnis in de bodemprocedure/ beoordeelt de rechtbank de nood-
zaakk en proportionaliteit van de Whv in het kader van het Europees 
recht.2777 In eerste instantie verwijst de rechter naar de memorie van toelich-
ting,, waaruit blijkt dat bij de vaststelling van de Whv wordt uitgegaan van 
eenn landelijk niet-plaatsbaar mestoverschot van 14 miljoen kg fosfaat in 2002. 
Dee rechter overweegt dat volgens de wetgever de enige mogelijkheid om 
voldoendee mestreductie in de varkenssector te bereiken, het korten van de 
varkensrechtenn met 25% is. De wetgever heeft zich hierbij volgens de rechter 
inn belangrijke mate gebaseerd op cijfers die afkomstig zijn uit de Integrale 
Notitiee mest- en ammoniakbeleid van oktober 1995. De varkenshouders 
voerenn echter aan dat deze cijfers van de wetgever inmiddels waren verou-
derd.. Aan de hand van een publicatie van het CBS wijzen ze erop dat de 
fosfaatproductiee afkomstig van varkens in 1997 al gedaald was tot 55 miljoen 
kgg ten opzichte van 58 miljoen kg in 1996. 

Volgenss de Integrale Notitie uit oktober 1995 zou voorts de totale fosfaatproductie 
tott 1998 afnemen tot 200 miljoen kg fosfaat. Blijkens de door eisers overlegde cijfers 
vann het CBS was de totale fosfaatproductie in 1997 al gedaald naar 190 miljoen 
kg.. Daarnaast geldt volgens eisers dat de afroming bij verplaatsing tot een reductie 
vann 1 miljoen kg per jaar leidt in plaats van een totale reductie van 3 miljoen kg 
inn de periode tot 2002, ervan uitgaande dat de afroming op dezelfde voet blijf t 
plaatsvindenn als tot 1998. Aldus zou er volgens eisers van de benodigde 14 miljoen 
kilogramm aan mestreductie al een substantieel deel verwezenlijkt zijn, respectievelijk 
wordenn zonder de maatregelen van de Whv.278 

Dee staat heeft de door de varkenshouders overgelegde cijfers niet weerspro-
ken.. Omdat de rechtbank uit de voorhanden zijnde gegevens niet zelfstandig 
hett gelijk van één van beide partijen kan afleiden, stelt de rechtbank de staat 
inn de gelegenheid om zich over de cijfers nader uit te laten. Uit dit vonnis 
kann worden afgeleid, dat de wetsgeschiedenis van de Whv niet voldoende 
gegevenss bevat waaruit de noodzaak van de wet blijkt . Dit bevestigt mijn 
oordeell  dat het de vraag is of het voorbereidend onderzoek van de Whv 
voldoendee zorgvuldig is geweest. 

Dee staat heeft tegen het tussenvonnis van de rechtbank hoger beroep 
ingesteld.. Op 20 januari 2000 beoordeelt het hof dit beroep. Volgens het hof 
vormenn de generieke kortingen van de varkensrechten, evenals het vervallen 
vann de latente ruimte, 

2777 Rb Den Haag 23 december 1998, A$r.r. 1999, 4949; M&R 1999, 28 m.nt. J.E. Hoitink; jM 
1999,, 34 m.nt. C. Lambers, W.Th. Douma en R.L. Vucsan. 

2788 Rb. Den Haag 23 december 1998, Agr.r. 1999, 4949; M&R 1999, 28 m.nt. J.E. Hoitink; JM 
1999,, 34 m.nt. C. Umbers, W.Th. Douma en R.L. Vucsan. 



II  218 HoofdstukHoofdstuk 7 

.... een (verdere) beperking van het gebruik van de betrokken varkenshoudersbedrij-
ven,, en in zover een regulering van dat gebruik zoals bedoeld in het tweede lid 
vann artikel 1 van het Eerste Protocol, maar, nu de kortingen en het verdwijnen 
vann die bedrijven niet waardeloos maken, geen ontneming van eigendom als in 
hett eerste lid.279 

Voorr de vraag of die regulering van eigendom zonder compensatie inbreuk 
maaktt op het Eerste Protocol moet volgens het hof worden beoordeeld of 
dee maatregel in het algemeen belang gerechtvaardigd is en proportioneel 
iss ten opzichte van het ermee nagestreefde doel. Volgens het hof is het 
voorkomenn van milieuschade door niet-plaatsbare mestoverschotten een 
algemeenn belang dat regulering van eigendomsrechten rechtvaardigt.280 

Daarnaastt beoordeelt het hof of er sprake is van een 'fair balance' tussen 
hett algemeen belang en de belangen van de varkenshouders. 

Indienn het uitgangspunt juist is dat de afzet van met name varkensmest problemen 
ontmoett in verband met de geringe mogelijkheid die mest op eigen grond te 
gebruikenn en de slechte verplaatsbaarheid en exporteerbaarheid ervan, acht het 
hoff  het niet ongerechtvaardigd dat de varkensbranche zelf de gevolgen draagt van 
dee op haar toegesneden maatregelen ter beperking van de (het) door de branche 
veroorzaaktee (deel van) milieuschade en dat die niet voor rekening van de gehele 
gemeenschapp worden gebracht. 

Tevenss is het hof met de rechtbank van oordeel dat het systeem van de Whv 
inbreukk maakt op de gemeenschappelijke marktordening. Hoewel het om 
inbreukenn op verschillende belangen gaat, beoordeelt het hof de geschiktheid 
enn de noodzaak van de Whv zowel in het kader van het Europees recht als 
inn het kader van het EVRrvl. Bij die beoordeling worden de doelstellingen 
vann ruimtelijke ordening en dierenwelzijn buiten beschouwing gelaten, omdat 
volgenss de rechter uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze doelen nevenge-
schiktt zijn. 

Hett hof acht het niet aannemelijk dat de maatregelen, waarin de Whv 
voorziet,, geschikt zijn om de eisen van de EG-Nitraatrichtlijn te vervullen. 

Dee Whv is immers gericht op reductie van de fosfaat-component van varkensmest, 
terwijll  de Nitraat-richtlijn de reductie van de nitraat-belasting tot doel heeft. 

2799 Hof Den Haag 20 januari 2000, Agr.r. 2000, 5001 m.nt. D.W. Bnnl; M&R 2000, 22 m.nt. J.E. 
Hoitinkk & J.H. Jans; /M 2000, 38 m.nt. C. Lambers. 

2800 Zie ook Rb. Den Haag 23 december 1998, Agr.r. 1999,4949; M&R 1999,28 m.nt. J.E. Hoitink; 
}M}M  1999, 34 m.nt. C. Lambers, W.Th. Douma en R.L. Vucsan. 
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Hett hof baseert zich daarnaast op de ingebrekestelling en het met redenen 
omkledee advies van de Europese Commissie. Hieruit volgt dat het actiepro-
grammaa als bedoeld in artikel 5 van de nitraatrichtlijn, waarvan de Whv 
onderdeell  uitmaakt, ontoereikend is om aan de eisen van de nitraatrichtlijn 
tee voldoen. Deze ongeschiktheid wil volgens het hof niet zeggen dat de Whv 
ookk ongeschikt is om de zelfstandige milieudoelstelling die in hoofdzaak 
wordtt nagestreefd, te verwezenlijken. Hoewel de rechter niet naar de wetsge-
schiedeniss verwijst, bestaat er naar mijn oordeel wel een verband. Doordat 
dee wetgever onvoldoende heeft aangegeven op welke wijze de Whv bijdraagt 
aann het voldoen aan de EG-Nitraatrichtlijn, kan de rechter aan de wetsge-
schiedeniss voorbijgaan en zijn eigen oordeel vormen. 

Hett hof overweegt dat op grond van de gegevens die de staat bij de tot-
standkomingg van de Whv ter beschikking had, het nemen van ingrijpende 
maatregelenn noodzakelijk en gerechtvaardigd was. De rechter gaat hierbij 
naa over welke gegevens men beschikte ten tijde van de vaststelling van de 
wet. . 

Naderee beoordeling van de aannames in de Integrale Notitie in het op verzoek 
vann de Staat door Van de Bunt uitgebracht rapport van 27 augustus wees erop 
datdat ondanks de pessimistische verwachtingen over de totale fosfaatproductie, de 
overschotberekeningg van de Integrale Notitie niettemin denkbaar bleef, gezien de 
onzekerhedenn in de ontwikkeling van de mestafzetmogelijkheden. 

Hett hof oordeelt dat de tijdsdruk de onmiddellijke invoering van de eerste 
kortingg noodzaakte. Het vervallen van de latente ruimte was noodzakelijk 
omm de effecten van die korting niet (gedeeltelijk) teniet te doen. 

Tenn aanzien van de tweede generieke korting oordeelt het hof anders. 
Gelett op de onzekerheden met betrekking tot de resultaten die zijn te behalen 
doorr fosfaatbeperking in het voer en de ontwikkelingen in de afzetmogelijk-
heden,, stond ten tijde van de vaststelling van de wet de noodzaak van de 
kortingg in het jaar 2000 niet vast. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat 
bijj  het vervallen van de latente ruimte en de eerste generieke korting nog 
directee aansluiting bestond bij de mestproductierechten, die uitgingen van 
dee hoeveelheid geproduceerde fosfaat. Bij de tweede korting ontbreekt het 
verbandd met de fosfaatexcretie, omdat bij deze korting de hoeveelheid var-
kensrechtenn als maatstaf geldt. Het hof stelt vast dat de mogelijkheid die 
inn artikel 32 Whv aan de varkenshouders wordt geboden om de tweede gene-
riekee korting met 5% te verminderen door gebruik van fosfaatarm voer, on-
voldoendee is om op ontwikkelingen in de fosfaatreductie door het voerspoor 
inn te spelen. Daarnaast overweegt het hof dat bij het vaststellen van de wet 
niett bekend was welk verband ten tijde van de tweede korting zou bestaan 
tussenn het landelijk mestoverschot en de afzetmogelijkheden van varkens-
mest. . 
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Uitt thans bekende cijfers [in Van de Bunt II] volgt dat de geprognostiseerde vermin-
deringg van de totale fosfaatreductie bijna volledig door de varkenssector wordt 
gerealiseerdd (...) en dat de vermindering van afzetmogelijkheden zich nauwelijks 
inn de varkenssector voordoet (de afzetmogelijkheid voor varkensmest was al heel 
gering),, maar is toe te rekenen aan met name omstandigheden in andere sectoren. 

Hett hof oordeelt in dit verband dat ook achteraf bezien, de tweede korting 
vann de varkenssector niet noodzakelijk is. Het feit dat de korting ingevolge 
artikell  31, lid 3, Whv kan worden verminderd tot minimaal 5% doet hier 
niett aan af. Die vermindering vindt immers alleen plaats voorzover de be-
trokkenn varkensrechten al uit de markt zijn gehaald door afroming en houden 
geenn verband met de fosfaatreductie die op andere wijze totstand is gebracht. 

Naarr mijn oordeel kan het oordeel van het hof omtrent de tweede korting 
ookk in verband worden gebracht met de (on)zorgvuldigheid van het onder-
zoekk dat aan de Whv ten grondslag ligt. Indien de toelichting blijk had ge-
gevenn van een volledige en objectieve inventarisatie van feiten en gegevens 
mett betrekking tot de tweede korting, had de rechter hier moeilijk aan voorbij 
kunnenn gaan. Bovendien was uit een dergelijke inventarisatie gebleken dat 
err ten tijde van de vaststelling van de wet onvoldoende gegevens beschikbaar 
warenn over de ontwikkelingen in de sector en over de effecten van de af-
room-- en opkoopregeling. 

 Gerechtvaardige verwachtingen 

Inn het eerste kortgeding beroepen de varkenshouders zich erop dat de staat 
onvoorwaardelijkee toezeggingen heeft gedaan om voor het jaar 2000 nog 
geenn kortingsmaatregelen te nemen.281 Volgens de varkenshouders is in 
dee Integrale Notitie toegezegd dat in 2000 voor de eerste keer de balans zal 
wordenn opgemaakt. Als bij die gelegenheid uit de uitkomst van de monito-
ringg zou blijken dat een landelijk mestoverschot niet kan worden voorkomen, 
zouu het evenwicht door middel van een korting op de niet-grondgebonden 
mestproductierechtenn moeten worden hersteld. Deze maatregel zou tijdig 
wordenn voorbereid, alsdus de varkenshouders. De rechtbank oordeelt in 
zijnzijn tussenvonnis dat hier geen sprake is van een concrete toezegging, maar 
vann een formulering van algemeen beleid.282 

.... die is gedaan tegen de achtergrond van een mogelijk, naar later zou kunnen 
blijken,, onjuist uitgangspunt terzake van de mate van reductie van het mestover-
schott door de inspanningen van het bedrijfsleven. 

2811 Pres. Rb. Den Haag 11 september 1998, JB 1998, 216. 
2822 Rb. Den Haag 23 december 1998, Agr.r. 1999, 4949; M&R 1999, 28 m.nt. J.E. Hoitink; JM 

1999,, 34 m.nt. C. Lambers, W.Th. Douma en R.L. Vucsan. 
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Inn hoger beroep oordeelt het hof dat het geen toezeggingen betreft waarop 
dee wetgever bij wijzigingen van de omstandigheden niet zou mogen terugko-
men.2833 De wetgever was vrij om te beslissen dat maatregelen noodzakelijk 
waren,, toen hij uit de ontwikkelingen afleidde dat dat nodig was voor het 
bereikenn van het door hem gestelde milieudoel, aldus het hof.284 

Inn deze jurisprudentie wordt aldus bevestigd dat het aan de wetgever 
iss om te beslissen of het algemeen belang vergt dat een bepaalde maatregel 
moett worden genomen. Hij hoeft zich in beginsel niet aan eerdere afwegin-
genn gebonden te achten. Dit is slechts anders in het geval van een concrete 
toezegging,, waarop belanghebbenden mochten vertrouwen,285 

 Wijze van vaststellen varkensrecht 

Dee wetgever heeft de bedoeling gehad om de Whv zo in te richten dat de 
omvangg van het varkensrecht direct uit de wet voortvloeit. Onder verwijzing 
naarr de bedoeling van de wetgever oordeelt het CBB dan ook dat de medede-
lingg van het Bureau Heffingen omtrent de hoogte van het varkensrecht geen 
besluitt is in de zin van de Awb.286 Volgens het college heeft de wetgever 
uitdrukkelijkk beoogd 

.... een mededeling als de onderhavige omtrent de berekening van de uit de wet 
voortvloeiendee omvang van het varkens-, onderscheidenlijk fokzeugenrecht en 
registratiee geen rechtsgevolg te verbinden ...18? 

Volgenss het college bevatten artikel 6 tot en met 13 Whv voor de bepaling 
vann de omvang van het varkensrecht maatstaven die van exacte en rekenkun-
digee aard zijn. Op deze wijze heeft de wetgever volgens de rechter beoogd 
tee bewerkstelligen dat de omvang van het varkensrecht rechtstreeks uit de 
wett voortvloeit en aldus door belanghebbende kan worden berekend. Daar-
aann doet niet af dat de Whv door zijn technische karakter tamelijk complexe 
rekenregelss bevat. 

2833 Hof Den Haag 20 januari 2000, Agr.r. 2000, 5001 m.nt. D.W. Bruil; M&R 2000, 22 m.nt. J.E. 
Hoitinkk & J.H. Jans; JM 2000, 38 m.nt. C. Lambers. 

2844 Bruil wijst er in zijn noot op dat de rechter er wel makkelijk aan voorbijgaat dat juist over 
dee Integrale Mestnotitie en de daaruit voortvloeiende wijziging van de Meststoffenwet een 
moeizamee consensus tot stand was gekomen tussen overheid en sector, die in een klap 
doorr de Whv ongedaan werd gemaakt en dat op een moment waarin de varkenshouderij, 
naa de varkenspest, in een ernstige crisis verkeerde. 

2855 HR 19 februari 1993, N] 1994, 704. 
2866 CBB 1 juni 1999, AB 1999, 315 m.nt. J.H. van der Veen; Agr.r 1999, 4972 m.nt. D.W. Bruil. 
2877 Deze overweging kan opmerkelijk worden genoemd daar het vereiste van rechtsgevolg 

ingevolgee art. 1:3 Awb geobjectiveerd is, zie ook Bruil in zijn noot bij deze uitspraak. 
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Gesteldd noch gebleken is dat in het onderhavige geval niet, conform de bedoeling 
vann de wetgever, de omvang van het varkensrecht, zoals dat uit de toepasselijke 
bepalingenn van de Whv volgt, door appellanten zelf kan worden berekend. 

Uitt deze uitspraak kan worden afgeleid dat de Whv-wetgever, ondanks het 
technischee karakter van de betreffende bepalingen, volgens de rechter vol-
doendee specifiek is geweest. De rechter acht het van belang dat belangheb-
bendenn in staat moeten kunnen zijn om zelf de omvang van het varkensrecht 
tee berekenen, 

Artikell  25 Whv bepaalt dat een AMvB wordt vastgesteld waarin een voor-
zieningg wordt getroffen voor groepen van gevallen waarin de wet tot onbil-
lijkhedenn van overwegende aard leidt. De president van de rechtbank acht 
hett gerechtvaardigd dat de betreffende AMvB slechts een voorziening bevat 
voorr een beperkte categorie van ondernemers.288 De rechter baseert zich 
hierbijj  op de wetsgeschiedenis. 

Blijkenss de Memorie van Toelichting bij de Whv is bewust gekozen voor het uit-
gangspuntt om voor de wijze van vaststelling van het varkensrecht zo min mogelijk 
uitzonderingenn te maken. 

Bijj  de beoordeling van het hoger beroep verwijst het hof ook naar de parle-
mentairee behandeling van de Whv en de AMvB.289 Daaruit kan volgens 
dee rechter worden afgeleid dat de door de AMvB gedekte groepen hardheids-
gevallenn zijn vastgesteld na consultatie van het landbouwbedrijfsleven, de 
betrokkenn maatschappelijke organisaties en beide kamers van de Staten-
Generaal.. Het hof oordeelt dat gezien het doel van de Whv niet gezegd kan 
wordenn dat de AMvB in redelijkheid de categorie bedrijven, waaraan tege-
moett wordt gekomen, niet beperkt heeft kunnen houden. Het doel van de 
wett en de bedoeling van de wetgever zijn in dit opzicht voldoende expliciet 
inn de wetsgeschiedenis naar voren gekomen. De rechter kan er niet om heen. 

33 Wet voorzieningen gehandicapten 

3.11 Inhoud 

Dee Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) is op 1 april 1994 in werking 
getreden.2900 De wet voorziet in een decentralisatie van voorzieningen voor 

2888 Pres. Rb. Den Haag 6 november 1998, Agr.r. 1999, 4948. 
2899 Hof Den Haag 23 september 1999, Agr.r. 2000, 4993. 
2900 Stb. 1993, 657. 
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gehandicapten.. Daarbij beoogt de wet deze voorzieningen toegankelijk te 
makenn voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar. De WVG is zo ingericht dat 
dee maatregelen budgettair neutraal moeten kunnen worden uitgevoerd.291 

Mett de decentralisatie van de voorzieningen wordt een betere afstemming 
opp het lokale niveau nagestreefd waardoor niet alleen de voorzieningen op 
maatt worden geleverd, maar tevens kosten kunnen worden bespaard.292 

Daarnaastt beoogt de wet een bijdrage te leveren aan harmonisatie van het 
stelsell  van voorzieningen. 

Tenn behoeve van de decentralisatie en harmonisatie maakt de wet onder-
scheidd tussen leefvoorzieningen, woonvoorzieningen, zorgvoorzieningen en 
inkomensondersteunendee voorzieningen.293 Gelijksoortige voorzieningen 
wordenn samengebracht met als doel vermindering van het aantal loketten.294 

Inn het verlengde van de reeds voorgenomen decentralisatie van de voorzie-
ningenn van de Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten (RGSHG),295 

wordenn daartoe de woon- en leefvoorzieningen, die op grond van artikel 
57,, tweede lid, AAW en de overeenkomstige bepalingen in de overheidspen-
sioenregelingenn worden verstrekt, overgedragen aan de gemeenten.296 De 
overigee voorzieningen die op grond van het eerste lid van artikel 57 AAW 
wordenn verstrekt, zoals hulpmiddelen, hulpverlening en genees- en heelkun-
digee voorzieningen, worden overgeheveld naar de AWBZ.297 Deze wijziging 
vann de AWBZ vindt in het kader van de totale herziening van de AWBZ 
plaatss en wordt derhalve afzonderlijk geffectueerd.298 De inkomensonder-
steunendee voorzieningen worden uit de AA W en de AWBZ overgeheveld 
naarr de Algemene Bijstandswet (Abw). De voorzieningen die betrekking 
hebbenn op het opheffen of verminderen van ergonomische beperkingen in 
dee werksituatie blijven ondergebracht bij de bedrijfsverenigingen. 

Inn de WVG is de materiële regeling met betrekking tot woon- en leefvoor-
zieningenn neergelegd. Artikel 2 van de WVG bevat een algemene zorgplicht 
voorr gemeenten voor het verstrekken van woonvoorzieningen, vervoersvoor-
zieningenn en rolstoelen. Ingevolge artikel 3 WVG dienen deze voorzieningen 
'verantwoord'' te zijn, waaronder wordt verstaan dat deze 'doeltreffend, doel-
matigg en cliëntgericht worden verleend'. De begrippen woon- en vervoers-
voorzieningenn worden in artikel 1 op algemene wijze gedefinieerd. Met 
woonvoorzieningg wordt bedoeld 

2911 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 6, 11 en 37. 
2922 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 4. 
2933 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 18. 
2944 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 4. 
2955 Zie Kamerstukken II  1990/91, 22 089, nr. 1. 
2966 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 12. 
2977 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 4. 
2988 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 12. 
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...... een voorziening die verband houdt met een maatregel die gericht is op het 
opheffenn of verminderen van beperkingen die een gehandicapte bij het normale 
gebruikk van zijn woonruimte ondervindt, en waarvan de kosten niet meer bedragen 
dann 45000 gulden.299 

Bijj  ingrepen van bouwkund ige of woon technische aard in of aan de woon-
ru imtee kan van een woonvoorz ien ing worden gesproken 

.... indien de voorziening gericht is op het opheffen of verminderen van ergonomi-
schee beperkingen.300 

Mett een vervoersvoorziening wordt ingevolge artikel 1, eerste lid, onder d, 

WV GG bedoeld een 

.... voorziening die gericht is op het opheffen of verminderen van beperkingen die 
eenn gehandicapte bij het vervoer buitenshuis ondervindt.301 

Hett tweede li d van artikel 2 WV G bepaalt dat gehandicapten die verbli jven 

inn een instel l ing die ingevolge artikel 8 van de AWBZ302 is erkend, ui tgeslo-

tenn zijn van de gemeenteli jke zorgpl icht tenzij door de Minister van Sociale 

Zakenn en Werkgelegenheid in overeenstemming met de Minister van Welzijn, 

Volksgezondheidd en Cu l tuur anders is bepaald.303 De zorgpl icht van de 

gemeentenn wordt in de WVG niet nader omschreven. Om gehandicapten 

tochh enige rechtszekerheid te b ieden verpl icht artikel 5 van de wet de ge-

meentenn om een verorden ing vast te stellen die in ieder geval regels bevat 

mett betrekking tot:304 

aa de gevallen en de vorm waarin voorzieningen kunnen worden verleend; 
bb de hoogte van de financiële tegemoetkomingen; 
cc de procedure met betrekking tot de toekenning, de herziening,, de beëindiging 

enn de terugvordering van voorzieningen, daaronder begrepen het inwinnen 
vann deskundigenadvies; 

dd de gronden waarop voorzieningen kunnen worden beëindigd, dan wel terugge-
vorderd.305 5 

Ingevolgee artikel 8 WVG kan bij AMv B worden bepaald dat het deskundigen-

adviess afkomstig moet zijn van een gecertificeerde dienst, waarbij regels 

2999 Art. 1, eerste lid, onder c, WVG. 
3000 Zie art. 1, eerste lid, onder c, WVG. 
3011 Art. 1, eerste lid, onder d, WVG. 
3022 Stb. 1992, 392. 
3033 Art. 2, derde lid, WVG. 
3044 Art. 2, eerste lid juncto artikel 5, tweede lid, WVG. 
3055 Art. 5, eerste lid, WVG. 
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wordenn gesteld met betrekking tot de voorschriften waaraan die diensten 
moetenn voldoen. 

Naastt de decentralisatie en harmonisatie van voorzieningen voor gehandi-
capten,, wordt de kern van de WVG gevormd door het uitbreiden van de 
beschikbaarheidd van deze voorzieningen voor 65-plussers. Deze uitbreiding 
wordtt gerealiseerd doordat de voorzieningen deels in de AWBZ worden 
ondergebracht,, die geen leeftijdsgrens kent, terwijl de overige bestaande voor-
zieningenn ingevolge de WVG worden overgeheveld naar de gemeenten waar-
bijj  geen leeftijdsbeperking is opgenomen.306 De WVG-wetgever heeft de 
eiss gesteld dat deze uitbreiding en overdracht van voorzieningen budgettair 
neutraall  worden uitgevoerd. Dit wordt in de eerste plaats gerealiseerd door 
voordatt de wet in werking treedt, een korting op de lopende vervoerskosten-
voorzieningenn door te voeren van driemaal 10%.307 Na inwerkingtreding 
vann de wet kunnen gemeenten zelf kostenbesparende maatregelen nemen 
doorr bijvoorbeeld lagere vervoerskostenvergoedingen vast te stellen en/of 
meerr collectieve in plaats van individuele vervoersvoorzieningen te scheppen. 
Ookk hebben de gemeenten ingevolge artikel 6 WVG de mogelijkheid om 
bijj  het toekennen van de voorziening een eigen bijdrage te vragen.308 In 
dee memorie van toelichting bij de WVG worden daartoe de volgende moge-
lijkhedenn genoemd: 

aa een beperkte, wettelijk gemaximeerde eigen bijdrage, onafhankelijk van het 
inkomen,, met name voor woningaanpassing en voorzieningen in natura; 

bb een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van woonvoorzieningen en 
vervoersvoorzieningen; ; 

cc doorberekening in de huur van een deel van de kosten van woningaanpassing 
(mett inachtneming van de mogelijkheid van huursubsidie) en eigen financiering 
vann dit deel bij eigen woningen.309 

Daarnaastt bepaalt artikel 5, tweede lid, WVG dat de gemeenten rekening 
kunnenn houden met het inkomen van de aanvrager. 

Aann de budgettaire neutraliteit van de WVG wordt tevens bijgedragen 
doordatt de overhevelingen van de AAW-zorgvoorzieningen naar de AWBZ 
enn de inkomensondersteunende voorzieningen naar de bijzondere bijstand 
besparingenn opleveren. In de toelichting wordt vermeld dat deze besparingen 
mett name zijn toe te schrijven aan het stringentere toelatingsbeleid van de 
AWBZZ en de ABW.310 Ten slotte wordt in het voorstel van wet tot wijziging 

3066 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 11. 
3077 Kamerstukken U 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 40. 
3088 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 40. 
3099 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 15. 
3100 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 39. 
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vann de AOW een maatregel voorgesteld die onderdeel vormt van de maatre-
gelenn om budgettaire neutraliteit te realiseren voor financiële dekking van 
dee meerkosten van 1994. 

3.23.2 Toetsing van de belangenafweging in abstracto 

Dee toetsing van de belangenafweging die aan de WVG ten grondslag ligt, 
spitstt zich toe op de overdracht van de woon- en vervoersvoorzieningen 
enn de rolstoelen naar gemeenten en de uitbreiding van de doelgroep van 
dezee voorzieningen naar boven 65-jarigen. De invloed die financiële overwe-
gingenn daarbij hebben gehad, worden in de beoordeling betrokken. Ten 
aanzienn van de WVG kunnen afzonderlijke maatregelen worden onderschei-
denn die ten doel hebben om aan de voorwaarde van budgettaire neutraliteit 
tee voldoen.311 De afwegingen die aan deze maatregelen ten grondslag lig-
gen,, worden niet zelfstandig beoordeeld. 

 Ingrijpendheid en gemeenschappelijk belang 

Dee belangenafweging van de wetgever dient in beginsel gericht te zijn op 
hett nemen van een ingrijpend besluit. In dit verband moet de wetgever mo-
tiverenn waarom hij een bepaald onderwerp ter regeling aan zich trekt. In 
dee toelichting bij de WVG wordt het niet expliciet overwogen, maar mijns 
inzienss voorziet de wet in het nemen van een ingrijpend besluit. Van de 
zorgplichtt kan worden gezegd dat deze betrekking heeft op eerste levensbe-
hoeftenn van gehandicapten.312 De wet schept in dit verband (bijna) onont-
koombaree dwang. Een gehandicapte die is aangewezen op een voorziening 
heeftt geen andere mogelijkheid dan conform de wet te handelen.313 Tevens 
kann ten aanzien van het onderwerp dat in de WVG wordt geregeld, de schijn 
bestaann dat het bestuur een eigen belang heeft. De budgetverantwoordelijk-
heidd die gemeenten voor de verstrekking van voorzieningen hebben, zou 
inn een eigen voordeel kunnen worden gebruikt. Voornoemde overwegingen 
leidenn mijns inziens tot de conclusie dat de wetgever de regeling van voorzie-
ningenn voor gehandicapten terecht aan zich heeft getrokken. 

Dee wetgever moet ten aanzien van het te regelen onderwerp determineren 
watt de te behartigen belangen zijn. Daarbij moet aandacht worden besteed 
aann de vraag in hoeverre een toekomstig algemeen belang moet worden ge-

3111 Zoals de mogelijkheid die gemeenten ingevolge art. 5 en 6 WVG krijgen om rekening te 
houdenn met het inkomen van de aanvrager en een eigen bijdrage te vragen. 

3122 Zie ook Handelingen II 11 mei 1993, p. 67-4797; vgl. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 
5,, p. 12. 

3133 Kroes 1998, p. 297. 
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diend.. In dit verband kan worden verwezen naar de uitgangspunten zoals 
dezee in de toelichting en in de brief van 6 mei 1991 aan de Tweede Ka-
mer3144 worden genoemd: 

11 ouderen en gehandicapten dienen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven 
wonen;; het daarop gerichte beleid moet kunnen worden uitgevoerd binnen 
eenn budgettair beheersbaar kader; 

22 ook voor lagere inkomensgroepen moeten voorzieningen bereikbaar zijn; 
33 uitbreiding van de werkingssfeer naar boven 65-jarigen van de thans in de 

AAWW geregelde voorzieningen is wenselijk; voorwaarde daarbij is dat dit bud-
gettairr neutraal kan geschieden;...315 

Uitt deze uitgangspunten kan worden afgeleid dat het verstrekken van voor-
zieningenn aan gehandicapten door de overheid van algemeen belang wordt 
geacht.. Deze voorzieningen moeten volgens de regering ook voor lagere in-
komensgroepenn bereikbaar zijn. Dit betekent dat het toegankelijk maken van 
voorzieningenn voor lagere inkomensgroepen niet centraal wordt gesteld, 
err is eerder sprake van een randvoorwaarde.316 

Tott de uitgangspunten van de WVG behoort ook de financiële beheers-
baarheidd van de maatregel. Het is aan de wetgever om te bepalen of en in 
welkee mate de gemeenschap de verstrekking van voorzieningen aan gehandi-
captenn financiert. Ten aanzien van de WVG heeft de wetgever de voorwaarde 
gesteldd van budgettaire neutraliteit. Hiermee kan het beheersen van de kosten 
vann de overheid voor de voorzieningen als een gemeenschappelijk te dienen 
belangg worden aangemerkt. Hoewel dit niet expliciet wordt aangegeven, 
heeftt de behartiging van dit belang deels zijn werking in de toekomst. Het 
iss bij uitstek de wetgever die kan bepalen in welke mate een toekomstig 
belangg moet worden behartigd. 

Uitt de wetsgeschiedenis kan een tweeledig gemeenschappelijk belang 
wordenn gedestilleerd. Enerzijds gaat het 

.... om behoud van de mogelijkheden tot maatschappelijke integratie en zelfstandig 
wonenn van gehandicapten en het bieden van daarop gerichte adequate voorzienin-

317 7 

gen.317 7 

Anderzijdss betreft het gemeenschappelijk belang de financiële beheersbaar-
heidd van de kosten.318 Deze te dienen belangen zijn verschillend van aard 

3144 Kamerstukken II  1990/91, 22 089, nr. 1, p- 4. 
3155 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 5. 
3166 Zie ook Kroes 1998, p. 281. 
3177 Kamerstukken U 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 5. 
3188 Kamerstukken U 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 5. 
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enn tevens moeilijk verenigbaar. Naarmate meer prioriteit wordt gegeven aan 
hett ene gemeenschappelijk belang, zal dat ten koste gaan van het andere 
gemeenschappelijkk belang en andersom. Het is derhalve van belang dat de 
wetgeverr een verhouding tussen deze twee belangen aanbrengt zodat een 
voldoendee duidelijk kader voor de belangenafweging wordt gevormd. 

Bijj  de vaststelling van de WVG is dit naar mijn mening onvoldoende 
gebeurd.. In de toelichting wordt volstaan met het opsommen van de uit-
gangspuntenn van de regeling,319 Een prioritering ontbreekt. Er wordt nau-
welijkss aandacht besteed aan de vraag waarom met deze uitgangspunten 
hett gemeenschappelijk belang wordt gediend en op welke wijze dit gemeen-
schappelijkk belang kan worden geconstrueerd. Dit blijkt onder andere uit 
hett feit dat in eerste instantie geen inhoudelijke reactie wordt gegeven op 
hett advies van de Raad voor de Volkshuisvesting. De raad is van mening 
datt er een politieke keuze moet worden gemaakt met betrekking tot de vraag 
off  het beschikbaar stellen van voorzieningen aan gehandicapten als een recht 
off  als een gunst moet worden beschouwd.320 Pas tijdens de behandeling 
vann de wet in de Eerste Kamer gaat de regering meer concreet op deze vraag 
inn en stelt vast dat er geen sprake is van een gunst maar dat de WVG een 
rechtsplichtt bevat. 

Dee keerzijde van die rechtsplicht vertaalt zich in een recht van de gehandicapte, 
hetwelkk hij zonodig via het instellen van beroep kan afdwingen. Een gunst kan 
niett worden afgedwongen.321 

Uitt de tekst van de WVG kan echter moeilijk worden opgemaakt wat dit 
rechtt van de gehandicapte precies inhoudt. De financiële beheersbaarheid 
vann de maatregel lijk t van grote invloed te zijn.322 Doordat de omvang van 
hett gedecentraliseerde budget bij voorbaat vaststaat worden gemeenten 
gedwongenn om de mate waarin de voorziening adequaat wordt geacht aan 
tee passen aan het beschikbare budget. Tijdens de parlementaire behandeling 
wordtt veelvuldig gevraagd naar de gevolgen, indien zou blijken dat het 
beschikbaree budget niet toereikend is.323 Uit de soms enigszins tegenstrij-
digee antwoorden zou kunnen worden afgeleid dat de regering geen keuze 
heeftt gemaakt tussen het belang van het verstrekken van voorzieningen en 

3199 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 5. 
3200 Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 3, p. 13; zie ook de kamervragen t.a.v. dit aspect in 

KamerstukkenKamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 5, p. 6; Kamerstukken 11992/93, 22 815, nr. 274b, p. 2. 
3211 Kamerstukken I 1992/93, 22 815, nr. 274c, p. 17. 
3222 Zie ook Kroes 1998, p. 278-281. 
3233 Zie o.a. Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 5, p. 13, 15, 16, 17 en 49; nr. 10, p. 12, 13, 16 

enn 36 en Kamerstukken l 1992/93, 22 815, nr. 274b, p. 2. 
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dee financiële belangen van de staat.324 Indien met een wet tegenstrijdige 
belangenn worden gediend zonder dat een verhouding tussen deze belangen 
iss aangebracht, kan dit belangrijke gevolgen hebben voor de inhoud en de 
uitvoeringg van de wet. Er ontbreekt een duidelijk kader, waarbinnen de 
afwegingenn van wetgever en bestuur worden verricht. De tegenstrijdigheid 
tussenn de te dienen belangen zal daarin blijven doorwerken. 

 Inventarisatie en overleg 

Bijj  het ontwerpen van een wet is in de eerste plaats van belang dat er een 
zorgvuldigee inventarisatie plaatsvindt van relevante belangen, feiten, omstan-
dighedenn en alternatieven. Ten aanzien van de WVG kan mijns inziens de 
vraagg worden gesteld of dit in voldoende mate is gebeurd. 

Eenn van de belangrijkste argumenten die in het kader van de decentralisa-
tiee worden gehanteerd, is dat bijgedragen wordt aan de kwaliteit van de 
voorzieningenn en de kostenbesparende werking ervan. Deze stelling wordt 
echterr nauwelijks onderbouwd, de toelichting vermeldt slechts: 

Doorr de decentralisatie van de woon- en vervoersvoorzieningen voor gehandicapten 
naarr de gemeenten worden de mogelijkheden vergroot voor zorg op maat, samen-
hangg in de verstrekking van deze voorzieningen en afstemming binnen het lokale 
beleidd en op de lokale situatie. Het bieden van voorzieningen, die zijn afgestemd 
opp de individuele woon- en leefsituatie en op de lokale situatie, kan zowel de 
kwaliteitt als de doelmatigheid van de hulpverlening ten goede komen.325 

Err wordt niet concreet ingegaan op de vraag hoe de WVG er precies toe zal 
leidenn dat de kwaliteit en doelmatigheid van de voorzieningenverstrekking 
wordtt verbeterd.326 In de toelichting wordt veelvuldig gesproken van ver-
wachtingen,, zonder dat wordt aangegeven op welke feiten deze zijn geba-
seerd.. Ter illustratie volgen hierna drie passages. 

Volledigee decentralisatie van de zorg voor alle woonvoorzieningen naar de gemeen-
tenn biedt bovendien het belangrijke voordeel dat zowel het te voeren beleid als 
dee feitelijke toekenning van voorzieningen als de financiering alle in een hand zijn. 
Naarr verwachting zal hiervan een positieve invloed uitgaan op zowel de kwaliteit 
vann de voorzieningen als op de beheersing van de kosten. 

3244 Zie bijv. Kamerstukken II1992/93,22 815, nr. 6, p. 8 en 13-14; nr. 11, p. 13 en 21; Kamerstukken 
II  1992/93, 22 815, nr. 274f, p. 23. 

3255 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 5. 
3266 Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 14 en 15. 
3277 Kamerstukken U 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 20. 
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Wijj  gaan ervan uit dat met de ingrijpende herstructurering van het stelsel van 
voorzieningenn voor gehandicapten langs de hiervoor weergegeven lijnen, de voor-
waardenn zijn geschapen voor de afstemming van beleid en uitvoering op gemeente-
lij kk vlak en in de sector van maatschappelijke en medische zorg.328 

Wijj  zien het als een pluspunt dat door de grotere gemeentelijke verantwoordelijk-
heidd voor gehandicapten de belangen van deze groep in het beleid de nodige 
aandachtt zullen krijgen. Wij gaan ervan uit dat dit beleid in samenspraak met hun 
organisatiess wordt ontwikkeld.329 

Tevenss spreekt de regering tijdens de parlementaire behandeling van de 
WVGG herhaaldelijk de verwachting uit dat de gemeenten, door een systeem 
vann collectief vervoer op te zetten, aanzienlijk op de voorzieningen kunnen 
besparen.. Ook deze verwachting wordt niet met feiten onderbouwd.330 

Uitt de wetsgeschiedenis blijkt niet dat is onderzocht of een dergelijk systeem 
ookk voor kleinere gemeenten rendabel is.331 Tevens kan worden afgevraagd 
off  er verband moet worden gelegd met de (slechte) ervaringen van het 
leerlingenvervoer.3322 Ook is het van belang hoeveel tijd gemeenten nodig 
hebbenn om een systeem van collectief vervoer op te zetten. Bovendien moet 
wordenn onderzocht wat de nadelen zijn van een dergelijk vervoerssysteem 
voorr de gehandicapten.333 

Tevenss kan in dit verband worden gewezen op de gegevens die ten 
grondslagg liggen aan de veronderstelling dat de uitbreiding van de groep 
voorzieningengerechtigdenn naar boven 65-jarigen budgettair neutraal kan 
plaatsvinden.. Op basis van onderzoek worden de kosten voor uitbreiding, 
naa een correctie voor reeds aan 65-plussers toegekende voorzieningen en 
onderr aanname van niet gebruik van 30%,334 geschat op 1,2 miljard.335 

Hierbijj  wordt aangetekend dat aan de ramingen geen absolute betekenis 
magg worden toegekend.336 Daarnaast blijk t dat moeilijk kan worden aange-
gevenn welke besparingen precies zullen voortvloeien uit de overheveling 
vann de A A W-zorg voorzieningen naar de AWBZ en van de inkomensonder-

3288 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 24. 
3299 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 24. 
3300 Zie ook vragen hierover o.a. in Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 15 en 27 en nr. 

10,, p. 23-26. Zie tevens de antwoorden in nr. 6, p. 30-31 en Handelingen II11 mei 1993, p. 
67-4801. . 

3311 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 27. 
3322 Rapport van 15 oktober 1992, zie Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 5, p. 26. Zie ook nr. 

10,, p. 24ennr. 11, p. 36. 
3333 Zie ook o.a. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 25 en 27 en nr. 10, p. 24. 
3344 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 35. 
3355 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 37. 
3366 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 36. 
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steunendee voorzieningen naar de bijzondere bijstand.337 De getallen die, 
inn het kader van de uitvoeringskosten zijn opgegeven, zijn naar mijn oordeel 
niett geheel eenduidig.338 In de meerjarenraming tot 1996 wordt rekening 
gehoudenn met een 'demografisch volume-accres'.339 Het is niet duidelijk 
waaromm dat na 1996 niet meer nodig is. Ten slotte kan worden gewezen op 
dee paragraaf die handelt over de financiering. Hierin wordt gesproken over 
dee financieringsverschuivingen en aandelen van beneden en boven 65-jarigen 
aann de financiering van de AAW. In hoofdzaak wordt verwezen naar het 
wetsvoorstell  Tweede Verlenging wet tijdelijke handhaving leeftijdsgrens 
verzekerings-- en premieplicht AAW van 28 juli 1992, naar een op dat moment 
nogg te verschijnen notitie inhoudende een kabinetsstandpunt over de verzeke-
rings-- en premieplicht van 65-plussers340 en een wijziging van de AOW.341 

Hett spreekt wellicht vanzelf dat deze verwijzingen weinig inzicht geven in 
dee wijze waarop de maatregelen in de WVG worden gefinancierd. Ook de 
Raadd van State heeft moeite met het financiële beeld dat wordt geschetst: 

Doordatt verscheidene verschuivingen nodig zijn binnen de collectieve sector als 
geheell  en binnen de sector van de rijksbegroting waaronder het Gemeentefonds, 
enn bovendien enerzijds beleidsintensivering en anderzijds besparingen worden 
nagestreefdd - dat alles in een meerjarig kader - is het financiële beeld gecompli-
ceerd.. De financiële paragraaf laat zich ondanks de veelheid van informatie niet 
eenvoudigg lezen. Sommige onderdelen berusten op berekeningen, andere op schat-
tingenn en verwachtingen. Sommige gegevens worden in een meerjarenkader gepre-
senteerd;; andere niet.342 

Dee raad concludeert: 

3377 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 39. 
3388 Zie Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 3, p. 41. De oude uitvoeringskosten van de AAW-

voorzieningenn zijn richtinggevend. Omdat de gemeenten een deel van de uitvoering 
overnemen,, wordt het corresponderende deel van de uitvoeringskosten overgeheveld. Dit 
kann m.i. echter nooit geheel kostendekkend zijn omdat twee uitvoeringsinstanties voor 
dezelfdee taken altijd meer kosten dan één. Daar komt bij dat overwogen wordt dat de 
mensjarenn bij het GMD en het GAK behouden dienen te blijven, zij het op kosten van de 
gemeenten.. Deze kosten zijn echter nergens in de berekeningen terug te vinden en niet 
zekerr is of de gemeenten dit zullen en kunnen betalen. Daarnaast wordt het beschikbare 
bedragg voor de uitvoeringskosten, dat afkomstig is van de AAW, verhoogd met 60 miljoen 
'inn verband met de uitbreiding van de doelgroep naar 65-plussers en de daarmee samenhan-
gendee noodzaak beheersingsmaatregelen te treffen'. M.i. is niet duidelijk hoe dit bedrag 
iss samengesteld. 

3399 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 42. 
3400 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 46. 
3411 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 45. 
3422 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, B, p. 20. 



II 232 HoofdstukHoofdstuk 7 

All  met al is de Raad voorshands niet overtuigd dat het complex van maatregelen 
zonderr aantasting van het voorzieningenniveau budgettair neutraal en zonder ver-
hogingg van collectieve lasten kan worden ingevoerd.343 

Uitt het voorgaande kan worden opgemaakt dat de wetsgeschiedenis van 
dee WVG onvoldoende blijk geeft van een zorgvuldige inventarisatie van rele-
vantee feiten en omstandigheden,344 Ook blijkt niet van voldoende inzicht 
inn de betrokken belangen.345 Bij het ontwerpen van een maatregel als de 
WVGG dient een duidelijk beeld te bestaan van de betrokken belangen en 
vann de wijze waarop deze belangen worden beïnvloed. Er moet niet alleen 
aandachtt zijn voor de belangen van geadresseerden, tevens is het van belang 
datt wordt geïnventariseerd in welke omstandigheden familieleden, buren 
enn kennissen van gehandicapten verkeren en dat nagedacht wordt over de 
positiee van diegenen die de regeling moeten uitvoeren. In het beginstadium 
moett op objectieve wijze worden geïnventariseerd wat de gevolgen van ver-
schillendee alternatieven (zouden) kunnen zijn voor belanghebbenden en voor 
hett belang van de financiële beheersbaarheid.346 Ten aanzien van de WVG 
iss onduidelijk in welke mate deze objectiviteit is betracht. Er zijn aanwijzin-
genn dat de politieke wenselijkheid van decentralisatie en uitbreiding van 
dee groep gerechtigden onder voorwaarde van budgettaire neutraliteit steeds 
hebbenn overheerst.347 Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het voorbe-
reidendd onderzoek van een wet. 

Voorr een goede inventarisatie is veelvuldig overleg nodig met belangheb-
bendenn en deskundigen. Daarnaast is het van belang dat de volksvertegen-
woordigingg reeds in een vroeg stadium bij de besluitvorming is betrokken. 
Dee vraag is of bij het ontwerpen van de WVG aan deze voorwaarden is 
voldaan.. Op 6 mei 1991 hebben de staatssecretarissen van SZW, VROM en 
WVCC een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin de uitgangspunten 
voorr het nieuwe beleid met betrekking tot voorzieningen voor gehandicapten 
iss neergelegd.348 Deze brief bevat het voorstel om de woon-, leef- en zorg-
voorzieningenn van elkaar en van de inkomensondersteunende voorzieningen 
tee onderscheiden. Daarnaast is de regering voornemens om de woon- en 
leefvoorzieningenn te decentraliseren naar gemeenten en de groep van gerech-

3433 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, B, p. 21; zie ook nr. 10, p. 11-12. 
3444 Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 41-48 en Handelingen II 11 mei 1993, p. 

67-4786. . 
3455 Zie o.a. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 1Ü, p. 14-15 en Kamerstukken 11992/93, 22 815, 

nr.. 274b, p. 6-7. 
3466 Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 12 en nr. 11, p. 5. 
3477 Kamerstukken II 1989/90, 21 613, nr. 1; Kamerstukken II1990/91, 22 089, nr.. 1; Kamerstukken 

IIII  1992/93, 22 815, nr. 3, p. 3; Kamerstukken 1 1992/93, 22 815, nr. 274c, p. 5. 
3488 Kamerstukken U 1990/91, 22 089, nr. 1. 
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tigdenn uit te breiden naar boven 65-jarigen. De Kamer wordt derhalve in 
eenn redelijk vroeg stadium in de besluitvorming betrokken. Daarbij is het 
vann belang dat in de Kamer reeds daarvoor is gesproken over aanpassingen 
inn het voorzieningenstelsel voor gehandicapten.349 

Tenn aanzien van het overleg met belanghebbenden en deskundigen 
vermeldtt de brief van 6 mei 1991 dat de Vereniging van Nederlandse Ge-
meentenn (VNG), de Raad voor Onroerende Zaken, de Landelijke Centrales 
vann woningcorporaties en de Gehandicaptenraad over de voorgenomen maat-
regelenn zijn geïnformeerd.350 

Daarnaastt wordt advies gevraagd aan de Sociale Verzekeringsraad, de Ziekenfonds-
raad,, de Gehandicaptenraad, de Raad voor de gemeen tefinanciën en de Raad voor 
dee Volkshuisvesting en de Voorlopige Raad van het Ouderenbeleid. Met de VNG 
zall  nog overleg worden gevoerd.351 

Uitt het voorgaande en uit de memorie van toelichting kan worden opgemaakt 
datt deze (organisaties van) belanghebbenden en deskundigen op zichzelf 
voldoendee gelegenheid is geboden voor overleg en advies. Het moment 
waaropp zij in de besluitvorming zijn betrokken is mijns inziens echter minder 
geschikt.. De vraag kan dan ook worden gesteld of het overleg in voldoende 
matee open, reëel en op consensus gericht is geweest.352 De vele negatieve 
aspectenn in de adviezen van de Sociale Verzekeringsraad, de Gehandicapten-
raad,, de voorlopige Raad voor het Ouderenbeleid, de Raad voor de Volks-
huisvestingg en de Centrale Overleggroep Gehandicapten wijzen in de richting 
vann een ontkennend antwoord.153 Hoewel in de toelichting redelijk uitge-
breidd op deze aspecten wordt ingegaan,354 het is niet duidelijk op welke 
onderdelenn de wetgever en de overlegpartners wel tot elkaar zijn geko-
men.3555 Tevens kan niet worden opgemaakt hoeveel contact er is geweest 
enn op welke wijze dit is ingericht. Er bestaan aanwijzingen dat het overleg 
mett sommige belanghebbenden meer op consensus gericht is geweest dan 
mett anderen. Zo wordt op belangrijke onderdelen tegemoetgekomen aan 
dee wensen van de VNG en de Raad voor de gemeentefinanciën (Rgf),356 

3499 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 3. 
3500 Kamerstukken II  1990/91, 22 089, nr. 1, p. 1. 
3511 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 1, p. 1. 
3522 Zie ookk Kamerstukken II1992/93,22 815, nr. 5, p. 4 en Handelingen II11 mei 1993, p. 67-4796. 
3533 Kamerstukken II1992/93,22 815, nr. 3, p. 6,7,8 en 9; zie vragen vann kamerleden hieromtrent 

bijv.. in Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 4 en Kamerstukken I 1992/93, 22 815, nr. 
274b,, p. 7. 

3544 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, zie m.n. p. 9-12. 
3555 Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 6, p. 4. 
3566 Dat blijkt bijv. uit Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 35, 45, 48 en 50. 
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terwijll  dergelijke aanwijzingen niet bestaan ten aanzien van andere groepen 
vann belanghebbenden.357 Ten slotte dient de vraag te worden beantwoord 
off  eventuele belanghebbenden in voldoende mate in de gelegenheid zijn 
gesteldd om zich als belanghebbende kenbaar te maken. In het eerste stadium 
vann de totstandkoming zijn organisaties van belanghebbenden gehoord. Ge-
durendee de parlementaire behandeling echter lieten steeds meer individuele 
gehandicaptenn hun stem horen. Hoewel diverse kamerleden deze individuele 
reactiess in het debat hebben betrokken, hadden deze mensen mijns inziens 
inn een eerder en georganiseerder stadium kunnen worden gehoord. 

 Beoogde doelstelling 

Bijj  het ontwerpen van een wet dient van een zorgvuldige probleemanalyse 
tee worden uitgegaan. Binnen het kader van de te dienen algemene belangen 
moett worden onderzocht wat precies het op te lossen probleem is en wat 
dee oorzaken daarvan zijn. Aan de hand van deze analyse worden de doelstel-
lingten)) van de wet vastgesteld. Indien er sprake is van nevendoelstellingen, 
moett dit duidelijk worden gemaakt. Van belang is dat de nagestreefde doelen 
herleidd kunnen worden tot de te dienen algemene belangen. 

Tenn aanzien van de WVG kunnen verschillende doelstellingen worden 
onderscheiden.. In de eerste plaats betreft het de uitbreiding van de gerechtig-
denn op AA W-voorzieningen naar de 65-plussers onder voorwaarde van bud-
gettairee neutraliteit. In de tweede plaats gaat het om vermindering van 
verbrokkeldheidd van het voorzieningenstelsel door onder andere een meer 
integralee benadering. Beide doelstellingen worden volgens de toelichting 
gediendd door een scheiding van de woon- en leefvoorzieningen, werkvoorzie-
ningenn en zorgvoorzieningen en een overdracht van de woon- en leefvoorzie-
ningenn naar de gemeenten.^8 Daarnaast kan uit de toelichting nog een an-
deree (neven?)doelstelling worden afgeleid: decentralisatie van de geldelijke 
steunn voor de huisvesting naar de gemeenten en het afstemmen van het 
(nieuwe)) voorzieningenstelsel op de invoering van de nieuwe zorgverzeke-

359 9 

ring. . 
Uitt de wetsgeschiedenis kan naar mijn mening niet worden opgemaakt 

datt gestelde doelen voortvloeien uit een zorgvuldige en objectieve probleem-
analyse.. Het lijk t erop dat de politieke wenselijkheid van het uitbreiden van 
dee doelgroep van het AAW-voorzieningstelsel naar 65-plussers en de budget-
tairee beheersbaarheid daarvan van het begin af aan leidende motieven zijn 

3577 Politiek gezien zal dit wel niet geheel op toeval berusten. Voor de uitvoering van de WVG 
iss de wetgever immers in grote mate afhankelijk van deze organen. 

3588 Kamerstukken IJ 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 5. 
3599 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 3. 
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geweest.3600 Het probleem van de verbrokkeldheid van het stelsel heeft 
steedss een meer ondergeschikte rol gespeeld.361 In de toelichting wordt 
gesteldd dat het voorzieningenstelsel 'reeds jarenlang' in discussie is.362 Er 
wordtt gewezen op de uiteenlopende financieringssystemen en criteria voor 
dee aanspraken, de onduidelijke afstemming en slechte afbakening. Al jaren 
wordtt volgens de toelichting geprobeerd om daar iets aan te doen, tot op 
hedenn echter zonder veel succes: 

Inn de loop der jaren zijn door nadere regelgeving wel verbeteringen in de afstem-
mingg gerealiseerd, maar deze hebben niet tot fundamentele oplossingen voor de 
genoemdee problemen geleid.363 

Uitt de toelichting kan niet worden opgemaakt waarom de WVG wél de uit-
eenlopendee financieringssystemen zal stroomlijnen. Niet duidelijk wordt op 
welkee wijze de WVG een oplossing biedt voor de afstemmings- en afbake-
ningsproblemen.3644 Er wordt slechts gesteld dat het overdragen van de 
woon-- en leefvoorzieningen aan gemeenten tot een meer integrale benadering 
zall  leiden en tot meer afstemming tussen de verschillende beleidsterrei-
nen.3655 Er is nauwelijks aandacht voor de vraag naar de wijze waarop be-
langhebbendenn de problemen rond de verbrokkeldheid van het stelsel per-
cipiërenn en opgelost zouden willen zien. 

Dezee overwegingen geven mijns inziens aanleiding om te veronderstellen 
datt de nevendoelstelling van de WVG, die is gelegen in het verminderen 
vann de verbrokkeldheid van het voorzieningenstelsel, is opgenomen ter on-
dersteuningg van het hoofddoel van de wet.366 Uit onderzoek blijkt dat het 
grootstee deel van de kosten van uitbreiding van de groep gerechtigden van 
AAA W-voorzieningen naar 65-plussers gelegen zal zijn in de woon- en ver-
voersvoorzieningen.3677 Het zijn deze voorzieningen die worden gescheiden 
vann de werk- en zorgvoorzieningen en aan de gemeenten worden overge-
dragen.. Het is mijns inziens niet ondenkbaar dat het verminderen van de 
verbrokkeldheidd van het voorzieningenstelsel als argument fungeert voor 

3600 Kamerstukken II 1989/90, 21 613, nr. 1; Kamerstukken II  1990/91, 22 089, nr.. 1; Kamerstukken 
1111 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 3; Kamerstukken 1 1992/93, 22 815, nr. 274c, p. 5. 

3611 Zie ook Kroes 1998, p. 278-281. 
3622 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 3. 
3633 Kamerstukken II 1992/93, 22 185, nr. 3, p. 3. 
3644 Zie ook de kritiek van de RvS t.a.v. dit aspect, Kamerstukken 111992/93, 22 815, B, p. 7 en 

11. . 
3655 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 5. 
3666 Kroes 1998, p. 292 en 295. 
3677 Kamerstukken II  1990/91, 22 089, nr. 1, p. 17. 
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dee decentralisatie van voorzieningen onder voorwaarde van budgettaire 
neutraliteit.368 8 

Dee doelstellingen van de WVG hadden duidelijker kunnen worden ge-
steld.3699 Van de wetgever wordt verwacht dat er een verhouding wordt 
aangebrachtt tussen de verschillende doelen. Dit is te meer van belang indien 
err sprake is van doelstellingen die op zichzelf moeilijk te verenigen zijn.370 

Dee wetgever dient aan te geven op welke wijze de doelen van de wet herleid-
baarr zijn tot het te dienen algemeen belang. Als voorbeeld kan in dit verband 
wordenn gewezen op artikel 2, eerste lid, WVG waarin is bepaald dat het 
gemeentebestuurr zorg draagt voor de verlening van woonvoorzieningen, 
vervoersvoorzieningenn en rolstoelen 

.... ten behoeve van de deelneming aan het maatschappelijk verkeer van de in de 
gemeentee woonachtige gehandicapten.371 

Dee toelichting op het artikel benadrukt dat de bedoeling is dat gehandicapten 
mett behulp van voorzieningen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen 
en/off  zich binnen of buiten de woning kunnen verplaatsen.372 In de wetsge-
schiedeniss wordt echter niet fundamenteel ingegaan op de vraag wat het 
verbandd is tussen het doel van de wet en het te behartigen algemeen be-
lang.3733 Dit geldt ook voor het belang van de financiële beheersbaarheid 
enn de budgettaire neutraliteit. Hierdoor ontbreekt er een onderdeel van het 
kaderr wat kan doorwerken in de keuzes die op basis van de wet moeten 
wordenn gemaakt. 

 Kader van de belangenafweging 

Hett is aan de wetgever om het kader waarbinnen de wet tot stand komt 
zoo duidelijk mogelijk te benoemen. Dit kader bestaat zowel uit het geldende 
rechtt en bestaande (juridische) opvattingen als de te dienen gemeenschappe-
lijk ee belangen en gestelde doelen. De waardering en afweging van belangen 

3688 Hoe de decentralisatie bijdraagt aan een integrale benadering en aan oplossing van afbake-
nings-- en afstemmingsproblemen moet dan enigszins buiten beschouwing worden gelaten. 
Datt is m.i. bij het ontwerpen van de WVG ook grotendeels gebeurd. 

3699 Zie ook Handelingen II 11 mei 1993, p. 67-4812. 
3700 Zie ook het advies van de RvS waarin wordt gesteld: 'Het is duidelijk dat tussen de ver-

schillendee doeleinden van deze veelomvattende aanpak spanningen bestaan', Kamtrstukken 
IIII  1992/93, 22 815, B, p. 3. 

3711 De laatste zinsnede is bij amendement ingevoegd waarbij werd vermeld dat 'zelfstandigheid 
zoveell  mogelijk het uitgangspunt' is, Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 22. 

3722 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 52. 
3733 Zie ook de reactie in de toelichting op de opmerking in het advies van de Raad voor de 

Volkshuisvesting,, Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 13. 
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dientt zich expliciet binnen dit kader te voltrekken, met name waar het gaat 
omm de doelstelling en de te dienen algemene belangen. Duidelijk moet zijn 
waaromm binnen dit kader aan bepaalde belangen voorrang wordt verleend 
bovenn andere. Tevens moet blijk worden gegeven van voldoende toegekend 
gewichtt aan de (abstract opgevatte) individuele belangen in verhouding tot 
dee te dienen algemene belangen. Ten slotte is het van belang dat, indien 
verschillendee categorieën van belanghebbenden worden onderscheiden, de 
ongelijkee behandeling daarvan gerechtvaardigd moet kunnen worden met 
eenn beroep op de te dienen algemene belangen. 

Tenn aanzien van de WVG kan worden opgemerkt dat het kader voor 
dee belangenafweging in ieder geval impliciet is gebleven.374 Er lijk t consen-
suss te bestaan over het uitgangspunt dat het verstrekken van voorzieningen 
aann gehandicapten tot taak van de overheid wordt gerekend. Het doel van 
hett bestaande stelsel, namelijk zelfstandig wonen en leven, staat ook niet 
terr discussie,375 Uit de wetsgeschiedenis kan echter niet worden opgemaakt 
inn hoeverre de overheid verantwoordelijk wordt geacht voor de verstrekking 
vann voorzieningen aan gehandicapten. De vraag in welke mate de zelfstan-
digheidd van gehandicapten moet worden bevorderd, blijf t onbeantwoord.376 

Magg er een vergelijking worden gemaakt met niet-gehandicapten of is het 
uitgangspuntt dat een gehandicapte zich bepaalde beperkingen moet getroos-
ten?3777 In hoeverre moet worden uitgegaan van de autonomie van de ge-
handicapte?? Is de overheid ook verantwoordelijk voor de verstrekking van 
voorzieningenn aan mensen die daar in beginsel zelf voor kunnen zorgen? 
Watt betekent het dat de voorzieningen ook toegankelijk moeten zijn voor 
lageree inkomensgroepen?378 Deze vragen maken in belangrijke mate deel 
uitt van het kader waarbinnen de wet totstandkomt. De beantwoording ervan 
blijf tt in ieder geval impliciet. Er is naar mijn mening reden om te veronder-
stellenn dat het kader van de WVG in belangrijke mate wordt gevormd door 
dee eis van budgettaire neutraliteit.379 Uit de toelichting kan worden opge-
maaktt dat de uitbreiding met AA W-gerechtigden naar 65-plussers uitgangs-
puntt is geweest bij het ontwerpen van de WVG.380 Daarnaast wordt gesteld: 

Terr voorkoming van een overeenkomstige verzwaring van de collectieve lasten 
heeftt het kabinet zich van meet af aan op het standpunt gesteld dat uitbreiding 

3744 Zie voor kritiek t.a.v. de kaderstelling o.a. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 5. 
3755 Zie bijv. Kamerstukken I 1992/93, 22 815, nr. 274b, p. 5. 
3766 Zie ook Kamerstukken II1992/93,22 815, nr. 5, p. 6 en Handelingen II11 mei 1993, p. 67-4803. 
3777 Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 18 en nr. 10, p. 13. 
3788 Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 5. 
3799 Zie o.a. Kamerstukken I 1992/93, 22 815, nr. 247c, p. 5. 
3800 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 3. 
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vann de werkingssfeer van AAW-voorzieningen naar 65-plussers een budgettair 
neutralee operatie moet zijn. ' 

Hoewell  dit niet expliciet wordt gesteld, kan uit de wetsgeschiedenis worden 
afgeleidd dat de regering en het parlement bij de vaststelling van de WVG 
zijnzijn uitgegaan van de bestaande voorzieningenstelsels in de AAW, WAO 
enn RGSHG.382 Impliciet maakt de bestaande uitvoeringspraktijk derhalve 
ookk deel uit van het kader waarbinnen de WVG totstandkomt. Het door de 
wetgeverr gehanteerde kader is van bepalende invloed op de afweging die 
daarbinnenn plaatsvindt. Daarom is het van belang dat dit kader expliciet 
wordtt benoemd. Op deze wijze wordt bijgedragen aan de transparantie van 
dee belangenafweging. Bij de verdere rechtsvorming kan daarop worden 
voortgebouwd. . 

Dee afweging en waardering van de betrokken belangen dient expliciet 
binnenn het door de wetgever benoemde kader plaats te vinden. Bij de WVG 
iss dit kader in belangrijke mate impliciet gebleven. Daarom is het moeilijk 
tee beoordelen of, en zo ja in hoeverre, de afwegingen van de wetgever binnen 
ditt kader zijn verricht. Wel kan worden nagegaan of de afwegingen voldoen-
dee 'doordacht' zijn. Op die wijze kan het belang van een concreet gesteld 
kaderr worden aangetoond. 

InIn de eerste plaats kan worden gewezen op de definities in artikel 1 WVG. 
Volgenss dit artikel wordt onder gehandicapte verstaan: 

eenn persoon die ten gevolge van ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen onder-
vindtt op het gebied van wonen of van het zich binnen of buiten de woning ver-
plaatsen.383 3 

Naarr mijn oordeel blijk t uit deze definitie niet of door een belanghebbende 
moett worden aangetoond dat er sprake is van een beperking als gevolg van 
ziektee of gebrek of dat deze beperking objectief aantoonbaar moet zijn. 
Tevenss is niet duidelijk of psychische of psychosomatische klachten ook 
onderr de term ziekte of gebrek vallen.384 De vraag is ook of de beperkingen 
zichh op het moment van aanvraag moeten voordoen of dat ook een voorzie-
ningg kan worden aangevraagd voor de toekomst, bijvoorbeeld bij een voort-
schrijdendee ziekte.383 

Opmerkingenn van dezelfde aard kunnen worden gemaakt ten aanzien 
vann het begrip woonvoorziening: 

3811 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 6. 
3822 Zie ook Kamerstukken II 1989/90, 21 613, nr. 1 en Kamerstukken II  1990/91, 22 Ü89, nr. 1. 
3833 Art. 1, eerste lid, onder a, WVG. 
3844 Zie ook Vermaat 1997, p. 7. 
3855 Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 11, p. 26. 
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eenn voorziening die verband houdt met een maatregel die gericht is op het opheffen 
off  verminderen van beperkingen die een gehandicapte bij het normale gebruik 
vann zijn woonruimte vindt, en waarvan de kosten niet meer bedragen dan 45000 
gulden,, met dien verstande dat bij ingrepen van bouwkundige of woon technische 
aardd in of aan de woonruimte slechts dan een voorziening als woonvoorziening 
wordtt aangemerkt, indien de voorziening gericht is op het opheffen of verminderen 
vann ergonomische beperkingen.386 

Ookk ten aanzien van deze definitie kan de vraag worden gesteld of het moet 
gaann om een beperk ing die wordt ondervonden op het moment van de 
aanvraag,, of dat de voorziening ook gericht kan zijn op het opheffen van 
eenn beperk ing die zich later zal voordoen. Het zou in veel gevallen kostenbe-
sparendd kunnen werken als hu izen reeds bij de b o uw zouden worden 
ingerichtt met woonvoorz ien ingen, die gericht zijn op het opheffen van 
toekomst igee beperk ingen. Tevens kan de vraag worden gesteld of de woon-
voorz ieningg alleen als een voorziening voor het hoofdverblijf wordt aange-
merkt.. Met n a me voor gehandicapten die in een instel l ing wonen kan het 
vann belang zijn dat ook het ouderli jk hu is wordt aangepast. Is de wetgever 
vann oordeel dat hier ook een taak voor de overheid ligt? Naar mijn mening 
zijnn deze vragen beter te beantwoorden, ook door de wetgever, indien het 
kaderr waarb innen de wet to ts tandkomt concreet is benoemd. 

Eenn ander cr i ter ium dat betrekking heeft op de belangenafweging van 
dee wetgever h o u dt in dat de afweging blij k moet geven van vo ldoende toe-
gekendd gewicht aan indiv iduele belangen. De a rgumenten die in de toelich-
t ingg wo rden genoemd voor de decentral isatie geven hier naar mijn men ing 
wein igg duidel i jkheid. 

Doelmatigerr en meer individueel afgestemde voorzieningen, ook op de eigen fi-
nanciëlee mogelijkheden, moeten het mogelijk maken dat de kostenontwikkeling 
binnenn een budgettair neutraal kader blijf t ook al wordt het bereik van de vervoers-
voorzieningenn uitgebreid naar 65-plussers. Daarom vinden wij het verantwoord 
omm uit een oogpunt van kostenbeheersing uit te gaan van budgettaire neutraliteit, 
waarbijj  een budget overeenkomend met de huidige meerjarenraming van de uit-
gavenn voor de betreffende AA W-voorzieningen (en voor de RGSHG-voorzieningen 
mett een korting van 25%) aan de gemeenten over te dragen. 
Gezienn de gemeentelijke beleidsmogelijkheden en financiële instrumenten behoeft 
dee toereikendheid en bereikbaarheid van de voorzieningen voor gehandicapten 
onss inziens hierbij niet in het geding te komen.387 

Tevenss kan in dit verband worden gewezen op de mogel i jkheden die in de 

wett zijn opgenomen voor gemeenten om een eigen bijdrage van gehandicap-

3866 Art. 1, eerste lid, onder c, WVG. 
3877 Kamerstukken il  1992/93, 22 815, nr. 3, p. 6. 
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tenn te vragen en om bij de toekenning van een voorziening rekening te hou-
denn met het inkomen.388 Ook uit de voorstellen van de centrale bezuinigin-
genn op de vervoerskosten voorzieningen van in totaal 30%, die vóór de 
inwerkingtredingg van de wet zijn doorgevoerd, kan niet goed worden opge-
maaktt of voldoende gewicht is toegekend aan het individuele belang.3f,y 

Hett behoeft geen betoog dat genoemde maatregelen in belangrijke mate van 
invloedd zijn op individuele belangen van gehandicapten. In de toelichting 
wordtt echter nauwelijks aandacht besteed aan de gevolgen die de kostenbe-
sparendee maatregelen hebben voor het individuele belang.390 Niet duidelijk 
wordtt waarom aan bepaalde belangen voorrang wordt verleend boven andere 
belangen.. Als voorbeeld kan worden gewezen op de volgende passage; 

Terr voorkoming van een overeenkomstige verzwaring van de collectieve lasten 
heeftt het kabinet zich van meet af aan op het standpunt gesteld dat uitbreiding 
vann de werkingssfeer van AAW-voorzieningen naar 65-plussers een budgettair 
neutralee operatie moet zijn. Om die reden is niet te ontkomen aan kostenbesparende 
ingrepenn in het pakket.391 

Dee vraag is waarom de belangen van gehandicapten bij voorbaat onderge-
schiktt lijken te zijn aan het belang van de uitbreidingg van de AA W-voorzie-
ningenn ten behoeve van de 65-plussers.392 Uit de toelichtende stukken bij 
dee VWG kan mijns inzies onvoldoende worden opgemaakt waarom de afwe-
gingg van de betrokken belangen binnen het gestelde kader is geëindigd in 
eenn dergelijk resultaat.393 

Tenn slotte dient in dit verband te worden beoordeeld of het onderscheid 
datt tussen verschillende categorieën van belanghebbenden wordt gemaakt, 
gerechtvaardigdd kan worden met een beroep op de te dienen algemene 
belangen.3444 Volgens de Raad van State is dit niet het geval. 

Voortss zou, zo meent de Raad, een lokaal voorzieningenniveau worden geïntrodu-
ceerdd dat in strijd is met de norm van de rechtsgelijkheid. 

Dee regering vindt echter dat de ongelijke behandeling wel is gerechtvaardigd: 

3888 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 15. 
3899 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 45. 
3900 Vgl. de vragen die bijv. worden gesteld in Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p, 20-24 

enn de antwoorden daarop in Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 6, p. 6 en 23-28. 
3911 Kamerstukken II 1992/93, 22 185, nr. 3, p. 37. 
3922 Zie ook Kroes 1998, p. 286-287. 
3933 Zie ook o.a. Handelingen II 11 mei 1993, p. 67-4787. 
3944 Zie ook Vollering & Den Heeten 1996, p. 201-204 en 216. 
3955 Kamerstukken II1992/93, 22 815, B, p. 18. 



PraktPrakt ijkvo or beelden 2411 I 

Daarbijj  zal een verschil in de gevraagde bijdragen tussen de verschillende gemeen-
tenn moeten worden geaccepteerd. De gemeente moet immers rekening houden 
mett enerzijds de omvang van het beroep op voorzieningen, dat per gemeente kan 
uiteenlopen,, en anderzijds met de financiële middelen. De Raad voor de gemeentefi-
nanciënn heeft erop gewezen dat dit een essentieel beginsel is bij decentralisatie.396 

Naarr mijn mening is echter niet goed te motiveren op welke wijze het 
algemeenn belang wordt gediend door de ongelijke behandeling van gehandi-
captenn in verschillende gemeenten.397 Hoewel is uit te leggen dat het belang 
vann de direct belanghebbenden kan worden gediend doordat gemeenten 
dee voorzieningen kunnen aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden, 
kann ook het tegenovergestelde worden beweerd. Indien men als belangheb-
bendee toevallig woont in een gemeente die, om welke reden dan ook, niet 
ergg royaal is met het toekennen van voorzieningen en een relatief groot 
beroepp doet op de eigen bijdrage, dient dit in het geheel niet het belang van 
dee betreffende gehandicapte. In een dergelijk geval wordt juist het financiële 
belangg van de gemeente gediend. Hieruit blijkt dat de ongelijke behandeling 
diee uit de WVG voortvloeit moeilijk kan worden gerechtvaardigd met een 
beroepp op het algemeen te dienen belang. Het dient vooral het belang van 
dee gemeenten. 

 Abstracte karakter van de beïangenafiveging 

Dee belangenafweging die aan een wet ten grondslag ligt dient abstract van 
karakterr te zijn. Dit betekent in de eerste plaats dat de afweging zoveel 
mogelijkk wordt verricht vanuit algemene gezichtspunten. Er moet worden 
uitgegaann van objectieve, voor alle gevallen gelijk geldende criteria. De 
afwegingg moet tevens kaderscheppend zijn. In de tweede plaats is het van 
belangg dat de belangenafweging integraal is. Dit betekent dat alle (abstract 
opgevatte)) betrokken belangen die de wetgever bekend horen te zijn in de 
afwegingg worden betrokken. De afweging moet zo volledig mogelijk zijn. 
Onderr deze volledigheid dient te worden begrepen dat aan belangen die 
inn het publieke debat ondervertegenwoordigd zijn, bijzondere aandacht wordt 
besteed.. Ten slotte is het van belang dat expliciet rekening wordt gehouden 
mett eerdere afwegingen die de wetgever ten aanzien van de betrokken 
belangenn heeft verricht. 

Vann de afweging die aan de WVG ten grondslag ligt, kan worden gezegd 
datt deze in belangrijke mate is verricht vanuit algemene gezichtspunten. 
Enerzijdss wordt het belang van zelfstandigheid van gehandicapten in zijn 

3966 Kamerstukken U 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 15. 
3977 Zie ook Kroes 1999, p. 363 en Vollering & Den Heeten 1996, p. 216. 
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algemeenheidd onderkend.398 Hierbij is met name oog voor het probleem 
datt 65-plussers (nog) niet in aanmerking komen voor AAW-voorzieningen. 
Anderzijdss is er veel aandacht voor de financiële belangen van de staat.399 

Daarnaastt is het de bedoeling van de wetgever dat de WVG wordt afgestemd 
opp de invoering van de nieuwe zorgverzekering en op de decentralisatie 
vann de geldelijke steun voor de huisvesting van gehandicapten naar gemeen-
ten.4000 Een kanttekening zou kunnen worden geplaatst ten aanzien van 
hett feit dat een huidige groep gehandicapten die jonger is dan 65 jaar een 
belangrijkee inbreuk op het vervoersvoorzieningenniveau moet accepteren 
tenn behoeve van de uitbreiding van de AA W-doelgroep naar boven 65-jari-
gen.401 1 

Hoewell  het decentraliseren van voorzieningen op zichzelf is terug te 
leidenn tot algemene gezichtspunten, is het de vraag of de afweging die 
hieraann ten grondslag ligt wel zoveel mogelijk uitgaat van objectieve voor 
allee gevallen gelijk geldende criteria. Uit de toelichting kan worden opge-
maaktt dat geen groot belang aan dit aspect wordt gehecht: 

Datt er geen sprake is van landelijke uniformiteit zien wij juist als een voordeel, 
omdatt centrale regels minder recht kunnen doen aan het individuele geval en de 
zorgg voor lokaal afgestemde voorzieningen meer passend kan zijn dan centraal 
omschrevenn voorzieningen. De rechtsgelijkheid is niet gelegen in de omstandigheid 
datdat gehandicapten overal binnen Nederland in een bepaalde situatie exact dezelfde 
voorzieningg mogen verwachten, maar in het feit dat gehandicapten, ongeacht waar 
zijj  in Nederland wonen een adequate, dat wil zeggen een op het individu en de 
lokalee omstandigheden afgestemde voorziening mogen verwachten.402 

Dezee interpretatie van het gelijkheidsbeginsel kan naar mijn mening nogal 
eenzijdigg worden genoemd.403 De Raad van State geeft dan ook een andere 
uitleg: : 

Dee Raad verstaat daartoe zorg op maat als een zorg die allereerst overeenkomt 
mett de individuele noden van de gehandicapte in zijn lokale omgeving, niet zozeer 
alss een zorg naar aard en omvang die wordt afgestemd op de « m a a t» van de 
lokaall  aanwezige financiële ruimte. Het gaat hiermee immers veelal om voorzienin-
genn waarvan de noodzaak is vast te stellen op objectieve gronden en die dan ook 
voorr ieder bereikbaar moeten zijn.404 

3988 Zie o.a. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 5. 
3999 Zie o.a. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 4. 
4000 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 3. 
4011 Zie ookk Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 5. p. 9 en Handelingen II11 mei 1993, p. 67-4787. 

Vgl.. Kamerstukken I 1992/93, 22 815, nr. 2741, p. 3. 
4022 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 14. 
4033 Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 13. 
4044 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, B, p. 18. 
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Daarnaastt kan van de afweging die ten grondslag ligt aan de WVG worden 
gezegdd dat deze eerder kaderstellend is dan kaderscheppend. Artikel 2 WVG 
bepaaltt dat de gemeente zorg draagt voor de verstrekking van verantwoorde 
voorzieningenn aan gehandicapten. Artikel 1 WVG definieert deze voorzienin-
genn zeer globaal. Hoewel de woorden 'adequate voorziening' tijdens de 
wetsbehandelingg veelvuldig worden aangehaald, wordt niet duidelijk welke 
afwegingenn eraan ten grondslag liggen en op welke inhoudelijke wijze het 
begripp moet worden ingevuld. Er kan derhalve moeilijk worden gesproken 
vann een inhoudelijk kader waarbinnen de besluitvorming op concreet niveau 
doorr het bestuur wordt verricht. Er wordt slechts een zeer algemeen gefor-
muleerdee zorgplicht opgelegd waarbij een vast budget wordt toegekend. 
Hett is aan de gemeenten om aan de zorgplicht verdere invulling te geven. 

Inn de tweede plaats is aan de orde of de afweging die aan de WVG ten 
grondslagg ligt, voldoende integraal en volledig is. Beoordeeld moet worden 
off  de wetgever alle betrokken belangen die hem bekend behoren te zijn in 
dee afweging heeft betrokken. Daarbij moet de wetgever speciale aandacht 
bestedenn aan belangen die in het publieke debat onderbelicht blijven. Uit 
dee wetsgeschiedenis van de WVG kan naar mijn mening niet worden opge-
maaktt dat de wetgever integraal aan alle relevante belangen heeft gedacht. 
Ditt zou in verband kunnen worden gebracht met een onvoldoende inventari-
satiee van de relevante feiten en belangen. Hierna wordt eerst aan de orde 
gesteldd dat onvoldoende aandacht is besteed aan de (financiële) gevolgen 
diee de wet voor individuele gehandicapten heeft. Daarnaast wordt uitgelegd 
datt uit de WVG niet blijkt wat de wetgever verwacht, en wat dus het bestuur 
magg verwachten van mensen die mantelzorg verlenen. Ook kunnen vraagte-
kenss worden geplaatst bij de wijze waarop de WVG is afgestemd op de 
AWBZZ en de wijze waarop de positie van uitvoeringsorganisaties in de af-
wegingg wordt betrokken. Ten slotte zal worden ingegaan op de vraag of 
dee wetgever het belang van deskundigheid en een integrale beoordeling 
volledigg in zijn afweging heeft meegewogen. 

Uitt de wetsgeschiedenis kan niet worden opgemaakt dat is nagegaan 
inn welke mate het belang van een gehandicapte wordt beïnvloed door een 
meerr beperktere interpretatie van het begrip adequate voorziening.405 Welke 
roll  speelt de behoefte aan vervoer buiten de regio? Moet het gemeentebestuur 
rekeningg houden met de hogere vervoersbehoeften van sommige belangheb-
benden?? In hoeverre is de autonomie van de gehandicapte bepalend voor 
dee soort voorziening die wordt verstrekt?406 Indien het gemeentebestuur 
dee bevoegdheid heeft om een gehandicapte te verplichten om te verhuizen, 
moett door de wetgever (in ieder geval) globaal worden aangegeven in welke 

4Ü55 Vgl. Kroes 1999, p. 364. 
4066 Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 25. 
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gevallenn die bevoegdheid mag worden uitgeoefend.407 Een opmerking hier-
overr in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer kan opzichzelf 
niett voldoende worden geacht.408 Tevens had de wetgever naar mijn oor-
deell  een overweging moeten wijden aan de vraag of gemeenten naast een 
eigenn bijdrage in de zin van artikel 6 WVG een reguliere bijdrage voor de 
deelnamee aan het collectief vervoer mogen vragen. Ook is het aan de wetge-
verr om zich af te vragen op welke wijze de privacy van belanghebbenden 
iss gewaarborgd en de bescherming van gegevens.409 Het betreft allemaal 
vragenn die direct betrekking hebben op de belangen van gehandicapten. 
Hoewell  de wetgever niet altijd in staat is om gedetailleerde antwoorden te 
geven,, dient de belangenafweging van de wetgever in ieder geval richtingge-
vendd te zijn voor het orgaan dat de afwegingen in concreto verricht. 

Hoewell  de WVG in hoofdzaak het oog heeft op het belang van het ver-
strekkenn van voorzieningen aan gehandicapten, wordt bij de vaststelling 
vann dezelfde wet bijna ongemotiveerd op deze voorzieningen bezuinigd.410 

Uitt de toelichting blijkt niet dat is onderzocht welk voorzieningenniveau 
redelijkerwijss nodig is om gehandicapten een soort minimumstandaard van 
zelfstandigheidd te verzekeren.411 Het kostenperspectief overheerst: 

Uitt oogpunt van kostenbeheersing zijn, vooruitlopend op de herstructurering en 
decentralisatie,, reeds in het jaar 1992 enige maatregelen getroffen in het kader van 
dee AAW en RGSHG. De noodzaak hiervan hangt samen met de sterk oplopende 
uitgavenn in de afgelopen jaren. De voorgenomen maatregelen voor 1992 zijn nadien 
bijgesteld.. Dit betreft met name de beoogde halvering van de vervoerskostenvergoe-
dingenn in 1992. Mede op grond van de maatschappelijke en politieke reacties heb-
benn wij bij nader inzien besloten tot een geleidelijke beperking van deze vergoe-
dingen,, met een eerste stap van 10% verlaging in 1992 en vervolgens nog 2 stappen 
vann 10% verlaging in 1993 (per 1 april en 1 oktober). Deze AAW-maatregelen 
waarvann de opbrengst ad 115 miljoen aan het Gemeentefonds zal worden toege-
voegd,, zijn getroffen om de eerste stappen te zetten voor de noodzakelijke beper-
kendee maatregelen in verband met de uitbreiding naar ouderen. Het gaat hierbij 
mett name om beperking van de voorzieningen in verband met autovervoer of taxi-
vervoer,, die een groot aandeel in de totale uitgaven voor de AAW-voorzieningen 
vormen.412 2 

4077 Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 11; vgl. Handelingen 11 1992/93, 12 mei 
1993,, p. 68-4932. Zie ook Kroes 1998, p. 298 en Vermaat 1998, p. 7. 

4088 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 6, p. 33. 
4099 Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 49 en nr. 11, p. 36. 
4100 Zie o.a. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 11, p. 20. 
4111 Vgl. Vermaat 1998, p. 5. 
4122 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 4. 
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Voorr een ander voorbeeld kan worden gewezen op de toelichting bij een 
tabell  waarin wordt vermeld dat de overheveling van AAW-voorzieningen 
naarr de AWBZ en de inkomensondersteunende voorzieningen naar de 
bijzonderee bijstand, besparingen opleveren in verband met het 'stringentere 
toelatingsbeleidd van de AWBZ en de ABW'.413 De vraag is wat de gevolgen 
hievoorr zijn voor belanghebbenden die met deze overheveling worden ge-
confronteerd. . 

Ookk de mogelijkheden die de gemeenten krijgen om eigen bijdragen te 
vragenn en bij toekenning van voorzieningen rekening te houden met het 
inkomenn van de aanvrager, wordt met name beredeneerd vanuit het kosten-
perspectieff  van de overheid:414 

Aann de gemeenten wordt de ruimte gegeven om zelf (resp. betere) oplossingen 
tee ontwikkelen om de uitbreiding van de doelgroep naar 65-plussers budgettair 
neutraall  te realiseren. Zo krijgen de gemeenten de vrijheid om bij de toekenning 
vann voorzieningen een eigen bijdrage te vragen, naar het inkomen van de aanvrager 
tee kijken, lagere vervoerskostenvergoedingen vast te stellen en meer collectieve 
i.p.v.. individuele vervoersvoorzieningen te scheppen.41 

Dee argumentatie voor het heffen van de eigen bijdrage is er volgens de 
toelichtingg in gelegen dat: 

.... de gehandicapte respectievelijk het gezin waartoe hij/zij behoort een zekere eigen 
verantwoordelijkheidd heeft door naar vermogen bij te dragen in de kosten voor 
dee voorzieningen.416 

Hoewell  dit een goede reden kan zijn voor het heffen van een eigen bijdrage, 
dientt bij de afweging ook voldoende aandacht te worden besteed aan het 
perspectieff  van de gehandicapten. In dit verband zou kunnen worden aange-
haaldd dat de wetgever tot taak heeft om bijzondere aandacht te besteden 
aann kwetsbare belangen, die in het publieke debat ondervertegenwoordigd 
zijn.4177 Van de belangen van gehandicapten zou kunnen worden gezegd 
datt ze tot deze categorie kunnen worden gerekend.418 Dit is te meer het 
geval,, indien het om de belangen gaat van gehandicapten uit lagere inko-

4133 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 39. 
4144 Vgl. de mogelijkheid om een deel van de kosten voor woningaanpassing voor rekening 

tee laten zijn van de eigenaar/verhuurder, waarbij deze laatste de mogelijkheid heeft om 
dee kosten (deels) door te berekenen in de huur, Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 3, p. 
211 en 55. 

4155 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 40. 
4166 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 11. 
4177 Zie ook Kroes 1998, p. 293, 294 en 295. 
4188 Kroes 1999, p. 363. 
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mensgroepen.. Tijdens de parlementaire behandeling is naar mijn mening 
echterr onvoldoende komen vast te staan wat de inkomensgevolgen zijn voor 
gehandicapten/199 met name voor gehandicapten uit lagere inkomensgroe-
pen.4200 Naar aanleiding van een opmerking van de Raad van State hierover, 
steltt de regering dat het moeilijk is om de concrete gevolgen in kaart te 
brengen,, aangezien iedere gemeente een ander beleid zal voeren.421 De 
eiss van integraliteit vergt echter dat ook in een dergelijk geval (mogelijke) 
gevolgenn door de wetgever expliciet worden meegewogen.422 

Naastt de belangen van geadresseerden, dient de wetgever zich ook vol-
doendee rekenschap te geven van de belangen van de mensen in de directe 
omgevingg van de gehandicapte.423 Het al dan niet toekennen van een voor-
zieningg aan een aanvrager kan voor hen belangrijke gevolgen hebben. De 
wetgeverr dient zich er naar mijn mening voldoende van bewust te zijn dat 
zonderr hulp van familie en kennissen de zelfstandigheid van veel gehan-
dicaptenn in veel mindere mate zou kunnen worden gewaarborgd. Het is dan 
ookk aan de wetgever om zich af te vragen in hoeverre van de mantelzorg 
magg worden verwacht dat bijgedragen wordt aan de zelfstandigheid van 
dee gehandicapte. Dit kan van belang zijn voor de begeleiding bij deelname 
aann het collectief vervoer, maar bijvoorbeeld ook voor het verrichten van 
huishoudelijkk werk, zodat een woonvoorziening niet nodig is. Ook kan het 
all  dan niet verstrekken van een voorziening invloed hebben op de kwaliteit 
vann het gezinsleven. Indien een gehandicapt kind (of kinderen) bijvoorbeeld 
inn aanmerking komt (komen) voor collectief vervoer, is de vraag relevant 
off  ouders gescheiden van hun kinderen moeten blijven reizen.424 Tevens 
kann het voor een gezin van belang zijn of het in aanmerking komt voor een 
woonvoorzieningg ten behoeve van het logeerbaar maken van de ouderlijke 
woningg voor een in een AWBZ-instelling verblijvend kind. Voor al deze 
vragenn dient de belangenafweging van de wetgever mijns inziens richting-
gevendd te zijn. Dit is bij de WVG echter niet altijd het geval. 

Dee eis van integraliteit van de afweging brengt met zich dat de regeling 
wordtt afgebakend ten opzichte van andere regelingen. Ingevolge artikel 2 
WVGG hebben gemeenten alleen een zorgplicht ten aanzien van in de gemeen-
tee woonachtige gehandicapten die niet in een ABWZ-instelling verblijven. 

4199 Zie bijv. ook Kamerstukken l 1992/93, 22 815, nr. 274b, p. 7 ter ondersteuning van deze 
stelling.. Vgl. Kamerstukken 1! 1995/96, 24 170, nr. 5, p. 6. 

42ÜÜ Zie ook Kroes 1998, p. 293, 294 en 295. 
4211 Kamerstukken ïl 1992/93, 22 815, B, p. 26. 
4222 Zie ook de gevolgen van de voorgenomen AOW-maatregel die ten tijde van de behandeling 

vann de WVG nauwelijks werden overzien, Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 45 en 
KamerstukkenKamerstukken U 1992/93, 22 815, B, p. 26. 

4233 Zie ook Vermaal 1998, p, 5. 
4244 Vgl. Vermaat 1998, p. 7. 
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Naarr mijn oordeel kan de vraag worden gesteld of voldoende aandacht is 
besteedd aan de belangen van personen die in een dergelijke instelling verblij-
ven.4255 Het lijk t erop dat te veel is geredeneerd vanuit een afbakeningsper-
spectief.4266 Dit kan onder meer worden afgeleid uit de discussie die wordt 
gevoerdd ten aanzien van een eventuele overgangsregeling voor bewoners 
vann AWBZ-instellingen die beschikken over een AA W-vervoerskostenvoorzie-
ning.. De staatssecretaris stelt dat dergelijke verstrekkingen op grond van 
dee AA W 'slechts incidenteel' voorkomen en bovendien 'in zekere zin niet 
dee bedoeling' zijn geweest.427 Volgens hem moet dan ook niet worden ge-
sprokenn van een echte overgangsregeling, maar meer van een gelijkstelling 
vann een kleine minderheid die nu toevallig een AA W-vervoerskostenvergoe-
dingg heeft met de overgrote meerderheid.428 Hieruit volgt, dat het belang 
vann bewoners van een AWBZ-instelling die over een voorziening beschikken 
enn deze ingevolge de WVG kwijtraken, niet volledig is meegewogen.429 

Tevenss is weinig aandacht besteed aan de vraag op welke wijze tegemoet 
wordtt gekomen aan een bewoner die een bezoek wil afleggen aan familie 
off  andere sociale contacten heeft.430 Is de instelling hiervoor verantwoorde-
lij kk en dient deze ook te zorgen voor het leveren van begeleiding ten behoeve 
vann de gehandicapte?431 Is er überhaupt sprake van dat het weekendvervoer 
vann een gehandicapte die in een instelling verblijft ook onder de WVG 
valt?4322 Daarnaast is het onduidelijk of de wetgever heeft overwogen wat 
dee gevolgen van de WVG voor een bewoner van een A BWZ-instelling zijn, 
diee binnenshuis geen rolstoel nodig heeft maar ten behoeve van vervoer 
buitenn de instelling wel.433 Een ander voorbeeld betreft de vraag of de WVG 
ookk van toepassing is op substitutieprojecten bij een door de AWBZ erkende 
instelling.4344 Uit de wetsgeschiedenis kan moeilijk worden opgemaakt wat 
dee antwoorden van de wetgever zijn op deze vragen.435 

4255 Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 25. 
4266 Vgl. Kamerstukken 11 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 25. 
4277 Handelingen 11993/94, 28 september 1993, p. 1-58. Zie ook Kroes 1998, p. 304-307. 
4288 Zie ook Kamerstukken I1992/93, 22 815, nr. 274c, p. 25. 
4299 Zie ook Kamerstukken 11 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 31 en nr. 15, p. 1-2. Vgl. Kamerstukken II 

1995/1996,, 24 170, nr. 5, p. 5, waar hierop wordt teruggekomen. 
4300 Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 31. 
4311 De nota n.a.v. het eindverslag is hierover onduidelijk, Kamerstukken II 19992/93, 22 815, 

nr.. 11, p. 34. 
4322 Volgens de regering in de nota n.a.v. het eindverslag is dit niet het geval, Kamerstukken 

IIII  1992/93, 22 815, nr. 11, p. 34. 
4333 Vgl. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 11, p. 34-35. 
4344 Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 31-32. 
4355 Kamerstukken 111992/93, 22 815, nr. 11, p. 38, waar wordt gesteld dat de regering de WVG 

niett van toepassing acht op woon/zorg-complexen. 
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Ookk is moeilijk vast te stellen welke rol het belang van de uitvoeringsin-
stantiess heeft gespeeld in het totaal aan afwegingen dat aan de WVG ten 
grondslagg ligt. De eis van integraliteit vergt dat ook deze belangen in de 
afwegingg worden betrokken. De WVG heeft niet alleen tot gevolg dat een 
uitvoeringstaakk bij de vroegere uitvoeringsinstanties vervalt. Tevens moet 
eenn nieuw orgaan worden toegerust om de uitvoering op zich te nemen. 
Watt dit precies betekent voor de arbeidsplaatsen en de mensen die er wer-
ken,, kan niet goed uit de parlementaire stukken worden afgeleid.436 In de 
toelichtingg wordt slechts gesteld: 

Dee overdracht van vervoersvoorzieningen naar de gemeenten betekent voor hen 
eenn nieuwe taak. Maar het overgrote deel van deze voorzieningen betreft de ver-
goedingg van vervoerskosten, hetgeen veel minder arbeidsintensief is dan de voorzie-
ningg in (aanpassingen van) auto's, rolstoelen en buitenwagens door gehandicapten. 
Bijj  deze laatste voorzieningen verwachten wij dat de gemeenten een beroep zullen 
doenn op de diensten van het GAK/GMD, c.q. ABP en SPF juist vanwege de kosten-
voordelenn van centrale inkoop, uitleen en toezicht op leveranciers.437 

Daarnaastt wordt het volgende duidelijk gemaakt. 

Bijj  de verschuiving wil het kabinet als uitgangspunt hanteren dat uitvoering door 
dee gemeenten en de ABWZ in ieder geval niet duurder mag zijn dan de uitvoering 
inn de bestaande situatie.438 

Err bestaat echter te weinig inzicht in de relevante gegevens om te kunnen 
beoordelenn of dit uitgangspunt kan worden gehandhaafd.439 Er worden 
globalee verwachtingen geuit, zonder dat duidelijk wordt waar deze precies 
opp zijn gebaseerd.440 Op grond van de volgende overwegingen wordt in 
dee toelichting 'verwacht' dat de vermindering van de personele bezetting 
bijj  de huidige uitvoeringsorganen geleidelijk kan verlopen:441 

Dee overdracht naar gemeenten en zorgverzekeraars per 1 januari 1994 betekent 
overigenss niet dat alle taken van de uitvoeringsorganen (onmiddellijk) wegvallen. 
Dee beslissingsbevoegdheden gaan dan weliswaar over, maar voor de behandeling 
enn advisering over hulpvragen zal nog in belangrijke mate een beroep op de huidige 

4366 Zie ook Kamerstukken U1992/93, 22 815, nr. 6, p. 39 en Kamerstukken I1992/93, 22 815, nr. 
274b,, p. 4. 

4377 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 30. 
4388 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 40. 
4399 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 34. 
4400 Zie ook Kamerstukken I1992/93, 22 815, nr. 274c, p. 21, waar de regering stelt zich hiervoor 

ookk niet primair verantwoordelijk te achten. 
4411 Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 3, p. 34. 
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uitvoeringsorganenn worden gedaan, zo verwachten wij (...) Sommige taken zullen 
niett of niet volledig beëindigd hoeven te worden. Zo verwachten wij een blijvende 
adviestaakk van de GMD voor woonvoorzieningen en vervoersmiddelen, zij het 
niett meer voor de eenvoudige gevallen, terwijl het voorts denkbaar is dat een aantal 
gemeentenn voor advisering over leef-, vervoers-, en woonvoorzieningen gebruik-
maaktt van de deskundigheid en know-how terzake bij het ABP, het SPF en Defen-

 442 

sie. . 

Hett blijf t vervolgens bij de volgende constatering: 

Afgezienn van natuurlijk verloop zal voor degenen voor wie de arbeidsplaats vervalt 
anderr werk of een andere werkkring moeten worden gezocht.443 

Naarr mijn mening geven de weergegeven passages geen blij k van een grondi-
gee analyse en van het vol ledig meewegen van de belangen van de medewer-
kerss bij de uitvoeringsorganisat ies. Hoewel deze belangen well icht een ander 
gewichtt hebben, is de aandacht die aan deze belangen wordt besteed van 
be langg voor de effectiviteit van de wet. 

Hett grotendeels overdragen van de ui tvoer ing van de A A W aan n ieuwe 

ui tvoer ingsinstant iess heeft gevolgen voor de opgebouwde deskund ighe id. 

Dee Raad van State wijst op het belang van deze deskundighe id: 

Dee deskundigheid in gemeentelijke kringen is vooralsnog beperkt en in kleine ge-
meentenn mogelijkerwijs geheel afwezig. Die deskundigheid moet derhalve - ver-
derr - worden opgebouwd. Blijkens de toelichting heeft de regering deze problema-
tiekk onderkend. Een en andermaal wordt namelijk in de memorie van toelichting 
gesteldd dat ervan wordt uitgegaan dat de GMD adviesinstantie blijf t van de ge-
meenten.. Een zo belangrijke factor bij het bepalen van de conclusie of de overdracht 
aann andere uitvoeringsorganen aanvaardbaar is, kan evenwel niet beperkt blijven 
tott een in de memorie van toelichting uitgesproken aanname. De Raad acht die 
benaderingg van de geschetste problematiek te vrijblijvend.444 

Hett advies van de Raad van State om in tekst van de wet vast te leggen dat 

dee te ver lenen voorz ieningen moeten steunen op deskund ige adv iezen van 

bijvoorbeeldd de GMD4 45 is niet opgevolgd. De reger ing heeft ui tdrukkel i jk 

dee gemeenten een zo groot mogeli jke vrijheid wil len laten. Art ikel 5, eerste 

lid ,, onder c WV G bepaalt slechts dat de gemeenten regels moeten stellen 

mett betrekking tot 'het inwinnen van deskundigenadvies'. De Tweede Kamer 

4422 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 34. 
4433 Kamerstukken U 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 34. 
4444 Kamerstukken U 1992/93, 22 815, B, p. 16. 
4455 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, B, p. 16. 
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heeftt begrip voor het standpunt van de regering, maar wilde toch op een 
bepaaldee manier eisen kunnen stellen aan dat advies. Bij amendement is 
artikell  8 WVG ingevoegd waarin is bepaald: 

Bijj  algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het deskundigenadvies 
afkomstigg moet zijn van een gecertificeerde dienst. Bij of krachtens die maatregel 
wordenn regels gesteld met betrekking tot de voorschriften waaraan die diensten 
dienenn te voldoen.446 

Eenn ander aspect dat in dit verband moet worden besproken, betreft het 
belangg van de integrale beoordeling van de aanvragen voor voorzieningen 
enn de afstemming tussen de verschillende uitvoeringsinstanties. De directe 
koppelingg met de woon- en leefsituatie en vervoersvoorzieningen onderling 
heeftt ertoe geleid dat ook de verstrekking van rolstoelen, zoals deze in het 
kaderr van de AAW plaats had, is overgedragen aan gemeenten.447 Daar-
naastt heeft het motief van een integrale beoordeling ertoe geleid dat gemeen-
tenn slechts over woonvoorzieningen beslissen tot ƒ 45.000. Hierdoor wordt 
dee zorgverzekering in staat gesteld om een goede afweging te maken tussen 
(dee kosten van) woningaanpassing en (de kosten van) intramurale zorg.448 

Dee wetgever heeft nadrukkelijk overwogen dat moet worden voorkomen 
datt gemeenten en zorgverzekeraars de kosten rond deze grens op elkaar 
proberenn af te wentelen.449 Er wordt naar mijn oordeel echter geen duide-
lijk ee oplossing geboden. Uit de toelichting blijkt dat in het overleg met de 
VNGG en de zorgverzekeraars een toetsing door een onafhankelijke derde 
zall  worden gesuggereerd.450 Dergelijke, in mijn ogen meer vrijblijvende, 
reactiess volgen ook op andere dreigende problemen van afstemming: 

.... ook bij de uitvoering van het beleid is een integrale benadering uitgangspunt. 
Wijj  vertrouwen erop dat de gemeenten hierbij de een-loket-benadering zullen 
volgenn .4S' 

Omdatt wij verwachten dat de gemeenten op dit punt toch veelal de GMD inschake-
len,, zal afstemming vanzelfsprekend zijn.452 

4466 Dit artikel is bij amendement ingevoegd. De toelichting vermeldt: 'Het amendement beoogt 
dee mogelijkheid te bieden dat gemeenten gebruik maken van een gecertificeerde dienst 
wanneerr zij deskundigenadvies vragen', Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 21. 

4477 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 19. 
4488 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 23. 
4499 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 26. 
4500 Kamerstukken 11 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 26. 
4511 Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 3, p. 24. 
4522 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 27. 
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Err kan in dit verband moeilijk worden gesproken van een volledige en inte-
gralee afweging.453 Hetzelfde, zij het in mindere mate, kan worden gesteld 
tenn aanzien van de benodigde overdracht van gegevens van de ene uitvoe-
ringsinstantiee naar de andere: 

Wijj  gaan ervan uit dat de gegevens in verband met de per 1 januari 1994 doorlopen-
dee voorzieningen tijdig aan de ontvangende uitvoeringsinstanties worden overge-
dragen.. Dit zal de nodige inspanning van de uitvoeringsorganen vergen, maar wij 
rekenenn erop dat de huidige uitvoeringsorganen in overleg met de gemeenten en 
zorgverzekeraarss ervoor zullen zorgen dat deze overdracht per 1 januari 1994 is 
gerealiseerd.454 4 

Daarnaastt wordt echter ook de Organisatiewet Sociale Verzekering gewijzigd 

.... om een basis te scheppen voor de overdracht van gegevens door de huidige 
uitvoeringsorganisatiee aan de toekomstige, de gemeenten.455 

Omdatt de Organisatiewet niet geldt ten aanzien van ABP, SPF en de Minister 
vann Defensie wordt een afzonderlijke wettelijke regeling getroffen in artikel 
100 WVG. Daarnaast kan erop worden gewezen dat de toelichting expliciet 
vermeldtt dat de overheveling van een groot deel van de voorzieningen naar 
gemeentenn 'geen bijzondere gevolgen voor vrouwen' heeft,456 Artikel 9 
WVGG bevat een regeling voor de mogelijkheid dat een aan een gehandicapte 
verstrektee voorziening wordt vervreemd, verpand, beleend of in aanmerking 
komtt voor beslag. De bedoeling van de WVG mag volgens de wetgever 
derhalvee niet op een dergelijke wijze worden doorkruist. 

Tenn slotte dient te worden beoordeeld of bij de WVG voldoende rekening 
iss gehouden met eerdere afwegingen die ten aanzien van betrokken belangen 
doorr de wetgever zijn verricht. Hierbij doet zich de vraag voor naar de 
verhoudingg tussen de WVG en het ontstane beleid en de gevoerde praktijk 
onderr de AAW, WAO en RGSHG. Hoewel tijdens de wetsbehandeling ver-
schillendee keren aan deze verhouding wordt gerefereerd,457 wordt slechts 
tenn aanzien van een enkel aspect stelling genomen.458 Zo kan bijvoorbeeld 

4533 Zie ook het advies van de RvS, Kamerstukken II 1992/93, 22 815, B, p. 16 en Kamerstukken 
IIII  1992/93, 22 815, nr. 5, p. 29-33. 

4544 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 33. 
4555 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 56. 
4566 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 49. 
4577 Zie o.a. Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 5, p. 7 en 8. 
4588 Zie bijv. Kamerstukken II 19992/93, 22 815, nr. 6, p. 53-54, waar de regering stelt dat met 

hanteringg van de begrippen 'ergonomische beperking' en 'woonruimte' in art. 1 WVG bij 
hett RGSHG- en AAW-regime wordt aangesloten; zie ook nr. 10, p. 23 en Kamerstukken I 
1992/93,, 22 815, nr. 274f, p. 18-19. 
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naarr de overweging in de toelichting worden verwezen waarin staat vermeld 
datt de gemeentelijke zorgplicht op dezelfde wijze moet worden opgevat als 
dee discretionaire bevoegdheid van de uitvoeringsorganen van de AAW.459 

Hett is echter niet duidelijk of de afweging die aan de AAW ten grondslag 
ligtt in zijn algemeenheid (nog) wordt onderschreven of dat de wetgever met 
dee invoering van de WVG juist afstand wil nemen van bepaalde (aspecten 
van)) deze eerdere afweging. Het is de wetgever zelf die de positie van de 
nieuwee wet duidelijk moet maken ten opzichte van de bestaande wet. Er 
moett een analyse worden gemaakt van de eerdere afweging en er moet expli-
ciett worden overwogen op welke onderdelen deze afweging wordt gevolgd 
enn op welke onderdelen van de bestaande afweging wordt afgeweken. Bij 
dee WVG heeft de wetgever zijn positie ten aanzien van eerdere afwegingen 
naarr mijn mening onvoldoende duidelijk gemaakt. Met name ontbreekt een 
expliciett verband met de jurisprudentie die op basis van de bestaande rege-
lingenn als de AAW en RGSHG is gevormd. Uit de jurisprudentie valt immers 
aff  te leiden wat de gevolgen van de belangenafweging in abstracto bij de 
besluitvormingg in concreto zijn. Het is van belang dat de wetgever gevolgen 
expliciett betrekt bij de nieuwe afweging. 

Daarnaastt kan in dit verband worden gewezen op de artikelen 13, 14 
enn 15 welke wijzigingen bevatten van de Algemene burgerlijke pensioenwet, 
dee Spoorwegpensioenwet en de Algemene militaire pensioenwet. Op grond 
vann deze specifieke regelingen werden aan (gewezen) ambtenaren, militairen 
enn spoorwegpersoneel dezelfde voorzieningen als in de AAW verstrekt: 

Dee overdracht van de AA W-voorzieningen naar de gemeenten en AWBZ betekent 
duss tevens een overdracht van de betreffende taken van de pensioenfondsen voor 
dezee groepen, die voor deze voorzieningen voortaan primair ook op de gemeenten 
enn zorgverzekeraars aangewezen zijn. 

Terr besluit kan nog worden gewezen op het verband tussen de WVG en 
dee eerdere afwegingen die ten grondslag liggen aan de AWBZ.461 Menig-
maall  wordt verwezen naar de nieuw tot stand te brengen regelingen mede 
inn verband met de overheveling van de zorgvoorzieningen vanuit de 
AAW.4622 Uit de wetsgeschiedenis kan mijns inziens dan ook onvoldoende 
wordenn afgeleid op welke wijze bij de WVG rekening wordt gehouden met 
dee (deels nog tot stand te brengen) regels van de AWBZ. 

4599 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 13. 
4600 Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 3, p. 16. 
4611 Zie ook o.a. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 34 en nr. 10, p. 3-4. 
4622 Zie bijv. Kamerstukken I 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 32-33; nr. 6, p. 2, 35 en 36 en nr. 11, p. 

4-55 en 33-34. 
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 Gerichtheid op nadere normstelling 

Dee afweging die de wetgever verricht ten behoeve van de vaststelling van 
eenn wet dient te geschieden met het oog op de rechtsvorming die op basis 
vann de wet plaats zal vinden. Er dient voldoende aandacht te zijn voor het 
effectt dat de belangenafweging in abstracto op concreet niveau zal hebben. 
Hett bestuur moet in beginsel voldoende ruimte worden gelaten om ingevolge 
artikell  3:4, eerste lid, Awb een aanvullende afweging te kunnen verrichten. 
Indienn de wetgever besluit hier niet aan te voldoen door de gehele geïndivi-
dualiseerdee rechtspositie van geadresseerden in de wet zelf vast te leggen, 
dientt er sprake te zijn van een bijzonder geval. 

Uitt de wetsgeschiedenis van de WVG kan moeilijk worden afgeleid in 
welkee mate de wetgever rekening heeft gehouden met de effecten van de 
wett op concreet niveau. Het is mogelijk dat het leidend motief van de wens 
tott decentralisatie ertoe heeft geleid dat de vraag naar de concrete effecten 
vann de wet naar de achtergrond is geschoven. Dit zou kunnen worden af-
geleidd uit de wijze waarop in de toelichting wordt gepleit voor een algemene 
zorgplicht: : 

Alduss is er gemeentelijke beleidsvrijheid ten aanzien van de omvang en de inhoud 
vann het lokale voorzieningenpakket en wordt het gemeentebestuur in staat gesteld 
om,, gelet op de behoefte van de individuele gehandicapte en de lokale mogelijkhe-
den,, op een flexibele, efficiënte wijze de beperkingen die gehandicapten bij het 
wonenn en/of het zich binnen of buiten de woning verplaatsen ondervindt, weg 
tee nemen of te verminderen.463 

Dee toelichting benadrukt dat de vrijheid van de gemeenten het voorzienin-
genbeleidd en dus de belanghebbenden ten goede komt: 

Essentieell  voor doelmatigheid en kostenbeheersing is, dat de gemeenten op het 
terreinn van huisvesting en vervoer voor gehandicapten voldoende ruimte hebben 
omm een eigen beleid te ontwikkelen en daarbij nieuwe mogelijkheden en voorzienin-
genn kunnen scheppen voor een adequate hulpverlening. Daarom zijn de aard en 
dee vormen van te verstrekken voorzieningen niet in deze wet geregeld, maar wordt 
dee vormgeving aan de gemeenten overgelaten in het kader van een door hen te 
treffenn gemeentelijke verordening.464 

Dee vraag naar de gevolgen van een dergelijke algemene zorgplicht voor 
individuelee belanghebben komt nauwelijks aan bod. Als voorbeeld kan de 

4633 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 52. 
4644 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 5. 
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(rechts)ongelijkheidd worden genoemd,465 die vooral wordt benaderd vanuit 
hett perspectief van de overheid:466 

Datt er geen sprake is van landelijke uniformiteit zien wij juist als een voordeel, 
omdatt centrale regels minder recht kunnen doen aan het individuele geval en de 
zorgg voor lokaal afgestemde voorzieningen meer passend kan zijn dan centraal 
omschrevenn voorzieningen.467 

Err is nauwelijks aandacht voor de vraag hoe gehandicapten het verschil in 
voorzieningenniveauu in verschillende gemeenten zullen percipiëren.468 Ook 
kann worden gewezen op de finaniciële gevolgen van de kostenbesparende 
maatregelenn voor individuele gehandicapten.469 In de toelichting worden 
dezee weinig concreet in kaart gebracht.470 Dit geldt ook voor de mogelijk-
hedenn die gemeenten krijgen met betrekking tot het doorberekenen van de 
kostenn van de woningaanpassing in de huur, het vragen van eigen bijdragen 
enn de wijze waarop de gemeente rekening mag houden met het inkomen 
vann de gehandicapte.471 

Dee afweging, die geresulteerd heeft in het nemen van de kostenbesparen-
dee maatregelen, is mijns inziens niet in alle opzichten voldoende gericht ge-
weestt op de nadere normstelling die door het gemeentebestuur wordt ver-
richt.. Uit de wet kan bijvoorbeeld niet worden opgemaakt of de gemeente 
naastt de eigen bijdrage uit artikel 6 WVG nog een reguliere prijs voor deel-
namee aan het collectief vervoer mag vragen die vergelijkbaar is met de prijs 
vann het openbaar vervoer. Een andere vraag die zich in dit verband aandient, 
heeftt betrekking op de mogelijkheid die gemeenten ingevolge artikel 5, 
tweedee lid, WVG hebben om de hoogte van de financiële tegemoetkomingen 
aff  te stemmen op het (gezins)inkomen van de gehandicapte. Uit de wet blijkt 
niett dat de wetgever zich heeft gerealiseerd of dit artikel ook kan impliceren 
datt de financiële tegemoetkoming in het geheel niet wordt verstrekt.472 

Hetzelfdee kan worden opgemerkt ten aanzien van de verplichte regels die 

4655 Zie ook het advies van de RvS, Kamerstukken II1992/93, 22 815, B, p. 18, waarin de raad 
vann mening is dat 'een lokaal voorzieningenniveau' wordt geïntroduceerd 'dat in strijd 
iss met de norm van rechtsgelijkheid'. 

4666 Zie o.a. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 12, 22, 52 en 53 en nr. 6, p. 13. 
4677 Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 3, p. 14; zie ook nr. 11, p. 24. 
4688 Zie ook bijv. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 13 en 16. 
4699 Zie ook de opmerkingen t.a.v. de besparingen die voortvloeien uit het stringentere toela-

tingsbeleidd van de ABWZ en ABW, Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 39. 
4700 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 40 en 45. 
4711 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 22 en 40; zie ook nr. 10, p. 20-22. 
4722 Hoewel er wel relatief veel kamervragen over de gevolgen van art. 5 en 6 WVG worden 

gesteld,, ontbreekt een onderbouwde, coherente visie; zie bijv. Kamerstukken II 1992/93, 
222 815, nr. 5, p. 20-24. 
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hett gemeentebestuur ingevolge het eerste lid van artikel 5 WVG moet stellen 
mett betrekking tot 

aa de gevallen en de vorm waarin voorzieningen kunnen worden verleend; 
bb de hoogte van de financiële tegemoetkomingen; 
cc de procedure met betrekking tot de toekenning, de herziening, de beëindiging 

enn de terugvordering van voorzieningen, daaronder begrepen het inwinnen 
vann deskundigenadvies; 

dd de gronden waarop voorzieningen kunnen worden beëindigd, dan wel terugge-
vorderd. . 

Inn de WVG wordt nauwelijks richting gegeven aan de inhoud die deze regels 
moetenn hebben. Er wordt verwezen naar de modelverordening die door de 
VNGG zal worden vastgesteld.473 Bij het verlenen van een bevoegdheid dient 
dee wetgever echter in grote lijnen aan te geven waarvoor deze bevoegdheid 
wordtt gebruikt. Dit betekent dat de wetgever zich bij zijn afweging reken-
schapp moet geven van de normstelling die door het bestuur wordt verricht. 
Dee wetgever moet trachten te voorzien welke problemen daarbij kunnen 
optredenn en moet er zonodig een voorziening voor bieden. Een voorbeeld 
waarinn dit wel is gebeurd betreft artikel 7 WVG. 

Hett gemeentebestuur kan de gehandicapte, voor zover dit van belang kan zijn voor 
dee beoordeling van de aanspraak op een voorziening oproepen in persoon te 
verschijnenn en zich door een of meer daartoe aangewezen deskundigen te doen 
onderzoeken.474 4 

Ookk artikel 30 geeft ervan blijk dat de wetgever oog heeft gehad voor de 
uitvoeringg op concreet niveau. Het artikel bepaalt dat de wet in werking 
treedtt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende 
artikelenn en onderwerpen van de wet verschillend kan worden vastgesteld. 

Alduss is gewaarborgd dat de gehandicapte die een bepaalde voorziening behoeft 
eerstt dan naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie wordt verwezen, wanneer die 
uitvoeringsorganisatiee ook geëquipeerd is om in de voorzieningenbehoefte van 
dee gehandicapte te voorzien.475 

Tenn aanzien van het criterium dat de wetgever het bestuursorgaan voldoende 
ruimtee moet laten om een aanvullende afweging te verrichten in de zin van 
artikell  3:4 Awb, kan met betrekking tot de WVG het volgende worden opge-
merkt.. Naar mijn oordeel wordt het bestuur dermate veel ruimte gelaten 

4733 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 13. 
4744 Deze bepaling is overigens bijna letterlijk overgenomen van art. 14 AAW, Kamerstukken 

IIII  1992/93, 22 815, nr. 3, p. 55. 
4755 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 63; zie ook nr. 3, p. 51. 
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datt moeilijk nog kann worden gesproken van een 'aanvullende' belangenafwe-
ging.. In die zin schiet het criterium zijn doel voorbij. De zinsnede uit artikel 
3:44 Awb, 

.... voorzover niet uit een wettelijk voorschrift (...) een beperking voortvloeit... 

lijk tt ten aanzien van de WVG weinig betekenis te hebben. Het gemeentebe-
stuurr wordt bijvoorbeeld geheel vrijgelaten in de keuze voor een soort woon-
voorziening,4766 in het maken van afspraken over de medewerking van huis-
eigenarenn aan woningaanpassing, in de mate waarin aangepaste woningen 
blijvendd ter beschikking moeten worden gesteld aan gehandicapten, in het 
eventuelee terugbrengen van woningen in dezelfde staat en de daarmee 
samenhangendee financiële aspecten.477 Dezelfde vrijheid valt de gemeenten 
tenn deel met betrekking tot de vervoersvoorzieningen.478 Ook met betrek-
kingg tot de hoogte van de financiële vergoeding en de mate waarin daarbij 
rekeningg wordt gehouden met het (gezins)inkomen, worden de gemeenten 
inn belangrijke mate vrijgelaten. De toelichting vermeldt in dit kader: 

Bijj  decentralisatie van beleid en overdracht van financiële verantwoordelijkheid 
naarr gemeenten past het niet om aan het voorzieningenbeleid een nadere wettelijke 
invullingg te geven. Dat zou ook te weinig ruimte aan gemeenten geven voor lokale 
afstemmingg en voor het dragen van financiële verantwoordelijkheid. 

Omdatt de verschillende aspecten van de belangenafweging, die in dit hoofd-
stukk apart worden besproken, nauw met elkaar samenhangen, ligt het voor 
dee hand dat de mate waarin aan een bepaald criterium wordt voldaan van 
invloedd is op de manier waarop aan een ander criterium invloed wordt ge-
geven.. Naar mijn oordeel betekent dit dat de gerichtheid van de afweging 
opp de nadere normstelling en de vrijheid die bestuursorganen daarbij is 
gelatenn van invloed is op de mate waarin de afweging van de wetgever spe-
cifiekk kan worden genoemd. 

>>  Mate van specificiteit 

Bijj  zijn belangenafweging dient de wetgever zo specifiek mogelijk te zijn. 
Dezee specificiteit komt in de eerste plaats tot uitdrukking in de normstelling. 
Indienn de wet erin voorziet dat een bestuursorgaan op concreet niveau nadere 
invullingg geeft aan de abstracte afweging, moet voldoende duidelijk zijn welk 

4766 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 52. 
4777 Kamerstukke» II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 22. 
4788 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 53. 
4799 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 12. 
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orgaan,, op welk niveau deze bevoegdheid krijgt toebedeeld. Zowel voor 
hett bevoegd orgaan dat de wet uitvoert als voor belanghebbenden moet dui-
delijkk zijn wat de te behartigen belangen en het doel van de wet zijn. Uit 
dee afweging van de wetgever moet duidelijk blijken aan welke belangen 
inn ieder geval voorrang wordt verleend en welke belangen in ieder geval 
ondergeschiktt zijn. Ook moet duidelijk zijn of er belangen zijn die zijn uit-
geslotenn van de aanvullende belangenafweging op concreet niveau en of 
dee wet uitputtend is bedoeld. Indien het voor de wetgever niet mogelijk is 
omm tot een inhoudelijke belangenafweging te komen, moet de wet in ieder 
gevall  een duidelijke structuur bieden waarbinnen de rechtsvorming kan 
plaatsvinden. . 

Bijj  de beoordeling van de specificiteit van de afweging die aan de WVG 
tenn grondslag ligt, kan in de eerste plaats worden gewezen op de aanduiding 
vann het bevoegde orgaan als 'het gemeentebestuur'.480 Hoewel in de Ge-
meentewett (Gemw) nader is omschreven welke organen tot het gemeente-
bestuurr behoren, had de wetgever mijns inziens specifieker kunnen zijn. In 
dee WVG wordt zowel een regelgevende bevoegdheid als een beschikkings-
bevoegdheidd verleend. De vraag is of het de bedoeling van de wetgever is 
datt deze bevoegdheden door hetzelfde orgaan worden uitgevoerd. In beide 
gevallenn wordt de term 'gemeentebestuur' gebruikt zonder dat aan die vraag 
overwegingenn worden gewijd. 

Inn de tweede plaats is het van belang in welke mate de wetgever specifiek 
iss geweest bij de normstelling. Hierna wordt eerst ingegaan op de zorgplicht 
vann gemeenten in het algemeen. Hierbij komt de vraag aan de orde op welke 
wijzee bij de WVG rekening is gehouden met de bestaande uitvoeringspraktijk. 
Vervolgenss wordt aan de orde gesteld of de afweging van de wetgever 
voldoendee specifiek is geweest ten aanzien van de soort voorziening die 
wordtt verstrekt en de hoedanigheid ervan. Ook wordt aandacht besteed aan 
dee omstandigheden waar bij de beoordeling van de aanvraag rekening moet 
wordenn gehouden, en de integraliteit en kwaliteit van de beoordeling. 

Dee zorgplicht van gemeenten is hoofdzakelijk in artikel 2 en 3 WVG 
neergelegd.. Artikel 2, eerste lid, WVG is vrij algemeen geformuleerd en 
bepaalt: : 

Hett gemeentebestuur draagt zorg voor de verlening van woonvoorzieningen, 
vervoersvoorzieningenn en rolstoelen ten behoeve van de deelneming aan het maat-
schappelijkk verkeer van de in de gemeente woonachtige gehandicapten en stelt 
mett inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet daartoe regels vast 
bijj  verordening. 

4800 Zie o.a. art. 2 en 3 WVG. 
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Ingevolgee het tweede lid is het eerste lid niet van toepassing op gehandicap-
tenn die in een AWBZ-instelling verblijven. Artikel 3 is bij amendement in-
gevoegdd en is iets inhoudelijker: 

Hett gemeentebestuur biedt verantwoorde voorzieningen aan. Onder verantwoorde 
voorzieningenn worden verstaan de voorzieningen die doeltreffend, doelmatig en 
cliëntgerichtt worden verleend. 

Dee toelichting op het amendement vermeldt dat dit artikel beoogt vast te 
leggenn dat gehandicapten van gemeenten mogen verwachten dat het aanbod 
vann voorzieningen van een kwalitatief goed niveau is: 

Doorr dit in de wet vast te leggen wordt een duidelijk kader geschapen waarbinnen 
dee voorzieningenverlening zich af moet spelen.481 

Naarr mijn oordeel kan uit de betreffende wetsartikelen niet worden opge-
maaktt welke criteria voor de zorgplicht gelden.402 Er wordt niet aangegeven 
inn welke mate deelname aan het maatschappelijk verkeer moet worden 
bevorderd4833 en wat wordt verstaan onder een verantwoorde voorziening 
diee doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend.484 In de toelich-
tingg wordt meermalen gesproken over de 'goedkoopste adequate' voorzie-
ning,, zonder dat echter precies duidelijk wordt wat hiermee wordt be-
doeld.4055 Het enige houvast dat het bestuur wordt geboden, is het doel 
vann de voorzieningen, dat volgens de toelichting is gelegen in: 

.... het opheffen of verminderen van beperkingen voor gehandicapten bij het zelfstan-
digg wonen en bij het zich binnen of buiten de woning verplaatsen (...) Wij wijzen 
eropp dat thans in het kader van de AAW sprake is van een discretionaire bevoegd-
heidd van de uitvoeringsorganen, met als uitgangspunt dat de meest goedkope 
adequatee voorziening wordt geboden. De gemeentelijke zorgplicht moet op eenzelf-
dee wijze worden opgevat.486 

Hieruitt kan mijns inziens worden afgeleid dat de WVG een weinig inhoude-
lijk ee basis biedt voor de belangenafweging die in concreto door het bestuur 
wordtt verricht. Niet duidelijk is of en met name, in welke mate voorrang 

4811 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 17. 
4822 Zie ook Kamers lukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 14, 16, 17, 18 en 49. 
4833 Zie ook o.a. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 11, p. 14. 
4844 Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 10, p. 6. 
4855 Zie ook de vragen in Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 12 en 39 en nr. 10, p. 11-12, 

177 en 34; zie de antwoorden in nr. 6, p. 13 en nr. 11, p. 15 en 22. 
4866 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 13. 
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moett worden verleend aan het belang van de aanvrager ten opzichte van 
dee financiële belangen van de overheid. Tevens is niet helder in welk soort 
gevallenn een aanvraag van een belanghebbende in ieder geval niet wordt 
gehonoreerd--

Meermalenn wordt in de wetsgeschiedenis verwezen naar de AAW, WAO 
enn RGSHG/ echter zonder expliciet aan te geven of de gemeente de uitvoe-
ringspraktijkenn van deze regelingen moet continueren.487 In de Eerste 
Kamerr vraagt men zich af of het überhaupt wel mogelijk is dat eenzelfde 
invullingg aan het begrip 'adequate voorziening' wordt gegeven als in de 
AAW ,, gezien het beperkte budget.488 In ieder geval ligt het voor de hand 
datt de gemeentebesturen en de rechter zich, bij gebrek aan andere inhoude-
lijk ee criteria, in belangrijke mate zullen richten op de praktijk en de jurispru-
dentiee die gevormd is onder de oude regelingen. Het is echter aan de wetge-
verr om een afweging te maken ten aanzien van de vraag in hoeverre de 
gevormdee jurisprudentie onder de nieuwe regeling moet worden voortge-
zet.489 9 

Dee WVG dient op zijn minst richtlijnen te bevatten op basis waarvan 
gemeentenn hun voorzieningenbeleid kunnen inrichten. De wet moet inzicht 
biedenn in de mate waarin de zelfstandigheid van een gehandicapte moet 
wordenn bevorderd. Moet het verstrekken van de voorziening ertoe leiden 
datt de belanghebbende een leven kan leiden 'alsof hij niet gehandicapt is' 
off  mag van een gehandicapte worden verwacht dat hij zich bepaalde beper-
kingenn getroost?490 Wat wordt in artikel 2 WVG bedoeld met 'deelneming 
aann het maatschappelijk verkeer'? Betreft dit alleen het maatschappelijk 
verkeerr in de directe omgeving of gaat het ook om contacten buiten de re-
gio?4911 Tevens is in dit verband relevant in hoeverre contacten met familie-
ledenn vallen onder de term 'maatschappelijk verkeer'. Ook kan men zich 
afvragenn of de gemeentebesturen moeten uitgaan van gemiddelde vervoers-
behoeftenn of dat er bepaalde activiteiten zijn waaraan een gehandicapte 
immerr moet kunnen deelnemen.492 Naast deze vragen ten aanzien van het 
doell  van de vervoersvoorziening zijn dezelfde soort vragen te stellen met 
betrekkingg tot de woonvoorziening. Wat wordt volgens de wetgever bij-

4877 Zie o.a. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 19, 21, 22 en 52. 
4888 Kamerstukken I 1993/94, 22 815, nr. 1, p. 2. 
4899 Vgl. Kamerslukken I1993/94, 22 815, nr. 1, p. 2. 
4900 Zie o.a. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 10, p. 13. 
4911 Zie o.a. Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 10, p. 25. Zie ook nr. 11, p. 35, waarde regering 

hett volgende stelt: 'De bedoeling is dat er collectieve vervoerssystemen worden ontworpen 
diee ook over gemeentegrenzen heengaan en vervoer van deur tot deur regelen.' 

4922 Vgl. Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 6, p. 38 waar de regering stelt dat het doen van 
vrijwilligerswerkk zal moeten worden 'meegewogen bij de vervoersbehoefte'. 
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voorbeeldd verstaan onder 'normaal gebruik' van een woning?493 In hoeverre 
magg bij het normaal kunnen gebruiken van de woning hulp worden verwacht 
vann (inwonende) familieleden? Is de voorziening alleen bedoeld voor het 
opheffenn van beperkingen van de hoofdverblijfplaats of kan ook een voor-
zieningg worden aangevraagd voor een logeeradres?494 De WVG bevat naar 
mijnn opvatting onvoldoende aanwijzingen voor een antwoord op deze vra-
gen. . 

Naastt de zeer globale aanduiding van het doel van de voorziening, bevat 
dee WVG ook weinig inhoudelijke normen ten aanzien van de adequaatheid 
enn de hoedanigheid van de voorziening. Uit de WVG kan mijns inziens 
bijvoorbeeldd moeilijk worden opgemaakt of het gemeentebestuur zorg moet 
dragenn voor vervoer van deur tot deur of dat van de gehandicapte in dit 
opzichtt ook enige (extra) inspanning mag worden verwacht. Ook wordt niet 
duidelijkk of het bestuur bij het verstrekken van een voorziening te allen tijde 
prioriteitt mag geven aan deelname aan het collectief vervoer en aan toeken-
ningg van een verhuiskostenvergoeding.495 In welke gevallen mag van een 
gehandicaptee worden verwacht dat hij verhuist? In hoeverre moet het ge-
meentebestuurr rekening houden met een gehandicapte die vanwege bepaalde 
omstandighedenn niet gebruik kan maken van collectief vervoer? Van de 
wetgeverr mag worden verwacht dat hij globale gewichten heeft toegekend 
aann de betrokken belangen op basis waarvan de concrete afweging door het 
bestuurr wordt verricht. 

Dee wetsgeschiedenis bevat geen aanwijzingen omtrent de vraag in hoever-
ree het gemeentebestuur rekening moet houden met de voorkeur van de ge-
handicapte.. Tevens is niet duidelijk of op grond van de WVG, evenals onder 
dee AAW, de verstrekking van een voorziening, die als algemeen gebruikelijk 
kann worden aangemerkt, is uitgesloten. De interpretatie van het begrip 
'algemeenn gebruikelijk' kan grote invloed hebben op het belang van gehandi-
captenn uit lagere inkomensgroepen.496 Daarom zou het mijns inziens wense-
lij kk zijn geweest dat in de WVG in algemene zin uitsluitsel wordt gegeven 
overr de betekenis die dit begrip voor de voorzieningen vers trekking heeft. 
Ookk had de wet enige aanwijzing kunnen bevatten omtrent de vraag of tot 
hett verstrekken van vervoersvoorzieningen ook behoort het bijdragen in de 
kostenn van onderhoud, gebruik, reparatie en accessoires. Hetzelfde geldt 
tenn aanzien van de vraag of onder bijdrage in de kosten van de woon-

4933 Zie art. 1, vierde lid, onder c, WVG. Vgl. Kamerstukken 11992/93, 22 815, nr. 274f, p. 18-19. 
4944 Vgl. Kamerstukken 1 1992/93, 22 815, nr. 274f, p. 19. 
4955 Vgl. Kamerstukken I 1992/93, 22 815, nr. 274c, p. 15-16. 
4966 Uit de AA W-jurisprudentie kan bijv. worden opgemaakt dat de mate waarin een voorzie-

ningg als algemeen gebruikelijk kan worden aangemerkt (CV, inductie kookplaat of thermo-
kranen)) afhankelijk kan zijn van de inkomensgroep waarin een gehandicapte verkeert. 
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voorzieningg tevens wordt verstaan een bijdrage in de kosten voor onderhoud, 
keuring,, reparatie, tijdelijke huisvesting, huurderving en verwijdering van 
voorzieningen.. Verder is het van belang dat uit de wet kan worden afgeleid 
mett welke omstandigheden het bestuur bij de beoordeling van de aanvraag 
rekeningg moet houden. Zo zou de wet bijvoorbeeld een indicatie kunnen 
bevattenn voor de vraag of en zo ja, in hoeverre aanvragen van voorzieningen 
doorr samenwonenden in samenhang worden beoordeeld. Hoewel tijdens 
dee wetsbehandeling door diverse kamerleden vragen als bovengenoemd zijn 
gesteld,4977 is het naar mijn oordeel niet mogelijk om in de antwoorden van 
dee regering een algemene lij n te ontdekken op basis waarvan gemeente-
besturenn hun beleid kunnen inrichten. Het is wenselijk dat het inhoudelijk 
kaderr voor de belangenafweging van het bestuur in de wet zelf is neergelegd. 
Hiermeee is de rechtszekerheid gediend. 

Meermalenn wordt tijdens de parlementaire behandeling van de WVG 
gewezenn op het belang van een integrale beoordeling van de aanvraag en 
eenn goede onderlinge afstemming tussen de uitvoerende instanties.498 Er 
zijnn echter weinig aanwijzingen dat de afweging van de wetgever in dit 
opzichtt specifiek is geweest.499 In de toelichting wordt slechts vermeld: 

Alleenn al door de raakvlakken en gezamenlijke belangen zijn wij optimistisch over 
dee samenwerking van gemeenten en zorgverzekeraars op dit terrein.500 

Onderlingee afstemming en harmonisatie van het gemeentelijk beleid zal 
wordenn bereikt door de modelverordening die de VNG heeft toegezegd, 
alduss de toelichting.501 Naar mijn oordeel dient in een dergelijk geval de 
wetgeverr zelf richting te geven aan de wijze waarop de benodigde afstem-
mingg en integraliteit van de beoordeling van de aanvragen wordt bewerkstel-
ligd.. Dit geldt ook voor de deskundigheid die vereist is bij het uitvoeren 
vann de WVG. In de toelichting wordt nadrukkelijk gewezen op de deskundig-
heidd en technische kennis die de GMD de afgelopen jaren heeft opge-
bouwd.5022 Tevens wordt een deskundige advisering en uitvoering van be-
langg geacht.503 Dit uit zich echter niet in een specifieke regeling: 

4977 Zie bijv. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 25-28 en nr. 10, p. 23-28. 
4988 Zie o.a. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 11, 13, 26, 27 en 28. 
4999 Zie ook voor vragen hieromtrent Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 36 en nr. 10, 

p.. 6; zie de antwoorden in o.a. nr. 6, p. 18 en nr. 11, p. 18 en 44 en Kamerstukken 11992/93, 
222 815, nr. 274b, p. 10. 

5000 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 11. 
5011 Kamerstukken U 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 13. 
5022 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 24. 
5033 Zie o.a. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 24 en 28; nr. 10, p. 6. 
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Wijj  nemen aan dat de gemeenten hiervan [gedoeld wordt op de opgebouwde 
deskundigheid;; WSRS] gebruik zullen maken (of blijven bij woningaanpassing) 
alss deze know-how voor de te treffen voorziening gewenst is.504 

Wijj  gaan ervan uit dat in de nieuwe structuur de hiervoor benodigde deskundig-
heid,, zoals van de GMD, het ABP en het SPF op ergonomisch en technologisch 
gebied,, wordt ingeschakeld.505 

Ui tt de wetsgeschiedenis blijk t niet dat specifiek is nagegaan welke obstakels 
err voor de gemeentebesturen zouden kunnen bestaan om de deskund ighe id 
vann het G MD in te w innen. Tevens blijk t niet dat is overwogen op welke 
wijzee het beste kan worden bevorderd dat de deskundighe id behouden blijf t 
enn wordt ingezet bij de ui tvoer ing van de WVG.506 De Raad van State heeft 
zichh ten aanzien van dit aspect kritisch uitgelaten: 

Eenn zo belangrijke factor bij het bepalen van de conclusie of de overdracht aan 
anderee uitvoeringsorganen aanvaardbaar is, kan evenwel niet beperkt blijven tot 
eenn in de memorie van toelichting uitgesproken aanname. De Raad acht die benade-
ringg van de geschetste problematiek te vrijblijvend (...) Het college dringt er met 
klemm op aan dat in de wettekst met zoveel woorden wordt vastgelegd dat de te 
verlenenn voorzieningen moeten steunen op deskundige adviezen.507 

Zonderr daar over igens een specifieke regeling voor te treffen, is bij amende-

mentt art ikel 8 WV G ingevoerd, waar in is bepaald dat bij AMv B kan wo rden 

bepaaldd dat het deskundigenadvies afkomstig moet zijn van een gecertificeer-

dee dienst. 

Ui tt de criteria voor de belangenafweging blijk t dat ind ien de wetgever 

niett in staat is om aan de eis van specificiteit te voldoen, de wetgever in ieder 

gevall  een duidelijke structuur moet bieden waarbinnen de verdere rechtsvor-

mingg kan plaatsvinden. Met betrekking tot de afstemming tussen de gemeen-

tebesturenn en de zorgsector stelt de toelichting echter; 

Wijj  willen (...) voor deze afstemming geen procedurevoorschriften geven omdat 
wee ervan uitgaan dat hiervoor in overleg tussen gemeenten en zorginstanties doel-
matigee samenwerkingsvormen gevonden worden, waarbij instanties en organisaties 
vann gehandicapten zullen worden betrokken (...) Ondanks het terugtreden van de 
rijksoverheidd op dit terrein, zullen wij zoveel mogelijk bevorderen dat gemeenten 
enn zorginstanties die samenwerking tot stand brengen.508 

5044 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 24. 
5055 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 28. 
5066 Zie ook Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 5, p. 36-39; nr. 10, p. 31-33 en nr. 11, p. 46-47. 
5077 Kamerstukken II 1992/93, 22 895, B, p. 16. 
5088 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 25. 
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Naarr mijn mening kan ten aanzien van de WVG worden geconcludeerd dat 
uitt de wet niet kan worden opgemaakt dat de afwegingen voldoende speci-
fiekk zijn geweest. Dit betreft niet alleen onderwerpen van meer nevengeschikt 
belang,, maar ook de wijze waarop de zorgplicht als zodanig is geregeld. 
Daarnaastt biedt de wet geen procedure voor een verdere inhoudelijke afstem-
mingg en harmonisatie. Hierdoor wordt mijns inziens onvoldoende inhoude-
lijk ee basis geboden voor de afweging zoals die door het bestuur bij de uitvoe-
ringg van de wet wordt verricht. Zoals hiervoor reeds is gesteld, staat de 
kritiekk die hier wordt geuit ten aanzien van de specificiteit van de belangen-
afwegingg niet op zichzelf. De verschillende aspecten van de belangenafwe-
gingg staan immers onlosmakelijk met elkaar in verband. Indien de te dienen 
gemeenschappelijkee belangen niet duidelijk worden omlijnd, de betrokken 
feitenn en belangen matig worden geïnventariseerd, het kader van de belange-
nafwegingg niet helder wordt geschetst en de afweging enige specifieke 
kenmerkenn van abstractheid ontbeert, heeft dit gevolgen voor de mate waarin 
dee afweging is gericht op de nadere normstelling en derhalve voor de mate 
vann specificiteit. 

**  Geschiktheid, noodzaak en evenredigheid 

Bijj  de afweging die de wetgever ten behoeve van een wet verricht, dient 
menn zich af te vragen of de voorgenomen maatregel geschikt, noodzakelijk 
enn evenredig is in verband met het beoogde doel. In de eerste plaats moet 
dee maatregel geschikt zijn om het beoogde doel te bereiken. Dit houdt in 
datt er een causaal verband moet bestaan tussen de maatregel en verwezenlij-
kingg van het doel. In dit kader is het van belang dat de doelstelling zo 
concreett mogelijk is geformuleerd. In de tweede plaats dient de wet noodza-
kelijkk te zijn. De noodzaak tot wijziging van de bestaande situatie moet 
vaststaan.. Tevens is het van belang dat de wet met de minste inspanning 
(vann zowel burgers als overheid) een zo groot mogelijk effect sorteert, zonder 
datt afbreuk wordt gedaan aan bestaande juridische waarborgen. Ten slotte 
wordtt de belangenafweging beoordeeld aan de hand van het criterium van 
evenredigheid.. De evenredigheid heeft zowel betrekking op de belangen 
vann geadresseerden en derdenbelanghebbenden in relatie tot de te dienen 
algemenee belangen, als op de relatie tussen de geadresseerden en derden-
belanghebbendenn onderling. 

Ervann uitgaande dat de beoogde doelstellingen van de WVG bestaan uit 
hett uitbreiden van de gerechtigden op AA W-voorzieningen naar 65-plussers 
onderr voorwaarde van budgettaire neutraliteit, kan causaliteit worden vast-
gesteldd tussen de maatregel en het beoogde doel. Hierbij kan met name wor-
denn gewezen op artikel 2, eerste lid, en artikel 3 WVG waarin de zorgplicht 
iss vervat, en op de artikelen 5 en 6 WVG waarin de mogelijkheden zijn 
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opgenomenn van het vragen van eigen bijdragen en het rekening houden met 
hett inkomen van de gehandicapten.509 Daarnaast kunnen de centrale 
bezuinigenn op de lopende voorzieningen bij het totaalpakket aan maatregelen 
wordenn gerekend. Hoewel causaliteit op zichzelf kan worden vastgesteld, 
iss het de vraag in hoeverre met genoemde maatregelen het achterliggend 
algemeenn belang van het bevorderen van de zelfstandigheid van gehandicap-
tenn in het algemeen wordt gediend.510 Hoewel ten tijde van de wetsbehan-
delingg niet duidelijk is geworden in welke mate zelfstandigheid van gehandi-
captenn wordt nagestreefd, is de vraag wel degelijk relevant. De Raad van 
Statee betoont zich twijfelend:511 

Dee Raad van State is er (...) dan ook niet van overtuigd dat de gestelde doelen met 
dee voorstellen op verantwoorde wijze zijn gediend en met name of de dragende 
motivering,, te weten dat de beoogde overbrenging naar het uitvoeringsniveau van 
dee gemeenten belangrijke verbetering brengt in de werking van het stelsel en de 
kwaliteitt van de voorzieningen houdbaar is. In dit verband wijst de Raad met name 
opp de eis van de budgettaire neutraliteit waardoor de voorstellen besparingen moe-
tenn omvatten.512 

Naarr mijn opvatting kan de geschiktheid van de WVG moeilijk worden be-
oordeeldd vanwege het feit dat de doelstellingen van de wet onvoldoende 
concreett zijn gesteld. Omdat niet duidelijk is in welke mate de zelfstandig-
heidd van gehandicapten moet worden bevorderd, staat niet vast of, en zo 
jaa in hoeverre, de gekozen maatregel aan verwezenlijking van het doel bij-
draagt. . 

Dee geschiktheid van de maatregel kan tevens in het kader van de gestelde 
(neven?)doelstellingg van de WVG worden beoordeeld. Het betreft het ophef-
fenn van de verbrokkeldheid van het bestaande voorzieningenstelsel door 
eenn meer integrale benadering.513 Het is mijns inziens zeer de vraag of de 

5099 Art. 2, eerste lid, WVG bepaalt: 'Het gemeentebestuur draagt zorg voor de verlening van 
woonvoorzieningen,, vervoersvoorzieningen en rolstoelen ten behoeve van de deelneming 
aann het maatschappelijk verkeer van de in de gemeente woonachtige gehandicapten (...).' 
Art .. 3 WVG bepaalt: 'Het gemeentebestuur biedt verantwoorde voorzieningen aan. Onder 
verantwoordee voorzieningen worden verstaan de voorzieningen die doeltreffend, doelmatig 
enn cliëntgericht worden verleend'. 

5100 Zie ook Kamerstukken il  1992/93, 22 815, nr. 5, p. 5. 
5111 Kamerslukken II 1992/93, 22 815, B, p. 21. 
5122 Kamerstukken II1992/93, 22 815, B, p. 3; zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 

166 en nr. 10, p. 5. 
5133 Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 3, p. 5. 
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WV GG geschikt is ter verwezenl i jk ing van deze doelstelling.514 De Raad van 
Statee merkt op in zijn advies: 

Aann de opheffing van de verbrokkeldheid van het stelsel wordt niet wezenlijk 
tegemoett gekomen (...) De overdracht van taken naar de gemeente is stellig een 
bijdragee tot een betere integratie tussen het gehandicaptenbeleid en het ouderenbe-
leidd en als zodanig niet zonder betekenis. Anderzijds leiden de voorstellen tot een 
breukk in de samenhang tussen werk-, woon- en leefvoorzieningen voor gehandicap-
tenn en dragen in die zin bij tot een grotere verbrokkeling van het stelsel. De grote 
omvangg van het aantal deelnemers in de regelingen en de gelijktijdig gepresenteerde 
bezuinigingg maken de gehele operatie extra kwetsbaar.515 

I nn de toelichting wordt enerzi jds stell ing genomen tegen deze krit iek, ander-
zijdss wordt niet duidelijk hoe de verbrokkeldheid dan wel wordt opgeheven: 

Wijj  erkennen dat de herstructurering niet leidt tot één uitvoeringsorganisatie (...) 
Doorr de decentralisatie van AAW-voorzieningen ontstaan niet meer loketten, maar 
komtt er op lokaal niveau één loket voor deze voorzieningen in plaats van de 
(regionale)) ui tv oerings kantoren van de huidige uitvoeringsinstanties. De toeganke-
lijkheidd voor de burger wordt dus zeker niet minder, eerder wordt de afstand 
verkleind.. Het gemeentelijk loket kan daarbij zowel fungeren voor de voorzieningen 
ingevolgee deze wet als voor de financiële tegemoetkomingen voor bijzondere kosten 
inn het kader van de ABW. 
Err is dus sprake van hoogstens drie loketten als (tegelijk) werkvoorzieningen, leef-
voorzieningenn en zorgvoorzieningen nodig zijn. Het is dan ook van belang dat 
dee huidige uitvoeringsinstanties, de zorgverzekeraars en de gemeenten hun hulpver-
leningg goed afstemmen als voorzieningen op hun terreinen gezamenlijk nodig 
zijn.516 6 

Bovenstaandee overwegingen leiden mijns inziens tot de conclusie dat ondui-

delijkk is of de WVG bi jdraagt aan het opheffen van de verbrokkeldheid van 

hett stelsel en aan een meer integrale benadering.517 

Inn de tweede plaats dient te worden beoordeeld of de voorgenomen maat-

regell  noodzakeli jk is. Van be lang is of er, gegeven de situatie, überhaupt 

5144 Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 5 en nr. 10, p. 5; zie daarnaast nr. 5, p. 
11,133 en 34 waar o.a. wordt gesproken over het 'jojo-effect' dat inhoudt dat belanghebbende 
all  gelang zijn situatie op een ander regeling is aangewezen. Bij wijzigende omstandigheden 
moett hij zich steeds tot een ander loket wenden. 

5155 Kamerslukken II1992/93, 22 815, B, p. 7; zie ook Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 5, p. 
6.. Ook de regering zelf erkent dat er geen sprake is van één loket zoals was bedoeld, 
KamerstukkenKamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 11, p. 3. 

5166 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 27. 
5177 Zie ook Handelingen II 11 mei 1993, p. 67-4791. 
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aanleid ingg bestaat om een (nieuwe) wet vast te stellen. De Raad van State 

plaatstt in dit verband enige vraagtekens: 

Hoewell  het thans vigerend stelsel niet sluitend is geeft de jarenlange praktijk van 
toekenningg van bedoelde voorzieningen in het kader van de wettelijke taken van 
dee bedrijfsverenigingen en de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) toch 
voorr zeer vele belanghebbenden waarborgen voor een kwalitatief hoogwaardig 
enn samenhangend voorzieningenniveau (...) Indien de toelichting (...) - op zichzelf 
bezienn terecht - constateert dat door nadere regelgeving wel verbeteringen in de 
afstemmingg zijn gerealiseerd, maar dat deze niet tot fundamentele oplossingen 
hebbenn geleid, komt uiteraard bij de Raad terstond de vraag op of de nieuwe 
voorstellenn dan wel die fundamentele oplossing bieden. De vraag moet naar het 
oordeell  van het college vooralsnog ontkennend worden beantwoord.'118 

Vervolgenss is het van belang dat de wet met de minste inspanningen een 

zoo groot mogeli jk effect sorteert, terwijl geen afbreuk wordt gedaan aan 

bestaandee jur idische waarborgen. Ui t de wetsgeschiedenis van de WVG kan 

niett w o r d en opgemaakt dat de noodzaak van de regel ing in dit verband ex-

pliciett is overwogen. Wel kan naar mijn men ing worden gesteld dat de wet-

geverr met de eis van budgetta i re neutral i teit heeft beoogd om de lasten van 

dee overheid voor de uitbreiding van de doelgroep naar AAW-voorzieningen 

zoo laag mogeli jk te houden. Daarnaast kan bi jvoorbeeld w o r d en gewezen 

opp de wijze waarop het WVG-budget over de verschil lende gemeenten wordt 

verdeeld.. Er is voorgesteld om, in ieder geval de eerste jaren, de verdel ing 

zoo eenvoud ig mogelijk te houden. 

Dee Raad [voor de gemeentefinanciën; WSRS] gaat in ieder geval voor 1993 accoord 
mett het voorstel van de beheerders van het gemeentefonds om het beschikbare 
bedragg te verdelen via een vast bedrag per inwoner. De Rgf ziet nauwelijks moge-
lijkhedenn voor een objectieve overgangsregeling voor 1994 en 1995 (...) Dit feit, 
dee uitbreiding van de doelgroep en de eenvoudige systematiek zijn voor het kabinet 
redenenn om het advies van de Rgf over te nemen.519 

Ookk ten aanzien van de beroepsvoorz ieningen wordt expliciet overwogen 
inn welk opzicht de inspanningen kunnen worden beperkt.520 Door dezelfde 
beroepsinstantiess bevoegd te verklaren, die ook bevoegd zijn kennis te nemen 
vann geschil len inzake de AA W en de AWBZ: 

5188 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, B, p. 7. 
5199 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 48. 
5200 Zie o.a. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 50. 
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.... wordt (...) de situatie gecreëerd dat over voorzieningen voor gehandicapten, in 
dee brede zin des woords, zoveel mogelijk door een en dezelfde instantie geoordeeld 
wordt.. Zowel vanuit een oogmerk van overzichtelijkheid voor de burger, als vanuit 
eenn oogmerk van kennisconcentratie, achten wij dit de meest verkiezelijke situa-
tie.521 1 

Dee WVGG leidt ertoe dat de lasten voor gehandicapten in een bepaald opzicht 
groterr worden. Dit is het gevolg van de kortingen op de bestaande vervoers-
voorzieningenn en invoering van de mogelijkheid dat gemeenten eigen bijdra-
genn mogen vragen en rekening mogen houden met het inkomen van de ge-
handicapten.. Daar staat tegenover dat ook 65-plussers in aanmerking voor 
AAA W-voorzieningen komen terwijl tegelijkertijd het de bedoeling is dat de 
verbrokkeldheidd van het stelsel wordt opgeheven en dat voorzieningen op 
maatt worden verstrekt. Naar mijn opvatting kan niet worden gezegd dat 
dee WVG niet aan het tweede aspect van het vereiste van noodzakelijkheid 
voldoet.. De wetsgeschiedenis geeft er blijk van dat is getracht met zo weinig 
mogelijkk inspanningen een zo groot mogelijk effect te sorteren. 

Tenn slotte dient de afweging van de wetgever in overeenstemming te 
zijnzijn met het evenredigheids vereis te. Het is moeilijk om te beoordelen of de 
afwegingg die aan de WVG ten grondslag ligt aan dit vereiste voldoet. Het 
doell  dat met de regeling wordt beoogd is niet scherp gesteld. Tevens is er 
geenn duidelijke verhouding aangebracht tussen het doel en het te dienen 
algemeenn belang. Dit heeft mijns inziens gevolgen voor de evenredigheid 
vann de maatregel. Voor het beoordelen van de evenredigheid bestaat immers 
geenn externe maatstaf. Het gaat om de intrinsieke verhouding tussen de mate 
waarinn het algemeen belang is gediend en de mate waarin individuele belan-
genn worden geschaad, die slechts kan worden beoordeeld binnen de context 
vann de regeling. 

Naarr mijn oordeel is bij de totstandkoming van de WVG, in het afwe-
gingsproces,, structureel te weinig aandacht besteed aan het aanbrengen van 
verhoudingenn tussen de verschillende belangen.522 In de eerste plaats is 
niett duidelijk in hoeverre het algemeen belang met de voorgestelde maatregel 
wordtt gediend. In de tweede plaats is niet helder welk gewicht aan individu-
elee belangen wordt toegekend in verhouding tot het te dienen algemene 
belang.. Er wordt bezuinigd, de gemeenten zijn bevoegd om eigen bijdragen 
tee vragen en om rekening te houden met het inkomen van de gehandicapte. 
Daarnaastt is het deskundigenadvies niet in de wet geregeld, terwijl de gehele 
uitvoeringg wordt overgedragen. Deze gegevens zijn op voorhand moeilijk 
inn overeenstemming te brengen met de eis dat de voorzieningen verantwoord 

5211 Kamerstukken tl 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 56. 
5222 Vgl. Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 5. 
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moetenn zijn en doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht worden verleend. 
Inn de toelichting wordt in algemene zin opgemerkt: 

Omdatt bij de noodzakelijke kostenbeheersing het accent ligt op doelmatigheid in 
hett voorzieningenbeleid en niveaumaatregelen voor kostenvergoedingen, verwach-
tenn wij niet dat bij toepassing van eigen bijdragen als aanvullend instrument er 
sprakee zal zijn van een onevenredig aanspreken van (het inkomen van) de gehandi-
capte.. Voor duurdere voorzieningen waarvan de lasten grotendeels door de over-
heidd worden betaald, zal een eigen bijdrage, nominaal of inkomensafhankelijk, geen 
aanleidingg zijn om daarvan af te zien. Voor kleine voorzieningen is de eigen bij-
dragee naar onze mening een doelmatig instrument bij de afweging om deze al dan 

1 1 

mett te vragen. 

Dee algemene aard van de opmerking wordt gerechtvaardigd door te verwij-
zenn naar het feit dat de gemeenten verschillend beleid zullen voeren en dat 
err derhalve geen goed overzicht kan bestaan over de gevolgen van de wet 
voorr gehandicapten.524 Slechts toen tijdens de parlementaire behandeling 
vragenn over de hoogte van de eigen bijdrage werden gesteld, zijn nadere 
regelss in het vooruitzicht gesteld met maximumbedragen.525 Opmerkingen 
vann dezelfde aard kunnen worden gemaakt ten aanzien van de wijze waarop 
aandachtt is besteed aan het belang van andere belanghebbenden. Het betreft 
mett name de belangen van gezinsleden en van diegenen die participeren 
inn de mantelzorg. In de wetsgeschiedenis wordt onvoldoende aandacht be-
steedd aan deze belangen. Daardoor is moeilijk vast te stellen welk gewicht 
aann deze belangen ten opzichte van andere belangen is toegekend, en kan 
moeilijkk worden geoordeeld over de onderlinge verhoudingen die in de WVG 
zijnzijn aangebracht. 

 Toegekend gewicht aan gevestigde belangen 

Dee evenredigheid verlangt dat bij de belangenafweging een verhouding 
tussenn de verschillende belangen wordt aangebracht. Daarbij moet aandacht 
wordenn besteed aan enige specifieke vragen die betrekking hebben op con-
crete,, individuele belangen. In de eerste plaats moet worden overwogen of 
dee wet van invloed zal zijn op gevestigde belangen. Het betreft belangen 
diee een speciale bescherming genieten vanwege het feit dat ze kunnen 
wordenn aangemerkt als verkregen rechten, vanwege toezeggingen die aan-
gaandee deze belangen zijn gedaan en/of vanwege gerechtvaardigde verwach-

5233 Kamerstukken II  1992/93, 22 815, nr. 3, p. 15. 
5244 Kamerstukken U 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 48. 
5255 Kamerstukken U 1992/93, 22 815, nr. 6, p. 23; zie ook nr. 11, p. 11-12 en Kamerstukken I 

1992/93,, 22 815, nr. 274c, p. 38. 
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tingen.. Indien er sprake is van een effect van de wet op een dergelijk geves-
tigdd belang, moet worden afgevraagd wat de omvang van de inbreuk is en 
off  deze eenmalig is of terugkeert. Naar aanleiding van de antwoorden op 
voornoemdee vragen dient te worden overwogen of de inbreuk redelijkerwijs 
voorr rekening van belanghebbenden dient te komen. Hierbij is het relevant 
off  er sprake is van een normaal bedrijfsrisico of een risico dat inherent is 
aann het burgerschap. 

Dee belangen die in het kader van de WVG voor de kwalificatie van 
'gevestigdee belangen' in aanmerking komen en die uit dien hoofde extra 
beschermingg genieten, betreffen de lopende aanspraken op WVG-voorzienin-
gen.. In de toelichting wordt niet expliciet overwogen dat aan deze belangen 
eenn zwaarder gewicht wordt toegekend.526 In het kader van de centrale 
bezuinigingenn op de vervoerskosten vergoedingen wordt kort ingegaan op 
dee omvang van de inbreuk op deze belangen: 

Uitt oogpunt van kostenbeheersing zijn, vooruitlopend op de herstructurering en 
decentralisatie,, reeds in het jaar 1992 enige maatregelen getroffen in het kader van 
dee AAW en RGSHG. De noodzaak hiervan hangt samen met de sterk oplopende 
uitgavenn in de afgelopen jaren. De voorgenomen maatregelen voor 1992 zijn nadien 
bijgesteld.. Dit betreft met name de beoogde halvering van de vervoerskostenvergoe-
dingenn in 1992. Mede op grond van de maatschappelijke en politieke reacties heb-
benn wij bij nader inzien besloten tot een geleidelijke beperking van deze vergoe-
dingen,, met een eerste stap van 10% verlaging in 1992 en vervolgens nog 2 stappen 
vann 10% verlaging in 1993 {per 1 april en 1 oktober).527 

Naarr mijn mening kan de vraag worden gesteld waarom alleen diegenen 
diee over een vervoerskosten voorziening beschikken, worden geconfronteerd 
mett deze centrale bezuinigingen.528 Uit de toelichting bij de WVG blijkt 
niett op welke wijze het verschil met gehandicapten die over een bruikleen-
voorzieningg beschikken,529 dan wel een voorziening in natura ontvan-
gen,5300 wordt gerechtvaardigd. Overigens voorziet de WVG erin dat vanaf 
19966 deze drie soorten voorzieningen gelijk worden behandeld.531 

Inn dit verband kan tevens worden gewezen op de wijze waarop het 
overgangsrechtt in artikel 24 WVG is geregeld. Uit deze bepaling volgt dat 
gemeentebesturenn vanaf 1994 de mogelijkheid hebben om lopende voorzie-
ningenn onder het regime van de WVG te brengen. Dit betekent dat de 

5266 Zie o.a. Handelingen II 11 mei 1993, p. 67-4826. 
5277 Kamerslukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 4. 
5288 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 4. 
5299 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 32. 
5300 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 14. 
5311 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 4, 14 en 32. 
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inkomenseisenn direct op deze voorzieningen kunnen worden toegepast en 
datt belanghebbenden, die voorheen beschikten over een vervoerskostenvoor-
ziening,, vanaf het tijdstip van de invoering van de WVG in aanmerking kun-
nenn komen voor deelname aan het collectief vervoer. Naar mijn mening dient 
dee wetgever zich in dit verband af te vragen in hoeverre ten aanzien van 
dee groep gehandicapten, die reeds over een voorziening beschikken, gespro-
kenn kan worden van gerechtvaardigde verwachtingen. In de toelichting wordt 
nauwelijkss inhoudelijke aandacht besteed aan de gevolgen die de WVG heeft 
voorr deze gevestigde aanspraken. Dit, terwijl deze gevolgen voor individuele 
belanghebbendenn aanzienlijk kunnen zijn.532 Vele gehandicapten zullen 
immerss in belangrijke mate hun leven hebben afgestemd op de beschikbare 
voorziening.. Indien een vervoerskostenvergoeding met 50% wordt vermin-
derd,, of indien een vervoerskostenvergoeding of een bruikleenauto vervangen 
wordenn door deelname aan het collectief vervoer, zal dit aanmerkelijke ge-
volgenn hebben voor de gehandicapte.533 Dit zal te meer het geval zijn indien 
eenn dergelijke herziening van de voorziening zonder overgangstermijn plaats-
vindt. . 

Dee conclusie lijk t mijns inziens dan ook gerechtvaardigd dat in de wetsge-
schiedeniss van de WVG onvoldoende aandacht wordt besteed aan de vraag 
off  de wet inbreuk maakt op gevestigde belangen. 

 Rekenschap van individuele belangen in hei algemeen 

Afgezienn van de eis dat de wetgever bij zijn afweging expliciet overweegt 
off  er sprake is van een inbreuk op gevestigde belangen, dient deze zich in 
hett algemeen voldoende rekenschap te geven van concrete individuele be-
langen.. Dit betekent dat de wetgever in de eerste plaats moet nagaan wat 
dee mogelijk negatieve effecten van de voorgestelde maatregel zijn op het 
individuelee belang. Vervolgens moet worden overwogen in welke mate be-
langhebbendenn zelf invloed (konden) hebben op dit negatieve effect. Daar-
naastt is het van belang in hoeverre dit effect voorzienbaar is geweest. Is er 
sprakee van een voldoende overgangstermijn zodat belanghebbenden zich 
opp de effecten van de maatregel kunnen instellen? Tevens moet worden over-
wogenn of de negatieve effecten op het individuele belang van een dusdanige 
aardd zijn dat een regeling moet worden getroffen met betrekking tot nadeel-
compensatie.. Ten slotte dient de vraag te worden gesteld of een hardheids-
clausulee noodzakelijk is. 

5322 Zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 5, p. 24 en Kamerstukken 11992/93, 22 815, nr. 
274c,, p. 16. 

5333 Zie ook Kamerstukken I 1992/93, 22 815, nr. 274b, p. 2. 
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Ui tt de WVG kan moeili jk worden afgeleid dat de wetgever vo ldoende 
aandachtt heeft besteed aan mogelijk negatieve effecten op indiv iduele belan-
gen.. Di t hangt mogeli jk samen met het feit dat de normstel l ing op zichzelf 
weinigg specifiek is en dat derhalve onvoldoende voorstell ing is gemaakt van 
dee concrete effecten van de wet op indiv idueel n iveau. Al s voorbeeld kan 
wo rdenn verwezen naar de overwegingen die ten grondslag l iggen aan de 
invoeringg van de eigen bi jdragen van gehandicapten. De 'noodzakel i jke kos-
tenbeheersing'' vanwege de ui tbre id ing van de AA W onder voo rwaarde van 
budget ta i ree neutral i teit spelen daar in een hoofdrol.534 Er wo rdt naar mijn 
oordeell  relatief weinig aandacht besteed aan de concrete financiële gevolgen 
diee de invoer ing van deze bi jdrage zal hebben voor gehandicapten.5 35 De 
vraagg naar de mate waar in be langhebbenden zelf invloed (kunnen) hebben 
opp dit negatieve effect wordt niet expliciet beantwoord. In de toelichting 
wordtt gesteld: 

.... wij vinden daarnaast ook een zekere versterking van de eigen verantwoordelijk-
heidd van gehandicapten gewenst door een aanvaardbaar deel van de - vaak aan-
zienlijkee - kosten voor eigen rekening te nemen. Deze bijdrage moet niet voorop 
staan,, maar is van belang om er mede voor te zorgen dat de kosten die met deze 
voorzieningenn zijn gemoeid in totaal en per gemeente niet verder stijgen. Daarbij 
zall  een verschil in de gevraagde bijdragen tussen de verschillende gemeenten 
moetenn worden geaccepteerd. De gemeente moet immers rekening houden met 
enerzijdss de omvang van het beroep op voorzieningen, dat per gemeente kan uit-
eenlopen,, en anderzijds de financiële middelen.536 

Ookk de mogeli jkheid van invoer ing van inkomensafhankeli jke bi jdragen en 
doorberekeningg in de h u ur van een deel van de kosten van won ingaanpas-
singg wo rden niet beschouwd vanuit het gezichtspunt van een indiv idueel 
belanghebbende:5 37 7 

Dee voornemens in dit wetsvoorstel zullen stellig inkomenseffecten met zich mee-
brengenn voor verschillende categorieën van voorzieningengebruikers. Een algemeen 
beleidd is echter niet te distilleren. De inkomensgevolgen kunnen afhankelijk van 
dee voorzieningen waarop aanspraak gemaakt wordt en afhankelijk van de wijze 
waaropp de betrokken gemeente het dan gedecentraliseerde voorzieningenbeleid 
heeftt vormgegeven per individu zeer uiteenlopen en zowel positief als negatief 

5344 Kamerstukken 11 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 15. 
5355 Zie ook de kritiek van de RvS op dit punt, Kamerstukken 11 1992/93, 22 815, B, p. 26 en 

vragenn van kamerleden zie bijv. nr. 10, p. 11 en 20 en Kamerstukken 11992/93, 22 815, nr. 
274b,, p. 3. 

5366 Kamerstukken 11 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 15. 
5377 Zie o.a. Kamerstukken 11 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 15. 
5388 Kamerstukken 11 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 48. 
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Dee wet geeft er geen blijk van dat is overwogen of belanghebbenden vol-
doendee de tijd krijgen om zich op de nieuwe situatie in te stellen. De vraag 
naarr het overgangsrecht wordt mijns inziens vooral benaderd vanuit het 
perspectieff  van de overheid. Er was voorzien om de wet reeds in 1993 in 
werkingg te laten treden. De datum van inwerkingtreding is echter op verzoek 
vann de VNG veranderd in 1 januari 1994:539 

Ditt biedt de gemeenten voldoende tijd voor een zorgvuldige voorbereiding.540 

Dee gemeentebesturen hebben ingevolge artikel 24 WVG gedurende twee 
jaarr de mogelijkheid om de lopende vervoerskostenvoorzieningen aan te 
passenn aan de WVG. Dit geldt niet voor de overige voorzieningen. De 
gemeentenn hoeven geen gebruik te maken van deze twee jaar en kunnen 
dee nieuwe regels eerder op de bestaande aanspraken toepassen. Indien de 
gemeentebesturenn in dit verband helemaal geen overgangstermijn in acht 
willenn nemen bestaat daarvoor derhalve geen wettelijk beletsel. De over-
gangstermijnn van twee jaar is hoofdzakelijk totstandgekomen met het oog 
opp de positie van de gemeentebesturen: 

Eenn dergelijke lange periode is gezien de omvang van de lopende toekenningen 
nodigg om de gemeenten voldoende ruimte te geven voor herbeoordeling en het 
geleidelijkk verminderen van deze financiële tegemoetkomingen, respectievelijk het 
biedenn van vervoersvoorzieningen in natura/ 

Artikell  23 WVG bepaalt ten aanzien van voorzieningen die op basis van een 
bruikleenovereenkomstt zijn verstrekt, dat de oude regels van toepassing blij -
venn gedurende de nog resterende looptijd van de overeenkomst, dan wel, 
indienn de gebruiksduur van het hulpmiddel korter is dan de nog resterende 
looptijd,, tot het einde van die gebruiksduur. Afgezien van het feit dat niet 
duidelijkk is wat de wetgever precies met het woord 'gebruiksduur' be-
doelt,5422 betreft het een regeling die is ingegeven door praktische motieven. 
Aann het verschil in behandeling dat ontstaat doordat het ene contract na 
eenn maand afloopt en het andere misschien na vier jaar, wordt nauwelijks 
aandachtt besteed. Daarnaast kan men zich afvragen of een overgangstermijn 
vann een maand überhaupt een voldoende termijn is. 

5399 Kamerstukken IJ 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 32. 
5400 Kamerstukken 11 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 4. 
5411 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 14. 
5422 Is de gebruiksduur van een bruikleenauto bijv. ook verstreken indien een gehandicapte 

buitenn zijn schuld wordt aangereden waardoor de auto ernstige schade oploopt? 
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Hoewell  een regeling voor nadeelcompensatie ten aanzien van de WVG 
niett voor de hand ligt, is het achterliggend motief wel relevant. De wetgever 
dientt zich af te vragen of de gevolgen van de wet dermate onredelijk kunnen 
zijn,, dat compensatie geboden is. Indien niet kan worden overzien of de wet 
tott zeer onbillijke resultaten kan leiden, moet worden overwogen of er een 
hardheidsclausulee in de wet moet worden opgenomen. In dit kader kan wor-
denn verwezen naar de kamervragen over cumulatie van financiële maatrege-
lenn bij belanghebbenden,543 die door de regering niet zeer inhoudelijk zijn 
beantwoord.5444 De conclusie was dan ook als volgt: 

Wijj  menen dat gezien de beperkte werking van de eigen bijdrage, die niet geldt 
bijj  financiële tegemoetkomingen aan de gehandicapten, en de mogelijkheid van 
eenn beroep op de ABW bij financiële problemen, er geen reden is om in de wet 
inn een hardheidsclausule te voorzien. Uiteraard staat het de gemeenten vrij in de 
verordeningg wel zo'n clausule op te nemen.341' 

Hett is mijns inziens opmerkelijk dat de wetgever het niet nodig acht om 
inn de wet een hardheidsclausule op te nemen,, doch die mogelijkheid uitdruk-
kelijkk openlaat voor de gemeentelijke regelgever. Helaas ontbreken expliciete 
overwegingenn terzake waardoor een nadere bespreking van de verhouding 
tussenn de twee niveaus niet mogelijk is. 

 Motivering 

Dee wet dient op alle bovengenoemde aspecten van de belangenafweging 
tee worden gemotiveerd. Op die wijze kan inzicht worden gegeven in het 
voorbereidendd onderzoek en de gevolgde redeneringen. Indien de wetgever 
veell  aandacht besteedt aan de motivering van de gemaakte afwegingen, 
draagtt dit niet alleen bij aan de innerlijke consistentie van de wet. Tevens 
wordtt de legitimiteit van de wet versterkt. Een inhoudelijke motivering stelt 
belanghebbenden,, bestuur en rechter in staat om de afweging van de wetge-
verr te reconstrueren. Hierdoor wordt het mogelijk om na te gaan welke rol 
eenn bepaald belang in de afweging heeft gespeeld-

Vann de WVG kan worden gezegd dat de motivering op meer onderdelen 
tekortschiet.. In de eerste plaats wordt niet duidelijk welke verhouding er 
bestaatt tussen het belang dat gehandicapten in staat worden gesteld een 
zelfstandigg leven te leiden en het belang van de financiële beheersbaarheid 

5433 Zie bijv. Kamerstukken 111992/93,22 815, nr. 5, p. 21, 22 en 23 en nr. 10, p. 21-22; Kamerstuk-
kenken 11992/93, 22 815, nr. 274b, p. 6. 

5444 Zie bijv. Kamerstukken 111992/93,22 815, nr. 11, p. 23-24 en Kamerstukken ! 1992/93, 22 815, 
nr.. 274f, p. 32. 

5455 Kamerstukken 11 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 15. 
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vann de voorzieningenverstrekking. Dit vormt met name een probleem omdat 
dee mate waarin het ene belang wordt gediend, afbreuk doet aan de mate 
waarinn het andere belang wordt gediend. Indien de verhouding tussen de 
tee dienen belangen niet wordt geëxpliciteerd is het ook niet goed mogelijk 
omm een concreet en duidelijk doel te stellen. 

Inn de tweede plaats kan uit de motivering van de WVG niet worden 
opgemaaktt dat een zorgvuldige inventarisatie van relevante feiten, belangen 
enn omstandigheden heeft plaatsgevonden. Tevens blijkt niet of het gevoerde 
overlegg voldoende op consensus gericht is geweest. Dit kan gevolgen hebben 
voorr de kwaliteit van de belangenafweging. Uit de wetsgeschiedenis van 
dee WVG blijkt niet dat een concreet kader is gesteld waarbinnen de belangen-
afwegingg heeft plaatsgevonden. Op grond van de motivering kan moeilijk 
wordenn vastgesteld of bij de totstandkoming van de wet voldoende gewicht 
iss toegekend aan het individuele belang in verhouding tot het algemeen 
belang.. Daarnaast kan de motivering van de ongelijke behandeling van 
gehandicaptenn in verschillende gemeenten niet goed worden gerechtvaardigd 
mett een beroep op het te dienen algemene belang. 

InIn de derde plaats moet uit de motivering van de wet kunnen worden 
opgemaaktt dat een integrale belangenafweging heeft plaatsgevonden. De 
afwegingg die aan de WVG ten grondslag ligt is in belangrijke mate verricht 
vanuitt algemene gezichtspunten. Niet duidelijk is in hoeverre de afweging 
objectieff  en integraal is geweest. Tevens kan uit de motivering van de wet 
niett worden opgemaakt wat volgens de wetgever de verhouding is tussen 
dee WVG en eerdere afwegingen die ten aanzien van dezelfde belangen,, bij-
voorbeeldd met betrekking tot de AAW en de WAO, zijn verricht. Ook blijkt 
uitt de WVG niet dat de afwegingen altijd voldoende gericht zijn geweest 
opp de nadere normstelling/ en voldoende specifiek. Ten slotte kan uit de 
motiveringg van de WVG niet worden afgeleid of de wet geschikt, noodzake-
lij kk en evenredig is. Dit zou verband kunnen houden met het feit dat er niet 
veell  aandacht is besteed aan de vraag of de WVG inbreuk maakt op geves-
tigdee belangen, dan wel welke negatieve effecten de wet in het algemeen 
opp individuele belangen heeft. 

3.33.3 Toetsing van de verhouding met de afzoeging in concreto 

Aann de hand van de jurisprudentie wordt inzicht verschaft in de relatie tus-
senn de belangenafweging van de wetgever en het belang waarin een belang-
hebbendee stelt geschaad te zijn. Van belang is of de rechter ter beoordeling 
vann het geschil naar de wet verwijst. Indien dat het geval is, is de vraag aan 
dee orde of en zo ja, hoe de wetgever bij zijn belangenafweging rekening heeft 
gehoudenn met het effect van de wet op het concrete belang waarin belang-



Praktijkvoorbeelden Praktijkvoorbeelden 2755 I 

hebbendee stelt geschaad te zijn. Aangenomen mag worden dat de rechter 
hett geschil zoveel mogelijk zal beslechten conform de afweging die de wet-
geverr heeft verricht. Indien de rechter niet naar de wet verwijst, is het rele-
vantt of de inbreuk op het concrete belang überhaupt in de afweging van 
dee wetgever is betrokken. Tevens wordt nagegaan welke criteria de rechter 
hanteertt bij de beoordeling van het beroep. 

Tenn behoeve van de overzichtelijkheid is ervoor gekozen om alleen de 
uitsprakenn in hoger beroep te onderzoeken. De uitspraken van de Centrale 
Raadd van Beroep (CRvB) kunnen als richtinggevend worden beschouwd voor 
dee rechtbanken. Het onderzoek spitst zich geheel toe op zaken die zijn 
gepubliceerd.. In verband met de overzichtelijkheid zijn de uitspraken op 
onderwerpp ingedeeld. 

 Bevoegd orgaan 

Uitt verschillende uitspraken kan worden opgemaakt dat er onduidelijkheid 
bestaatt over de term 'gemeentebestuur' uit artikel 2 WVG. Deze onduidelijk-
heidd wordt met name aan de orde gesteld in het kader van artikel 5 WVG, 
waarinn de verplichting is neergelegd om een verordening vast te stellen met 
betrekkingg tot de invulling van de zorgplicht. In de jurisprudentie wordt 
dee vraag opgeworpen of de gemeenteraad bij uitsluiting bevoegd is om deze 
regelss vast te stellen of dat deze bevoegdheid kan worden gedelegeerd. De 
rechterr oordeelt dat de WVG-wetgever zich door het bezigen van de term 
'gemeentebestuur'' aansluit bij het in de Gemw neergelegde normale stelsel 
vann bevoegdheidstoedeling.546 Daarnaast trekt de rechter conclusies uit het 
gegevenn dat in de toelichtende stukken vooral de nadruk wordt gelegd op 
hett aspect van de rechtszekerheid: 

Uitt de wetsgeschiedenis van de WVG kan voorts worden afgeleid dat voor de 
wetgeverr het belang van duidelijkheid voor de gehandicapte omtrent de inhoud 
enn financiële aspecten van het voorzieningenpakket reden is geweest de gemeenten 
tee verplichten een aantal onderwerpen bij verordening te regelen. Deze achtergrond 
dwingtt er naar het oordeel van de raad echter niet toe te concluderen dat de raad 
diee verordening volledig in eigen hand moet houden. Aan het belang van duidelijk-
heidd voor de gehandicapte hoeft immers geen afbreuk te worden gedaan bij delega-
tiee op de wijze als in het onderhavige geval is toegepast. 

Dee conclusie dat derhalve delegatie mogelijk is, baseert de CRvB mede op 
dee memorie van toelichting, waarin uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt 
genoemdd dat criteria voor de hoogte van de financiële tegemoetkomingen 

5466 CRvB 1 juli 1997, JSV 1998, 7; RSV 1997, 249. 
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inn op de gemeentelijke verordening gebaseerde richtlijnen worden vastge-
steld.. In een latere uitspraak onderstreept de raad nog eens dat delegatie 
vann de verordenende bevoegdheid van het gemeentebestuur, op de in de 
Gemww geregelde wijze/ geen afbreuk doet aan de door de wetgever beoogde 
waarborgen,547 7 

Uitt de jurisprudentie blijkt dat de rechter over moet gaan op een extensie-
vee interpretatie van de memorie van toelichting om te kunnen vaststellen 
off  delegatie van de verordenende bevoegdheid in de WVG geoorloofd is. 
Ditt betekent mijns inziens dat de wetgever duidelijker had kunnen zijn met 
betrekkingg tot het in de WVG aangeduide bevoegde orgaan. Indien een 
algemenee term voor verschillende soorten bevoegdheden wordt gehanteerd, 
ligtt het in de rede dat toegelicht wordt welke afweging hieraan ten grondslag 
ligt.. In beginsel mag er geen discussie bestaan ten aanzien van de vraag welk 
orgaann op welk niveau bevoegd is om welke concretiserende afwegingen 
tee verrichten. 

Eenn andere uitspraak die in dit kader kan worden genoemd heeft niet 
zozeerr betrekking op het bevoegde orgaan, maar op de vraag of het orgaan 
bevoegdd is om de betreffende nadere afweging te maken.548 Mag in een 
gemeentelijkee verordening als bedoeld in artikel 5, eerste lid, WVG een 
inkomensgrenss worden gesteld? De raad verwijst in de eerste plaats naar 
hett tweede lid van artikel 5 WVG waarin is bepaald dat in het geval een 
voorzieningg in de vorm van een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt, 
bijj  gemeentelijke verordening de hoogte ervan kan worden afgestemd op 
hett inkomen van de gehandicapte en zijn echtgenote. 

Dezee op zichzelf duidelijke bepaling sluit het stellen van inkomensgrenzen naar 
hethet oordeel van de raad niet uit. 

Vervolgenss stelt de raad vast dat: 

nochh uit de wetsgeschiedenis van de WVG, noch uit (de toelichting op) de regeling 
waarbijj  regels zijn gesteld met betrekking tot financiële tegemoetkomingen, is de 
raadd van een beletsel gebleken om bij gemeentelijke verordening, bedoeld in art. 
2,, eerste lid van de WVG, een of meer inkomensgrenzen te stellen.549 

Uitt deze jurisprudentie blijkt dat de wetgever zich niet met zoveel woorden 
heeftt uitgelaten over de vraag of het gemeentebestuur bevoegd is om een 

5477 CRvB 20 februari 1998, JSV 1998, 117; zie ook o.a CRvB 1 juli 1997, JSV 1998, 6 en CRvB 
11 juli 1997, ƒ5V 1998, 28. 

5488 CRvB 20 augustus 1996, JSV 1996, 319. 
5499 CRvB 20 augustus 1996, JSV 1996, 319. Zie ook CRvB 1 juli 1997, JSV 1998, 28. 
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inkomensgrenss te stellen. In de WVG kan niet naar een specifieke bepaling 
off  overweging worden verwezen waaruit blijkt dat de wetgever het stellen 
vann een inkomensgrens bij het verstrekken van een financiële tegemoet-
komingg al dan niet gerechtvaardigd acht. Vanwege de mogelijk ingrijpende 
gevolgen,, behoort het tot de taak van de wetgever om te overwegen of het 
afstemmenn van een voorziening op het inkomen van de gehandicapte zover 
magg gaan dat er geen voorziening wordt verstrekt. Het resultaat van die 
afwegingg dient zowel voor het bevoegde orgaan als voor belanghebbenden 
duidelijkk te zijn. Op die wijze vervult de wet zijn functie. 

Inn een andere uitspraak wordt een vergelijkbaar probleem aan de orde 
gesteld.5500 De vraag is of in de verordening uit artikel 5, eerste lid, onder 
aa WVG een discretionaire bevoegdheid mag worden opgenomen. De CRvB 
overweegtt dat in het betreffende artikel is bepaald dat 

.... de gevallen en de vorm waarin voorzieningen kunnen (en niet: moeten) worden 
verleendd bij verordening dienen te worden geregeld. 

Inn casu geeft de tekst van de wet derhalve duidelijk het resultaat van de 
afwegingg van de wetgever weer. Vervolgens verwijst de rechter naar de 
motiveringg van de wetgever ten aanzien van deze bepaling, die benadrukt 
datt met de betreffende verplichting vooral is beoogd duidelijkheid te 
scheppenn over de inhoud en de financiële aspecten van het voorzieningen-
pakket.. Daarnaast kan uit de uitspraak worden afgeleid dat de wetgever 
dee verhouding met een eerdere afweging ten aanzien van dit aspect duidelijk 
heeftt aangebracht. De raad wijst er namelijk op dat in de toelichting uitdruk-
kelijkk is aangegeven dat de gemeentelijke zorgplicht op dezelfde wijze moet 
wordenn opgevat als de discretionaire bevoegdheid waarvan sprake was in 
hett kader van de AAW.552 Hieruit volgt dat er rechtstreeks verband bestaat 
tussenn de afweging van de wetgever en de normstelling op concreet niveau. 

 Doel van de voorziening 

Aann de hand van de jurisprudentie kan worden onderzocht wat de relatie 
iss tussen de doelstellingen van de wetgever en de voorzieningenverstrekking 
opp concreet niveau. In de eerste plaats is het van belang op welke wijze de 
abstractee normstelling ten aanzien van het begrip 'gehandicapte' bepalend 

5500 CRvB 1 juli 19977, JSV 1998, 6. 
5511 CRvB 1 juli 1997, jSV 1998, 6, p. 4. 
5522 Zie ook o.a. CRvB 1 juli 1997, jSV 1998, 7. 
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iss voor de normstel l ing op concreet niveau.553 Ui t de jur isprudent ie komt 
naarr voren dat een gehandicapte voor een voorz iening in aanmerk ing komt 
indienn er sprake is van 

.... objectief aantoonbare beperkingen ten gevolge van ziekte of gebrek welke een, 
opp opheffing of vermindering van die beperkingen gerichte, voorziening langdurig 
noodzakelijkk maken.554 

Hierbijj  wo rden psychische klachten op zichzelf niet uitgesloten.555 De beper-

kingg moet zich voordoen op het moment van aanvraag.556 In een ui tspraak 

vann 3 april 1998 verwoordt de raad het als volgt: 

Dee Raad ziet gelet op de tekst van deze bepalingen [artikel 1, eerste lid, onder a 
WVGG en artikel 1.2, eerste lid aanhef en sub b van de verordening; WSRS] geen 
redenn zijn in het kader van de Ziektewet en andere arbeidsongeschiktheidswetten 
ontwikkeldee jurisprudentie met betrekking tot het objectiveringsvereiste van 
medischee klachten, niet ook van toepassing te achten op de bij en krachtens de 
WVGG genomen besluiten. Er moet derhalve op medische gronden naar objectieve 
maatregelenn gemeten sprake zijn van beperkingen waardoor een voorziening die 
gerichtt is op het opheffen of verminderen van die beperkingen, aangewezen is.557 

Dezee eis impliceert dat een gehandicapte, die tot de categorie gehandicapten 
behoortt als genoemd in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a 
WVG,, een voorziening wordt geweigerd indien niet kan worden aangetoond 
datt het 

.... gebruik of bereiken van het openbaar vervoer als gevolg van ziekte of gebrek 
voorr de betrokken gehandicapte onmogelijk is.558 

5533 Ingevolge art. 1, eerste lid, onder a wordt onder gehandicapte verstaan: een persoon die 
t.g.v.. ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen ondervindt op het gebied van het wonen 
off  van het zich binnen of buiten de woning verplaatsen. 

5544 CRvB 6 augustus 1999, JSV 1999, 273. Zie ook CRvB 30 januari 1998, JSV 1998, 80; CRvB 
33 april 1998, 172 en CRvB 25 februari 2000, JSV 2000, 122. 

5555 CRvB 17 december 1996, JSV 1997, 98; CRvB 19 november 1999, JSV 2000, 62 en CRvB 11 
februarii  2000, JSV 2000, 102. 

5566 Zie o.a. CRvB 5 november 1996, JSV 1997, 30; CRvB 28 februari 1997, JSV 1997, 195. Vgl. 
CRvBB 24 april 1998, JSV 1998,173 waarin de raad t.a.v. de negatieve beslissing in aanmer-
kingg neemt 'dat appellante destijds geen lid was van een (gehandicapten) sportvereniging 
enn dat zij ten tijde van haar aanvraag om een sportrolstoel kennelijk nog geen definitieve 
keuzee had gemaakt welke (rolstoel)sport zij wenste te beoefenen'. 

5577 CRvB 3 april 1998, JSV 1998, 172, p. 1. 
5588 CRvB 6 maart 1998, zaak 97/3963, ongepubliceerd waarbij de raad verwijst naar de in de 

verordeningg vervatte voorwaarde; vgl. CRvB 26 januari 2000, JSV 2000,104 en CRvB 3 maart 
2000,, JSV 2000, 120. 
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Tevenss betekent het dat de raad bijvoorbeeld in angst voor gebruik van de 
trapp geen op medische gronden rustende noodzaak voor verhuiz ing ziet.559 

Ui tt de jur isprudent ie volgt dat de rechter zich ten aanzien van de eis 
vann objectiveerbaarheid niet baseert op de WVG. Wellicht vanwege de reden 
datt de WVG-wetgever geen expliciete overwegingen aan dit vereiste wijdt , 
verwijstt de rechter naar de gevestigde jur isprudent ie die in het kader van 
dee Ziektewet en andere arbeidsongeschiktheidswetten is ontwikkeld. Het 
vereistee dat de k lachten objectiveerbaar moeten zijn, is mijns inziens een 
aspectt van het kader van de belangenafweging, dat door de wetgever moet 
w o r d enn gesteld. Het is de taak van de wetgever om expliciet aan te geven 
datt de gevest igde jur isprudent ie op een bepaald onderdeel in de n ieuwe 
wett wo rdt geïncorporeerd. 

Inn de tweede plaats is aan de orde wat de effecten op concreet n iveau 
zijnn van het gestelde in artikel 2 WVG dat de voorzieningen dienen te wor-
denn verstrekt 

.... ten behoeve van deelneming aan het maatschappelijk verkeer. 

Ui tt de jur isprudent ie kan worden opgemaakt dat deze bepal ing op zichzelf 
niett vo ldoende duidel i jkheid verschaft.560 De rechter heeft meteen aanslui-
t ingg gezocht bij de AAW-jur isprudent ie, hoewel dit door de wetgever niet 
expliciett is voorgeschreven. In het voetspoor van de jur isprudent ie terzake 
vann artikel 57, tweede li d (oud), AA W oordeelt de raad dat de gehandicapte 
inn staat moet worden gesteld om 

.... binnen zijn woon- en leefomgeving in voldoende mate zijn sociale contacten 
tee onderhouden en deel te nemen aan het maatschappelijk leven.361 

Di tt betekent vo lgens de raad dat per definitie: 

.... bezoek aan elders wonende familie en vrienden daarbij, behoudens uitzonderings-
gevallen,, buiten beschouwing dient te blijven.562 

5599 CRvB 26 maart 1999, JSV 1999,155. Zie ook CRvB 21 november 1997, zaak 96/9544 WVG, 
ongepubliceerdd en CRvB 25 februari 2000, JSV 2000, 122. 

5600 Zie o.a. CRvB 24 oktober 1997, JSV 1998, 33 waarin het gemeentebestuur duidelijk maakt 
'datt het hem ten tijde van het bestreden besluit nog niet geheel duidelijk was wat in het 
kaderr van de WVG nu precies onder deelname door in de gemeente woonachtige gehandi-
captenn aan het maatschappelijk verkeer diende te worden verstaan'. 

5611 Pres. CRvB 11 april 1995, RSV 1995, 282; zie ook o.a. CRvB 19 november 1999, JSV 2000, 
63;; CRvB 22 oktober 1999, JSV 2000, 64 en CRvB 14 januari 2000, JSV 2000, 106. 

5622 CRvB 17 september 1996, JSV 1996, 289, p. 3. Zie ook o.a. CRvB 21 januari 1997, JSV 1997, 
126;; CRvB 14 februari 1997, JSV 1997, 129; CRvB 14 februari 1997, JSV 1997, 130; CRvB 
188 februari 1997, JSV 1997, 169 en CRvB 1 juli 1997, JSV 1998, 6. 
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Ditt criterium geldt overigens niet alleen voor ver weg wonende familieleden 
maarr ook voor andere bovenregionale contacten.563 Van een uitzonderings-
gevall  is volgens de rechter sprake: 

.... indien er sprake is van dusdanig wezenlijke - en uitsluitend door persoonlijk 
bezoekk in stand te houden - bovenregionale contacten dat beknotting daarvan onder 
dee gegeven omstandigheden zou leiden tot sociaal isolement.564 

Vann de gehandicapte mag worden verwacht dat hij ten minste omstandighe-
denn naar voren brengt, waaraan concrete aanwijzingen zijn te ontlenen van 
hett ontstaan van een sociaal isolement.565 Het gegeven dat een moeder 
vanwegee haar lichamelijke toestand niet in staat is om haar zoon te bezoeken 
iss onvoldoende grond voor het aannemen van een dergelijke uitzonde-
ring.5666 In een ander geval oordeelt de raad dat hoewel het aannemelijk 
iss dat ten minste twee keer per maand contact plaatsvindt, niet is 

.... gebleken dat slechts door bezoeken van betrokkene (...) in deze behoefte kan 
wordenn voorzien. 

InIn het betreffende geval acht de raad een vergoeding die afgestemd is op 
éénn bezoek per maand een adequate voorziening. In de (uitzonderlijke) ge-
vallenn waarin door de raad een bovenregionale voorziening noodzakelijk 
wordtt geacht, speelt het medisch advies een belangrijke rol. Als voorbeeld 
kann een uitspraak van 29 juli 1997 worden aangehaald, waarin de raad stelt 
datt op basis van medisch advies: 

.... moet worden gezegd dat hier sprake is van een voor gedaagde slechts door 
bezoekk ter plekke zinvol te onderhouden essentieel contact alsmede dat gedaagde, 
bijj  het achterwege blijven daarvan, de gerede kans loopt in een staat van vervreem-
dingg en/of sociaal isolement te geraken. 

Uitt de jurisprudentie kan derhalve worden opgemaakt dat de rechter aan 
dee hand van zijn onder de AAW gevormde jurisprudentie invulling geeft 
aann de zinsnede in artikel 2 WVG 'ten behoeve van deelneming aan het 

5633 Zie bijv. CRvB 30 december 1998, JSV 1999, 90. 
5644 CRvB 5 november 1996, JSV 1997, 94; CRvB 21 januari 1997, JSV 1997, 126; zie ook CRvB 

77 maart 1997, JSV 1997, 171; CRvB 29 juli 1997, JSV 1998, 8; CRvB 21 november 1997, JSV 
1998,, 62; CRvB 30 december 1998, JSV 1999, 90 en CRvB 14 januari 2000, JSV 2000, 108. 

5655 CRvB 20 augustus 1999, JSV 1999, 288. 
5666 CRvB 16 juli 1996, JSV 1996, 254. 
5677 CRvB 3 september 1999, JSV 1999, 287. 
5688 CRvB 29 juli 1997, JSV 1998, 8, p. 3; zie ook CRvB 15 januari 1999, JSV 1999, 86. 
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maatschappelijkk verkeer'. Deelname aan het maatschappelijk verkeer wordt 
aldus,, zonder expliciete verwijzing naar de WVG, beperkt tot de woon- en 
leefomgeving.. Bovenregionale contacten worden, behoudens uitzonderingen, 
buitengesloten. . 

Bijj  de beoordeling in abstracto kwam naar voren dat het doel van de 
WVGG in dit opzicht niet zeer concreet is gesteld. Het is mogelijk dat de 
rechterr zich door de strakke financiële taakstelling en de open normen in 
dee WVG genoodzaakt voelt het doel dat wordt genoemd in artikel 2 WVG 
naderr in te beperken. Wellicht wordt in het feit dat de WVG-wetgever in 
zijnn overwegingen niet expliciet afstand heeft genomen van de AA W-juris-
prudentiee een reden gezien om deze te handhaven. Wat hiervan zij, naar 
mijnn mening mag van de wetgever worden verwacht dat het doel van de 
voorzieningenverstrekkingg zo concreet mogelijk wordt aangegeven. De wetge-
verr is daarbij gehouden zijn afwegingen ten aanzien van de nieuwe wet af 
tee zetten tegen de (jurisprudentie die is gevormd onder de) de oude wet. 
Opp deze wijze wordt een inhoudelijke wettelijke basis geboden voor de uit-
voeringsbevoegdheidd van het gemeentebestuur. 

Naastt de reikwijdte van de voorziening is het van belang van welke ver-
voersbehoeftee moet worden uitgegaan. Moet een vergelijking worden ge-
maaktt met een persoon die in een vergelijkbare situatie verkeert maar niet 
gehandicaptt is? De WVG schept weinig duidelijkheid in dit opzicht. Als het 
gaatt om bezoek aan medici, is het volgens de raad duidelijk: 

.... dat reiskosten in verband met bezoek aan medici primair thuishoren op het 
aandachtsgebiedd gezondheid en dat die kosten in het kader van de deelneming 
aann het maatschappelijk verkeer in de zin van de WVG in beginsel buiten aanmer-
kingg dienen te worden gelaten, ook als vergoeding ervan, gelijk in casu, op grond 
vann de collectieve ziektekostenregelingen achterwege blijft.569 

Hoewell  het in de betreffende uitspraak strikt genomen niet om een bezoek 
aann een medicus maar aan een acupuncturist ging, acht de raad op grond 
vann bovenstaande overweging het niet noodzakelijk dat bij de toekenning 
vann de vervoerskosten ver goed ing met deze bezoeken rekening wordt ge-
houden.. Een dergelijke overweging kan een belangrijk effect hebben op het 
concretee belang van een gehandicapte. Het is bijvoorbeeld aannemelijk dat 
aanvragerss van WVG-voorzieningen relatief vaak een beroep (moeten) doen 
opp (alternatieve) geneesheren. Het afbakenen van de verschillende wetten 
behoortt tot de basistaken van de wetgever. Bij beantwoording van de vraag 
off  bij het verstrekken van de voorziening rekening moet worden gehouden 

5699 CRvB 31 december 1996, JSV 1997, 124; zie ook CRvB 29 januari 1999, JSV 1999, 180. 



II  282 HoofdstukHoofdstuk 7 

mett bezoeken aan alternatieve genezers, zou dan ook naar een afweging van 
dee wetgever moeten kunnen worden verwezen. 

Tenn aanzien van vrijwilligerswerk, sport en ontspanning kan een verge-
lijkbaree vraag worden opgeworpen. Uit de jurisprudentie kan worden opge-
maaktt dat veel belanghebbenden bezwaar hebben tegen de wijze waarop, 
bijj  het beoordelen van hun aanvraag, rekening wordt gehouden met derge-
lijk ee specifieke vervoersbehoeften. In de relevante uitspraken wordt echter 
niett gerefereerd aan de WVG. Bij de beoordeling in abstracto is reeds geble-
kenn dat de wetgever de meer principiële vraag, in hoeverre de overheid ver-
antwoordelijkk is voor de verstrekking, niet expliciet heeft beantwoord. 
Wellichtt bij gebreke aan andere criteria, beoordeelt de rechter de specifieke 
vervoersbehoeftenn in eerste instantie tegen de achtergrond van het sociaal 
isolement.57""  Daarnaast stelt de raad ten aanzien van vrijwilligersactiviteiten: 

.... dat het in de eerste plaats geacht kan worden op de weg van de organisatie, 
voorr wie appellante die werkzaamheden verricht, te liggen ervoor te zorgen dat 
appellantee daartoe in staat wordt gesteld.571 

InIn een andere uitspraak stelt de raad dat de reden hiervoor is gelegen in 
hett feit dat deze activiteiten niet uitsluitend dienen tot bevrediging van de 
bijj  de gehandicapte bestaande behoeften, maar tevens in aanzienlijke mate 
strekkenn tot de behartiging van maatschappelijke belangen van groepen van 
personenn en van organisaties, die op dit maatschappelijk gebied werkzaam 
zijn.3722 Ten aanzien van sport- en hobbyclubs oordeelt de raad: 

.... dat (het onderling regelen van) gezamenlijk vervoer naar sport- en hobbyclubs 
alss algemeen gebruikelijk kan worden beschouwd en reeds deswege buiten het 
bereikk van het in verordening vervatte voorzieningenregime valt.573 

Naarr mijn oordeel had de rechter bij deze overwegingen kunnen en moeten 
verwijzenn naar het kader dat door de wetgever wordt gesteld. De rol die 
dee samenleving als zodanig heeft terzake van zo zelfstandig mogelijke deel-
namee van gehandicapten aan het maatschappelijk verkeer, moet immers door 
dee wetgever worden overwogen. Uit het abstracte karakter van de afweging 
kann vervolgens voortvloeien dat het onderling regelen van gezamenlijk 
vervoerr naar sport- en hobbyclubs alleen kan worden verwacht van mensen 
diee zelf in hun vervoer kunnen voorzien. Het stellen van een verantwoor-

5700 CRvB 10 december 1996, JSV 1997, 95; CRvB 14 februari 1997, JSV 1997, 130; CRvB 21 
februarii  1997, JSV 1997, 131; CRvB 19 november 1999, RSV 2000, 20. 

5711 CRvB 21 februari 1997, JSV 1997, 131, p. 2. 
5722 CRvB 24 augustus 1998, JSV 1998, 260. 
5733 CRvB 28 februari 1997, JSV 1997, 194; zie ook CRvB 17 december 1996, JSV 1997, 97. 
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delijkheidd in het algemeen, zoals de raad doet sluit ook gehandicapte 
sporterss in die nu juist vaak afhankelijk zijn wat het vervoer betreft. De vraag 
iss of dat de bedoeling is. 

Mett betrekking tot de woonvoorziening, spitsen de uitspraken van de 
CRvBB zich vooral toe op de vraag in welke gevallen er sprake is van het 

.... opheffen of verminderen van beperkingen die een gehandicapte bij het normale 
gebruikk van zijn woonruimte ondervindt.574 

Inn de eerste plaats kan worden gewezen op een uitspraak van 19 november 
19999 waarin de rechter vaststelt dat de voortuin ook tot de woonruimte 
behoort,5755 Voor beantwoording van de vraag wanneer sprake is van een 
beperkingg bij het normale gebruik van de woonruimte, sluit de rechter zich 
aann bij de jurisprudentie die is ontwikkeld onder de oude regeling: de 
RGSHGG 1992. Onder verwijzing naar deze jurisprudentie stelt de rechter vast 
datt het 'normale gebruik van een woning' betrekking heeft op 'elementaire 
woonfuncties,, zoals slapen, eten en lichaamsreiniging'.576 In een uitspraak 
vann 15 oktober 1999 oordeelt de raad dat tot deze elementaire woonfuncties 
ookk huishoudelijke werkzaamheden kunnen worden gerekend, als het doen 
vann de was.577 In een andere uitspraak overweegt de raad, overigens zonder 
verwijzingg naar de wet, dat ten aanzien van een kind ook het spelen zonder 
gevaarr voor de eigen gezondheid daaronder moet worden gerekend.578 

Ditt kan naar mijn mening opvallend worden genoemd daar de regering in 
dee nadere memorie van antwoord aan de Eerste Kamer uitdrukkelijk heeft 
bepaaldd dat onder 'normaal gebruik van de woning' geen 'speelruimte' moet 
wordenn verstaan.579 

Naastt de onduidelijkheden die blijken te bestaan ten aanzien van het 
begripp normaal gebruik van een woning, zijn er ook onduidelijkheden met 
betrekkingg tot het begrip 'ergonomische beperking'. Op zichzelf kan uit de 
tekstt van de wet duidelijk worden opgemaakt dat de voorwaarde van ophef-
fingg of vermindering van ergonomische beperkingen niet ten aanzien van 
eenn vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten kan worden gesteld, aldus 
dee rechter.580 Echter, de wet geeft geen inhoudelijke omschrijving van een 

5744 Art. 1, eerste lid, onder c, WVG. Zie bijv. CRvB 12 december 1997, JSV 1998, 106; CRvB 
233 januari 1998, JSV 1998, 79; CRvB 4 juni 1999, JSV 1999, 234. Vgl. CRvB 8 oktober 1996, 
JSVJSV 1996, 320. 

5755 CRvB 19 november 1999, JSV 2000, 62. 
5766 CRvB 26 maart 1999, JSV 1999, 154. 
5777 CRvB 15 oktober 1999, JSV 1999, 322; JSV 2000, 49. 
5788 CRvB 23 april 1999, JSV 1999, 203; zie ook CRvB 19 november 1999, JSV 2000, 62. 
5799 Kamerstukken l 1992/93, 22 815, nr. 274f, p. 19. 
5800 CRvB 6 augustus 1999, JSV 1999, 273; zie ook CRvB 8 oktober 1999, JSV 1999, 298. 
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'ergonomischee beperk ing '. De door de wetgever gemaakte afweging is ten 

aanzienn van dit begr ip moeilijk te reconstrueren. De rechter sluit zich voor 

dee uit leg van het begip wederom aan bij de oude regeling. In een ui tspraak 

vann 26 maart 1999 leidt de raad onder meer uit het feit dat de WV G hetzelfde 

begr ipp hanteert af, dat de wetgever niet heeft beoogd om het terrein van 

dee uit de RGSHG naar de WVG overgehevelde voorz ien ingen te verrui-

men.5811 Teneinde meer duideli jkheid over het begr ip ergonomische beper-

k ingg te verkri jgen, verwijst de rechter vervolgens naar de definitie in de 

RGSHGG 1992 waar in met name het e lement 

.... rechtstreeks ondervonden als gevolg van lichamelijk functionele beperkingen 
vann belanghebbende ... 

wass opgenomen. Daarnaast wordt de toelichting op de (oude) regeling aange-

haald,, waar in bij de uit leg van het begr ip ergonomische beperk ing met be-

trekkingg tot de elementaire woonfuncties de u i t raaskamer expliciet wordt 

uitgesloten.. De raad oordeelt dat onder het begr ip ergonomische beperk ing 

uitt de WV G moet wo rden verstaan 

.... dat er zich bij een gehandicapte een - hetzij uit een lichamelijke, hetzij uit een 
geestelijkee handicap voortvloeiende - belemmering voordoet ten aanzien van (één) 
vann de elementaire woonfuncties, welke in direct verband staat met een lichamelijke 
functionelee beperking.582 

Inn een andere u i tspraak verduideli jkt de raad dit: 

Al ss lichamelijke functionele beperking kan namelijk mede worden beschouwd ge-
dragg dat als fysieke uitingsvorm van een geestelijke handicap een verhoogde kans 
oplevertt op het, bij het (normale) gebruik van de woning, ontstaan van schade aan 
dee lichamelijke gezondheid.583 

Uiteindelijkk oordeelt de raad in de ui tspraak van 26 maart 1999 het volgende: 

Medee gelet op voornoemde vermelding van de uitraaskamer in de toelichting bij 
dee RGSHG 1992, komt de Raad tot de conclusie dat het zojuist omschreven vereiste 
eraann in de weg staat om op basis van de WVG de kosten te vergoeden van een 
aanbouww als in casu ten behoeve van C wordt beoogd.584 

5811 CRvB 26 maart 1999, JSV 1999, 154. Zie ook CRvB 23 april 1999, JSV 1999, 203 en CRvB 
66 augustus 1999, RSV 1999, 244. 

5822 Zie ook o.a. CRvB 11 februari 2000, JSV 2000, 102. 
5833 CRvB 23 april 1999, JSV 1999, 203; zie ook CRvB 19 november 1999, JSV 2000, 62. 
5844 CRvB 26 maart 1999, JSV 1999, 154. Zie ook CRvB 23 april 1999, JSV 1999, 203; CRvB 6 

augustuss 1999, RSV 1999, 244 en CRvB 11 februari 2000, JSV 2000, 102. 
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Datt de raad hier overigens wel een probleem ziet, kan worden afgeleid uit 
dee uitgebreide overweging ten overvloede: 

Dee Raad hecht eraan te benadrukken dat het zojuist verwoorde oordeel geenszins 
inhoudtt dat de Raad de ernst van Cs problematiek en de weerslag daarvan op 
haarr gezinsleden wenst te ontkennen of te bagatelliseren. De Raad heeft daarentegen 
grotee waardering voor de inspanningen die haar ouders zich hebben getroost en 
nogg getroosten om voor alle gezinsleden onder moeilijke omstandigheden een zo 
goedd mogelijke leefsituatie in stand te houden. Dit kan echter niet afdoen aan het 
oordeell  dat de in dit geding aan de orde zijnde wettelijke regels geen ruimte bieden 
omm de voorliggende aanvraag te honoreren.585 

Naarr mijn oordeel kan worden geconcludeerd dat de algemeenheid waarmee 
dee wetgever het doel van de WVG heeft gesteld, van invloed is op de norm-
stellingg op concreet niveau. De rechter lijk t in belangrijke mate te zijn ge-
noodzaaktt om eigen criteria te hanteren. Hierdoor krijgt en neemt de rechter 
eenn taak van algemene normstelling waarvoor hij niet is toegerust. In de 
WVG-jurisprudentiee wordt dan ook aansluiting gezocht bij de jurisprudentie 
diee is gevormd op grond van de AA W en de RGSHG. De wetgever had 
echterr expliciet moeten afwegen in hoeverre de normen die in deze jurispru-
dentiee zijn ontwikkeld ook ten aanzien van de WVG gelden. 

**  Adequate voorziening 

Inn de WVG wordt niet veel duidelijkheid geschapen omtrent het begrip 'ade-
quatee voorziening'. In de eerste plaats kan worden gewezen op de verhou-
dingg met (de jurisprudentie ten aanzien van) de AAW waarin deze term 
ookk centraal staat. De rechter overweegt dat de wetgever het gemeente-
bestuurr bewust beleidsruimte heeft gegeven.586 

Daarbijj  staat het die organen vrij om desgeraden afstand te nemen van de ontstane 
beleidspraktijkk onder de vigeur van art. 57, tweede lid (oud), van de AAW, waarbij 
individuelee forfaitaire financiële tegemoetkomingen - in feite bij wijze van inko-
mensondersteunendee voorziening - in zwang zijn geraakt. 

Datt dit te maken heeft met de spanning tussen de financiële neutraliteit van 
dee WVG en de uitbreiding van de gerechtigden op AA W-voorzieningen naar 

5855 Inmiddels heeft overigens een wetswijziging plaatsgevonden waarbij onder meer de uit-
raaskamerr als voorziening in de WVG is opgenomen, Kamerstukken II1998/99, 26 435; Stb. 
1999,, 598. 

5866 Zie o.a. CRvB 29 oktober 1996, JSV 1997, 29, 23 december 1997, JSV 1998, 67, CRvB 23 
decemberr 1997, JSV 1998, 74. 
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65-plussers,, kan worden opgemaakt uit een andere uitspraak waarin het 
volgenss de raad aan het gemeentebestuur vrij staat, 

.... om, mede met het oog op de bij de WVG voorziene uitbreiding van de kring 
vann potentiële gegadigden, bij en krachtens de Verordening te kiezen voor een 
anderr - minder kostbaar - systeem van vervoersvoorzieningen dan destijds in het 
kaderr van de AAW bestond.587 

Terwijll  in deze uitspraak nog wordt gesproken van een 'minder kostbaar 
systeem',, spreekt de raad in een andere uitspraak van een bevoegdheid tot 
afstandd nemen van een 'wat betreft doelstelling, inhoud en uitvoering meer 
uitgebreidd voorzieningenstelsel'.588 

Uitt deze jurisprudentie kan worden afgeleid dat de rechter bij de beoorde-
lingg van de adequaatheid van WVG-voorzieningen, op een andere wijze 
invullingg zal geven aan de criteria dan hij heeft gedaan bij de AA W en de 
RGSHG.5899 In verband met de noodzakelijke bezuinigingen ligt het immers 
voorr de hand dat het voorzieningenniveau daalt. Ten aanzien van deze 
anderee invulling wordt echter niet naar een bepaling of een expliciete over-
wegingg van de wetgever verwezen. Het is dan ook niet precies duidelijk 
inn welk opzicht de beoordeling van de adequaatheid van de voorziening 
zall  verschillen van wat adequaat geacht werd in het kader van de AA W 
enn de RGSHG. Het lijk t erop dat deze vraag in belangrijke mate aan de 
jurisprudentiee is overgelaten. 

Volgenss de rechter is het primair de gemeentelijke regelgever die de 
normenn stelt: 

Inn hoeverre onder de vigeur van de WVG aan de specifieke vervoersbehoefte cq 
dee individuele bestedingsvrijheid van een gehandicapte betekenis toekomt, hangt 
derhalvee primair af van de door de daartoe bevoegde gemeentelijke regelgever 
binnenn het raam van voormelde art. 2 en 3 van die wet terzake gemaakte keu-
zes.5yü ü 

Tijdenss de parlementaire behandeling van de WVG is aan de orde geweest 
datt de adequaatheid van de voorziening niet mag afhangen van de aanwe-

5877 Zie o.a. CRvB 29 juli 1997, JSV 1998, 8; CRvB 24 oktober 1997, JSV 1998, 11, p. 2; CRvB 
244 oktober 1997, JSV 1998,31; CRvB 24 oktober 1997, JSV 1998, 32;CRvB 23 december 1997, 
JSVJSV 1998, 74. T.a.v. de voorzieningen die werden verstrekt op basis van andere regelingen 
alss de AAW en de ABP bepaalt de raad hetzelfde, CRvB 27 maart 1998, JSV 1998, 155. 

5888 CRvB 7 november 1997, JSV 1998, 61. 
5899 Zie bijv. CRvB 7 november 1997, JSV 1998, 51 waarin de raad oordeelt dat de gemeente 

niett is gebonden aan het destijds door de bedrijfsverenigingen gevoerde beleid t.a.v. het 
hanterenn van een tweede inkomensgrens. 

5900 CRvB 5 november 1996, JSV 1997, 94; CRvB 17 december 1996, JSV 1997, 71; CRvB 18 
februarii  1997, JSV 1997, 169. Vgl. CRvB 19 juni 1998, JSV 1998, 210. 
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zigee middelen. Volgens de regering betreft het adequaat-zijn van de geboden 
voorzieningg een minimumnorm waarop alle belanghebbenden recht heb-
ben.5911 De afweging van de wetgever is echter niet zo specifiek geweest 
datt er een regeling is getroffen voor het geval dat deze minimumnorm in 
strijdd zou komen met de voorwaarde van budgettaire neutraliteit. Misschien 
heeftt deze ambiguïteit de rechter ertoe gebracht te oordelen dat het gemeente-
bestuurr bij het uitvoeren van de zorgplicht rekening mag houden met de 
aanwezigee financiële middelen: 

Hett is derhalve aan de gemeenten om, binnen voormeld globaal wettelijk kader 
enn met inachtneming van de aanwezige middelen en plaatselijke omstandigheden, 
naarr eigen beleidsinzicht aan die opdracht gestalte te geven.592 

Zoalss bij de beoordeling in abstracto aan de orde is geweest maken de AAW 
enn de RGSHG onderdeel uit van het kader waarbinnen de WVG is vastge-
steld.. Het is mijns inziens dan ook niet verwonderlijk dat de rechter, bij 
gebrekk aan inhoudelijke normen in de WVG, zich in belangrijke mate richt 
opp de normen van de oude regelingen. Zo wordt in een uitspraak van 8 
augustuss 1997 een uitlooptermijn van twee weken ten aanzien van een 
belanghebbendee die reeds vele jaren over een vervoersvoorziening op grond 
vann de AAW beschikte, onzorgvuldig geacht, 

.... mede gelet op de destijds bij de overschrijding van de inkomensgrens aangehou-
denn uitlooptermijn van zes maanden bij beëindiging van AAW-vervoersvoorzienin-

593 3 

gen. . 

Naarr mijn oordeel is het echter aan de wetgever om aan te geven op welke 
wijzee de WVG zich verhoudt tot de ontwikkelde praktijk in het kader van 
dee oude regelingen. 

Daarnaastt refereert de rechter doorgaans in zijn algemeenheid aan een 
'ondergrens'' die in de artikelen 2 en 3 WVG zou zijn neergelegd en waaraan 
dee voorzieningen moeten worden getoetst.594 In deze artikelen wordt het 
gemeentebestuurr opgedragen om verantwoorde voorzieningen te verstrekken 

5911 Kamerstukken 11 1992/93, 22 815, nr. 6, p. 13. 
5922 CRvB 7 maart 1997, JSV 1997, 196. Zie ook CRvB 1 juli 1997, ]SV 1998, 28. Vgl. CRvB 30 

jul ii  1996, JSV 1996, 256 waarin de raad wel oordeelt dat het bij de gemeente beschikbare 
budgett niet af kan doen aan de criteria voor de individuele beoordeling. 

5933 CRvB 8 augustus 1997, }SV 1998, 9. Deze uitspraak staat overigens weer in contrast met 
CRvBB 7 mei 1997, JSV 1997, 225 waarin de raad oordeelt dat een verwijzing naar een onder 
dee AAW gewezen uitspraak niet toevoegt '... nu het daarin vervatte oordeel (...) enkel 
betrekkingg had op de toentertijd krachtens die wet geldende voorzieningen en dat regime 
mett de daarbij behorende toetsingsmaatstaf inmiddels is ingetrokken'. 

5944 Zie o.a. CRvB 24 oktober 1997, JSV 1998, 32; CRvB 23 december 1997, JSV 1998, 74. 
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...... ten behoeve van de deelneming aan het maatschappelijk verkeer... 

vann ter plaatse wonende gehandicapten. Onder verantwoorde voorzieningen 
wordenn ingevolge artikel 3 WVG verstaan, voorzieningen die 

.... doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht worden verleend. 

Hoewell  de rechter veelvuldig naar de betreffende artikelen verwijst, is niet 
duidelijkk welke inhoudelijke criteria er (volgens de rechter) uit voortvloeien. 
Hett is niet ondenkbaar dat de onduidelijheid het gevolg is van het algemene 
karakterr van de WVG. Wel oordeelt de rechter in een uitspraak van 4 decem-
berr 1998 dat uit de eis van cliëntgerichtheid voortvloeit dat bij de toekenning 
vann de leefvoorziening rekening moet worden gehouden met het feit dat 
betrokkenee in het bezit is van een aangepaste auto waarop hij is aangewezen 
voorr zijn woon-werkverkeer.595 

Naastt de vraag aan welke norm de voorziening moet voldoen, komt uit 
dee jurisprudentie naar voren dat uit de WVG niet goed kan worden opge-
maaktt tot hoever de gevraagde voorziening zich moet uitstrekken. Strekt 
dee gemeentelijke zorgplicht zich zover uit dat gesproken moet worden van 
vervoerr 'van kamer tot kamer' of kan de gemeente volstaan met vervoer 
'vann deur tot deur'? Zonder naar de WVG te verwijzen stelt de rechter vast 
datt de gemeente in beginsel verantwoordelijk is voor vervoer van 'deur tot 
deur'.5966 Volgens de raad houdt dit in dat de gemeente dient te beoordelen 
off  betrokkene in staat is om zich naar de dichtstbijzijnde halte van het 
openbaarr vervoer te verplaatsen.597 Onder verwijzing naar de AAW-juris-
prudentie,, overweegt de raad dat iemand die meer dan 800 meter kan lopen 
inn beginsel geacht moet kunnen worden de dichtstbijzijnde halte van het 
openbaarr vervoer te bereiken.598 Ten aanzien van belanghebbenden die 
daartoee niet in staat zijn, oordeelt de raad dat de wettelijke zorgplicht er 
onderr omstandigheden toe kan leiden dat een vervoersvoorziening, uitslui-
tendd bestaande uit deelname aan collectief vervoer, geen verantwoorde 
voorzieningg in de zin van artikel 3 WVG is.599 De gemeente dient uit eigen 
bewegingg onderzoek te doen of er geen sprake is van dergelijke omstandig-
heden.™ ™ 

5955 CRvB 4 december 1998, fSV 1999, 63. 
5966 CRvB 3 juni 1997, JSV 1997, 251. 
5977 CRvB 21 november 1997, }SV 1998, 62. 
5988 Zie o.a. CRvB 21 november 1997, JSV 1998, 62. 
5999 CRvB 23 december 1997, JSV 1998, 66; zie ook o.a. CRvB 21 januari 1997, JSV 1997, 128; 

CRvBB 7 december 1998, jSV 1999, 48. 
6000 CRvB 6 augustus 1999, JSV 1999, 271. 
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Naarr het oordeel van de rechter doen zich dergelijke omstandigheden 
voorr indien de mobiliteit van betrokkene dusdanig beperkt is dat hij voor 
vrijwell  iedere verplaatsing buitenshuis op enigerlei vorm van gemotoriseerd 
vervoerr is aangewezen.601 De grens die de raad hierbij in acht neemt be-
draagtt ongeveer 100 meter,602 

Dientengevolgee ziet gedaagde zich voor aanmerkelijke meerkosten gesteld ten op-
zichtee van valide personen, die dergelijke afstanden lopend, per fiets of in voor-
komendd geval per openbaar vervoer (kunnen) overbruggen.603 

Ditt kan evenwel anders zijn, indien er relatief veel bekende personen van 
dee gehandicapte in de directe omgeving wonen die hem/haar over de korte 
afstandenn kunnen voortduwen met een rolstoel.604 In een dergelijk geval 
iss er volgens de raad geen sprake van beduidend hogere vervoerskosten. 
Eenn andere aanvullende voorziening dan een scootmobiel hoeft evenwel niet 
tee worden verstrekt indien betrokkene een scootmobiel weigert, omdat de 
betreffendee voorziening stigmatiserend zou werken.605 Het bestuursorgaan 
moett schriftelijk kunnen aantonen dat er sprake is van een dergelijke weige-
ring.6066 Tevens is het van belang dat de weigering niet is gebaseerd op 
verkeerdee informatie.607 Ten aanzien van de geschiktheid van de voorzie-
ningg voor de korte afstand is evenwel van belang dat betrokkene in staat 
iss om de scootmobiel te gebruiken.508 Indien dit niet (voldoende) het geval 
iss mogen andere relevante omstandigheden in overweging worden genomen. 
Eenn voorbeeld hiervan doet zich voor in een uitspraak van 4 juni 1999 waar 
relevantt wordt geacht dat betrokkene over een duwrolstoel beschikt, waarin 

6011 CRvB 23 december 1997, JSV1998, 66; zie ook o.a. CRvB 12 december 1997, zaak 96/10657, 
ongepubliceerd;; CRvB 16 november 1998, JSV 1999, 34. 

6022 CRvB 20oktober 1998,JSV 1999,18;CRvB4 december 1998, JSV 1999,65; CRvB4 december 
1998,, JSV 1999, 49; CRvB 9 januari 1998, JSV 1998, 77; CRvB 29 september 1998, JSV 1998, 
273;; CRvB 4 december 1998, JSV 1999, 64; CRvB 4 december 1998, JSV 1999, 64; CRvB 4 
junii  1999, JSV1999,235. Dat deze grens niet als een absolute grens kan worden beschouwd 
blijk tt uit CRvB 15 januari 1999, JSV 1999, 85 en CRvB 15 januari 1999, JSV 1999, 112. 

6033 CRvB 23 december 1997, JSV 1998, 66, p. 2; zie ook o.a. CRvB 23 december 1997, JSV 1998, 
755 en CRvB 21 januari 1997, JSV 1997,128 waarin de raad het daarbij nog van belang acht 
datt de eerste zone van het collectief vervoer ƒ 0,70 duurder is dan de eerste zone van het 
openbaarr vervoer: 'Zelfs als bij het overbruggen van evenvermelde afstanden door valide 
personenn met openbaar vervoer zou worden gereisd is gedaagde met het haar toegekend 
collectieff  vervoer voor die afstanden duurder uit'. 

6044 CRvB 30 december 1998, JSV 1999,91. Het is niet duidelijk in hoeverre het feit dat betrokke-
nee niet in staat is om van een scootmobiel gebruik te maken bepalend is geweest. 

6055 CRvb 27 november 1998, JSV 1999, 30. 
6066 CRvB 27 november 1998, JSV 1999, 31. 
6077 CRvb 11 juni 1999, JSV 1999, 219. 
6088 CRvB 11 juni 1999, JSV 1999, 219. 
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zee door haar echtgenoot of een derde voor verplaatsing over korte afstanden 
kann worden voortgeduwd.609 

Hett kan naar mijn mening opvallend worden genoemd dat de raad in 
hett bovengenoemd citaat ten aanzien van de mobiliteit op de zeer korte 
afstandd een vergelijking maakt met valide mensen. Nergens wordt immers 
inn de WVG deze vergelijking als norm gesteld. Daarbij dient te worden 
aangetekendd dat uit de WVG ook niet kan worden opgemaakt dat ten aan-
zienn van de voorzieningenverstrekking een vergelijking met valide personen 
perr definitie niet aan de orde is. Uit de jurisprudentie blijk t dat de rechter 
laatstgenoemdee lij n hanteert, zonder overigens te verwijzen naar de WVG. 
Hijj  baseert zich voornamelijk op de ontwikkelde jurisprudentie ten aanzien 
vann de AAW en de RGSHG. In aanvulling op het beperkte doel van de voor-
ziening,, merkt de raad ten aanzien van de adequaatheid van de voorziening 
opp dat: 

.... er niet van behoeft te worden uitgegaan dat alle bij de betrokkene levende 
wensenn voor vervulling in aanmerking dienen te komen, maar slechts een zodanig 
aantall  dat nog gezegd kan worden dat betrokkene - van wie in redelijkheid kan 
wordenn gevergd dat hij of zij zich zekere beperkingen getroost - binnen het naaste 
woon-- en leefmilieu nog in aanvaardbare mate kan deelnemen aan het leven van 
alledag.610 0 

Uitt een andere uitspraak blijk t dat de raad hierbij in aanmerking neemt, 

datdat aan een stelsel van vervoersvoorzieningen als hier aan de orde naar zijn aard 
eenn gestandaardiseerd karakter eigen is.611 

Dee implicaties van deze stellingen zijn niet op voorhand duidelijk. Uit de 
jurisprudentiee kan worden opgemaakt dat de omstandigheden van het geval 
bepalendd zijn:612 

Datt kan in voorkomend geval een vermindering meebrengen van eerder aanwezige 
mogelijkhedenn tot gebruikmaking van individueel autovervoer.613 

6099 CRvB 4 juni 1999, JSV 1999, 233; zie ook CRvB 29 januari 1999, JSV 1999, 179. 
6100 CRvB 17 september 1996, JSV 1996, 289, p. 3; zie ook o.a. CRvB 29 oktober 1996, JSV 1997, 

29;; CRvB 14 februari 1997, JSV 1997, 129; CRvBB 14 februari 1997, JSV 1997, 130; CRvB 28 
februarii  1997, JSV 1997, 194; CRvB 7 maart 1997, JSV 1997, 170; CRvB 21 maartt 1997, JSV 
1997,, 197; CRvB 7 mei 1997, JSV 1997, 224; CRvB 30 mei 1997, JSV 1997, 248; CRvB 20 
februarii  1998, JSV 1998, 117. 

6111 CRvB 23 januari 1998, zaak 97/2523 WVG, ongepubliceerd, p. 3. 
6122 Zie o.a. CRvB 21 januari 1997, JSV 1997, 126; CRvB 14 februari 1997, JSV 1997, 129; CRvB 

277 maart 1998, zaak 97/3992, ongepubliceerd. 
6133 CRvB 29 oktober 1996, JSV 1997, 29, RSV 1997, 67. 
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Volgenss een andere uitspraak moet de gehandicapte accepteren dat hij niet 
vann zijn scootmobiel gebruik kan maken, wanneer hij bij zijn kinderen lo-
geert.6144 Een tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van een aan-
hangwagenn werd hem geweigerd. Ook kan het gegeven dat de gehandicapte 
zichh zekere opofferingen dient te getroosten volgens de raad, 

.... in voorkomende geval een vermindering meebrengen van eerder aanwezige 
mogelijkhedenn tot gebruikmaking van individueel gemotoriseerd vervoer.61 

Naarr mijn mening moeten uitgangpunten van de rechter, zoals in de aange-
haaldee jurisprudentie gehanteerd, rechtstreeks uit de wet voortvloeien. Het 
iss aan de wetgever om te overwegen of en in welke mate van een gehandi-
captee mag worden verlangd dat hij zich bepaalde beperkingen getroost of 
keuzess maakt. Bij de afweging moet expliciet verband worden gelegd met 
dee uitgangspunten die tot dan toe bij de voorzieningenverstrekking zijn 
gehanteerd.. Nu is het de rechter die (algemene) inhoudelijke normen stelt 
enn handhaaft. 

Voorr het overige kan de casuïstische inslag van de beoordeling van de 
rechtmatigheidd van de WVG-beschikkingen kenmerkend worden genoemd. 
Dee gehanteerde criteria zijn niet altijd helder en de achterliggende redenering 
(inn verhouding tot de wet) is vaak niet inzichtelijk. Dit kan mijns inziens 
inn verband worden gebracht met het ontbreken van een algemene normstel-
lingg op basis waarvan de rechter kan oordelen. De raad oordeelt bijvoorbeeld 
datt het feit, dat de vergoeding van een aanpassing van de auto van belang-
hebbendee goedkoper is dan de toekenning van een voorziening van collectief 
vervoer,, de adequaatheid van de voorziening niet in de weg staat.616 Met 
hett oog op het financiële draagvlak is er volgens de rechter een aanzienlijk 
belangg in gelegen dat 

.... van de gehandicapten, die voor een vervoersvoorziening in aanmerking komen, 
err zoveel mogelijk aan het collectief vervoer deelnemen. 

Hieruitt volgt dat het criterium van 'goedkoopste adequate' voorziening wel 
aann belanghebbende mag worden tegengeworpen,617 maar deze kan er zelf 
geenn beroep op doen. 

Doorgaanss bespreekt de rechter de betreffende voorziening tegen de 
achtergrondd van het door hem gestelde beperkte doel van de voorziening, 

6144 CRvB 12 juni 1998, JSV 1998, 187. 
6155 CRvB 23 januari 1998, zaak 97/2523 WVG, ongepubliceerd. 
6166 CRvB 21 november 1997, ]SV 1998, 52. 
6177 Zie bijv. CRvB 21 november 1997, ]SV 1998, 35. 
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waarbijj  ervan wordt uitgegaan dat de gehandicapte zich beperkingen ge-
troost.. De gemeentelijke verordening in de eerste plaats en de omstandighe-
denn van het geval in de tweede plaats spelen hierbij een belangrijke rol In 
eenn geval waarin een voorziening van collectief vervoer 

.... niet functioneerde volgens de eisen die redelijkerwijs aan zodanig systeem 
kunnenn worden gesteld 

wordtt de voorziening door de rechter niet adequaat geacht.618 Een ander 
voorbeeldd betreft een uitspraak waarin de rechter oordeelt dat indien de 
gemeentee beoogt een vergoeding te verstrekken in de vorm van 1200 te 
verrijdenn kilometers, niet volledig voorbij kan 

.... worden gegaan aan de aan het bezit van een dergelijke specifieke auto verbonden 
vastee lasten waaronder begrepen de afschrijvingskosten in verband met de noodza-
kelijkee vervanging ervan op enig tijdstip.619 

InIn een andere uitspraak wordt de weigering van een wandelwagen met volle-
digee ligstand onrechtmatig geoordeeld. 

Gezienn de aard en intensiteit van de uit zijn handicap voortvloeiende beperkingen, 
mett name ook bij uitstapjes van wat langere duur welke plaats vinden in zijn directe 
leefomgevingg in het kader van deelname aan het leven van alledag... 

iss de aanvrager aangewezen op een vervoer in volledige ligstand.62" 
Inn de meeste gevallen wordt de verstrekte voorziening door de raad wel 

adequaatt geacht. Uit een uitspraak van 20 november 1998 blijkt dat de 
behoeftee om met de auto de natuur in te kunnen ontoereikende grond is 
omm het collectief vervoer niet verantwoord te achten.621 Hoewel deze vorm 
vann vervoer in dit opzicht wellicht minder praktisch is, is het volgens de 
raadd wel mogelijk deze voorziening voor dat doel te gebruiken. Het argu-
mentt van belanghebbende dat een voorziening voor collectief vervoer hem 
niett in staat stelt om met zijn gezin te reizen, wordt door de rechter niet 
gehonoreerd.6222 Andere uitspraken hebben betrekking op de vervoerskos-
tenvoorziening.. Een vervoerskostenvergoeding die correspondeert met 3750 
tee verrijden kilometers op jaarbasis wordt bijvoorbeeld adequaat geoor-

6188 CRvB 1 juli 1997, JSV 1998, 6. 
6199 CRvB 26 juni 1997, JSV 1997, 252. 
6200 CRvB 19 september 1997, zaak 95/1679 WVG, ongepubliceerd. 
6211 CRvB 20 november 1998, JSV 1999, 32. 
6222 CRvB 4 juni 1999, JSV 1999, 289. 
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deeld,6233 maar ook een vergoeding van ƒ 1625 per jaar, hetgeen overeen-
komtt met 2500 te verrijden kilometers.624 Tevens wordt een voorziening 
vann collectief vervoer met een aanvullende vergoeding van ƒ 475 per jaar 
getoetstt aan de gemeentelijke verordening en adequaat geoordeeld.625 Een 
financiëlee tegemoetkoming in de vervoerskosten van ƒ 480,81 per kwartaal 
wordtt als een adequate voorziening aangemerkt.626 Een ander voorbeeld 
betreftt een uitspraak van 20 oktober 1998 waarin een voorziening van gratis 
collectieff  vervoer en een vergoeding van bijna ƒ 1000 als adequaat wordt 
aangemerkt.6277 Ten aanzien van de adequaatheid van de voorziening acht 
dee raad het niet aannemelijk dat de kinderen van de gehandicapte voor hun 
vervoerr naar school zijn aangewezen op een auto en dat daar geen andere 
mogelijkhedenn voorhanden zijn om in dat vervoer te voorzien.628 Voor 
overigee voorbeelden van gevallen waarin de CRvB de verstrekte voorzienin-
genn adequaat acht, kan worden verwezen naar de uitspraak van 6 november 
19988 over de verstrekking van een elektrische rolstoel en vervoerskostenvoor-
ziening,6299 een uitspraak van 6 augustus 1999 over het niet toekennen van 
eenn bruikleenauto630 en een uitspraak van 12 december 1997 over een ver-
goedingg voor het gebruik van een gesloten buitenwagen.631 Ten slotte kan 
wordenn gewezen op de mogelijkheid dat de rechter overweegt of betrokkene 
anderee middelen ten dienste staan om in de vervoersbehoefte te voorzien. 
Eenn voorbeeld betreft de uitspraak van 27 maart 1998 waarin de raad de 
verstrekkingg van een collectieve vervoersvoorziening adequaat acht. 

Daarbijj  tekent de Raad nog aan dat appellante naar medisch oordeel ook gebruik 
kann maken van een snorfiets en aldus haar actieradius binnen haar woon- en leef-
milieuu in engere zin nog kan vergroten. 

Hett voorbeeld toont mijns inziens aan dat de rechter zijn oordeel in belang-
rijkee mate baseert op de omstandigheden van het concrete geval. 

6233 CRvB 21 maart 1997, JSV 1997, 197. 
6244 CRvB 16 juli 1996, }SV 1996, 254; zie ook 17 september 1996, JSV 1996, 289. 
6255 CRvB 29 oktober 1996, JSV 1997, 29. 
6266 CRvB 30 juli 1996, JSV 1996, 256. 
6277 CRvB 20 oktober 1998, JSV 1999, 17. 
6288 CRvB 10 december 1996, JS V1997,95 waarin de raad nog daar laat dat het gemeentebestuur 

doorr toekenning van de financiële tegemoetkoming de aangegeven vervoersbehoefte kenne-
lij kk zwaar heeft laten wegen. In de betrokken gemeente is prioriteit toegekend aan het stelsel 
vann collectief vervoer waarvan betrokkene uit medisch oogpunt geacht wordt gebruik te 
kunnenn maken. 

6299 CRvB 6 november 1998, JSV 1999, 68. 
6300 CRvB 6 augustus 1999, JSV 1999, 272. 
6311 CRvB 12 december 1997, JSV 1998, 87; vgl. CRvB 14 januari 2000, JSV 2000, 106. 
6322 CRvB 27 maart 1997, zaak 97/3992, ongepubliceerd, p. 3; zie ook CRvB 26 januari 2000, 

JSVJSV 2000, 104. 



II  294 HoofdstukHoofdstuk 7 

++  Hoedanigheid van de voorziening 

Naastt het bevoegd orgaan, het doel van de voorziening en de adequaatheid 
vann de voorziening, is de hoedanigheid waarin de voorziening wordt ver-
strektt van belang voor de aanvrager. Uit de jurisprudentie kan worden 
opgemaaktt dat veel gehandicapten de hoedanigheid waarin de voorziening 
wordtt verstrekt ervaren als een ongerechtvaardigde inbreuk op hun belang. 
Zoalss eerder aan de orde is geweest, kunnen ten aanzien van de WVG weinig 
inhoudelijkee afwegingen worden gereconstrueerd die betrekking hebben op 
dee hoedanigheid van de te verstrekken voorziening. Hieruit volgt dat het 
gemeentebestuurr ten aanzien van de normen voor de belangenafweging op 
concreett niveau met name is aangewezen op de gemeentelijke verordening. 
Hiernaa volgt een bespreking van de wijze waarop de rechter de rechtmatig-
heidd van de verstrekking in concreto beoordeelt. Deze bespreking vindt plaats 
tegenn de achtergrond van de belangenafweging van de wetgever. 

Inn de vorige paragraaf is aan de orde geweest dat het primair aan de 
gemeentelijkee regelgever is overgelaten om, 'binnen het raam van de WVG', 
tee bepalen in hoeverre de voorziening tegemoet moet komen aan de specifie-
kee vervoersbehoefte en de individuele bestedingsvrijheid van de gehandicap-
te.6333 In veel gevallen wordt in de gemeentelijke verordening ten aanzien 
vann de te verstrekken voorziening een voorkeursvolgorde gehanteerd. Veel 
belanghebbendenn stellen door de hantering van deze volgorde in hun belang 
tee worden geschaad. Onder zeer globale verwijzing naar de artikelen 2, 3 
enn 24 WVG acht de rechter een voorzieningenstelsel waarin prioriteit wordt 
toegekendd aan een systeem van collectief vervoer in overeenstemming met 
dee wet.634 

Dee Raad heeft daarbij in aanmerking genomen dat de WVG-verordening voorziet 
inn een aantal mogelijkheden om in natura en middels een financiële tegemoetko-
mingg in de verplaatsingsbehoefte van gehandicapten te voorzien in het geval dat 
vann een collectief systeem van aanvullend al dan niet openbaar vervoer waarbij 
hett primaat ligt, om medische redenen geen gebruik kan worden gemaakt dan 
well  omdat deze vorm van vervoer ontbreekt.635 

6333 CRvB 5 november 1996, JSV 1997, 94. 
6344 Zie o.a. CRvB 5 november 1996, JSV 1997, 94; CRvB 17 december 1996, JSV 1997, 97; CRvB 

188 februari 1997, JSV 1997, 169; CRvB 28 februari 1997, JSV 1997, 194; CRvB 24 oktober 
1997,, JSV 1998, 31; CRvB 24 oktober 1997, JSV 1998, 32; CRvB 24 oktober 1997, JSV 1998, 
11;; CRvB 7 november 1997, JSV 1998, 61; CRvB 23 december 1997, JSV 1998, 67; CRvB 23 
decemberr 1997, JSV 1998,74; CRvB 7 7 december 1998, JS V1999,48; CRvB 18 december 1998, 
JSVJSV 1999, 45. 

6355 CRvB 7 mei 1997, JSV 1997, 224; zie ook CRvB 7 december 1998, JSV 1999, 28. Zie voor 
hett geval waarin het stelsel van collectief vervoer (nog) niet functioneerde CRvB 1 juli 1997 
/SV1998,, 6. 
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Dee raad acht het aldus aanvaardbaar dat een aanvrager in eerste instantie 
inn aanmerking komt voor collectief vervoer mits gebruik van de voorziening 
niett medisch onmogelijk is636 en mits andere soorten voorzieningen niet 
categorischh worden uitgesloten.637 Indien een gehandicapte pas tijdens de 
zittingg bij de rechtbank stelt medisch gezien niet in staat te zijn gebruik te 
makenn van het collectief vervoer, dient deze daar medisch bewijs voor aan 
tee dragen, aldus de raad.638 Het feit dat de servicetaxi een uur van tevoren 
besteldd moet worden kan niet als een belemmering worden opgevat.63* 
Hett gaat immers, gezien het doel van de verstrekking, vaak niet om langduri-
ge,, maar om doorgaans tamelijk korte ritten in de directe omgeving.640 Het 
gegevenn dat de vervoerder alleen (net) binnen de maximale reistijd blijft , 
indienn er geen sprake is van onvoorziene omstandigheden als een file, weg-
werkzaamhedenn of een ongeluk, leidt er niet toe dat het collectief vervoer 
niett als een adequate voorziening wordt aangemerkt.641 

Naarr het de Raad voorkomt kan de kans op althans een deel van deze inconve-
niëntenn worden verkleind als gedaagde, die niet op vervoer in de spitsuren is 
aangewezen,, daarbuiten reist.642 

Uitt andere uitspraken blijkt dat er ook sprake kan zijn van 'bijzondere om-
standigheden'' die deelname aan het collectief vervoer belemmeren.643 In 
casuu betrof het een incontinentieprobleem. De raad neemt echter niet snel 
aann dat er zodanige belemmeringen zijn voor deelname aan het collectief 
vervoerr dat van het in de gemeentelijke verordening gestelde primaat moet 
wordenn afweken.644 

Hett is niet duidelijk op welke gronden de rechter precies tot de conclusie 
komtt dat het primaat van het collectief vervoer gerechtvaardigd is. In de 
toelichtingg bij de WVG wordt wel genoemd dat het gemeentebestuur uit 
kostenoverwegingenn prioriteit kan toekennen aan het collectief vervoer.645 

Daarbijj  wordt evenwel steeds vermeld dat de voorziening adequaat moet 

6366 CRvB 30 mei 1997, JSV 1997, 248; zie ook CRvB 14 februari 1997, JSV 1997, 129; CrvBR20 
februarii  1998, JSV 1998, 118; CRvB 15 mei 1998, JSV 1998, 183; CRvB 29 september 1998, 
JSVJSV 1998, 274; CRvB 8 oktober 1999, JSV 1999, 296 en CRvB 26 januari 2000, JSV 2000,105. 

6377 CRvB 11 juni 1999, JSV 1999, 219. 
6388 CRvB 30 januari 1998, JSV 1998, 80. 
6399 CRvB 4 december 1998, JSV 1999, 66. 
6400 CRvB 24 augustus 1998, JSV 1998, 256. 
6411 CRvB 8 december 1999, JSV 1999, 62. 
6422 CRvB 8 december 1998, JSV 1999, 62. 
6433 CRvB 7 maart 1997, JSV 1997, 196 waarin de raad verderop in de uitspraak zelfs spreekt 

vann 'bijzonder zwaarwegende omstandigheden'. 
6444 CRvB 8 mei 1998, JSV 1998, 176. 
6455 Kamerstukken U 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 53. 
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zijn.. Het is derhalve aan de rechter overgelaten om te beoordelen welke 
criteriaa moeten worden aangelegd ten aanzien van de voorkeursvolgorde. 
Afgezienn van het feit dat de rechter niet verwijst naar de wetsgeschiedenis, 
lijk tt hij in het algemeen de adequaatheid van de voorziening te beperken 
tott de vraag of belanghebbende medisch gezien gebruik kan maken van een 
voorziening.6466 De vraag kan worden gesteld of dit niet een te beperkte 
uitlegg is. Indien de wetgever het had gewild, had een dergelijk criterium 
immerss zonder veel moeite in de wet kunnen worden opgenomen. 

Vergelijkbaree moeilijkheden doen zich voor terzake van de gehanteerde 
voorkeursvolgordee met betrekking tot woonvoorzieningen. Uit de jurispru-
dentiee kan worden opgemaakt dat belanghebbenden relatief vaak bezwaar 
makenn tegen het primaat van verhuizen. Vaak wordt de voorkeur gegeven 
aann een woningaanpassing. Uit de toelichting bij de WVG volgt dat de vraag 
off  passende woonruimte wordt aangeboden of dat de woning wordt aange-
past,, onder meer afhankelijk is van de gezinsomstandigheden en de aard 
vann de handicap.647 De raad sluit zich echter in belangrijke mate aan bij 
dee RGSHG-jurisprudentie en de gemeentelijke verordeningen waarin de term 
'goedkoopstee adequate voorziening7 centraal staat. In een uitspraak van 5 
maartt 1999 oordeelt de raad dat een bepaling in de verordening, waarin het 
primaatt aan verhuizing wordt gegeven, indien de woonruimteaanpassing 
naarr verwachting het bedrag van ƒ 15.000 te boven gaat, in overeenstemming 
iss met de wet.648 In de betreffende verordening was bepaald dat een uitzon-
deringg wordt gemaakt, indien de verhuizing niet de goedkoopste adequate 
oplossingg is of niet binnen redelijke termijn mogelijk is. Een aanbod van 
betrokkenee om een deel van de aanpassing zelf te betalen, wordt niet aan-
genomen,, omdat 'dat in ernstige mate afbreuk zou doen aan de werking' 
vann de betreffende bepaling. Uit een uitspraak van 8 oktober 1999 blijkt dat 
hett gemeentebestuur overigens überhaupt voorrang mag geven aan de goed-
koopstee voorziening,649 ook al zal bijvoorbeeld de keuken door omstandig-
hedenn onaangepast blijven.650 Tevens oordeelt de raad dat het gemeentebe-
stuurr bij het zoeken naar de goedkoopst verantwoorde voorziening, rekening 
magg houden met de mate waarin van gezinsleden, huisgenoten of andere 
personenn gevergd kan worden dat zij betrokkene helpen met het wassen 
en/off  drogen van kleren.651 Ook is de raad van mening dat indien een 
voorzieningg nodig is omdat een gehandicapt kind niet zonder gevaar voor 

6466 Zie ook o.a. CRvB 14 januari 2000, ]SV 2000, 106 en CRvB 3 maart 2000, }SV 2000, 120. 
6477 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 21. 
6488 CRvB 5 maart 1999, JSV 1999, 178. 
6499 CRvB 3 april 1998, }SV 1998, 156. 
6500 CRvB 8 oktober 1999, JSV 1999, 298. 
6511 CRvB 15 oktober 1999, JSV 1999, 322. 
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dee eigen gezondheid in de woonruimte kan spelen, eerst moet worden be-
oordeeldd of het probleem niet kan worden opgelost met oppasmaatrege-
len.6522 Uit kostenoogpunt maakt de raad in een uitzonderlijk geval inbreuk 
opp het primaat van verhuizen. Een uitspraak van 18 augustus 1998 betreft 
eenn geval waarin de kosten van woningaanpassing minimaal ƒ 13.000 zou 
bedragen,, terwijl de verhuiskostenvergoeding uit een forfaitaire vergoeding 
vann ƒ 5000 bestaat.653 De raad acht de omstandigheid dat de huurlasten 
vann de gehandicapte met ƒ 1440 per jaar zouden stijgen dusdanig zwaarwe-
gendd dat een uitzondering dient te worden gemaakt op het primaat van 
verhuizen.. De raad acht het doorslaggevend dat de woonlastenstijging de 
geldendee draagkracht van belanghebbende met ƒ 870 per jaar overschrijdt. 
Ditt zou slechts anders kunnen zijn indien er voor betrokkene onmiskenbaar 
sprakee zou zijn van een daadwerkelijke substantiële verhoging van het 
woongenot.. Nu belanghebbende naar eenzelfde soort woning moet verhuizen 
iss daar in casu geen sprake van, aldus de raad. 

Inn de genoemde jurisprudentie waarin de rechter oordeelt over de hoeda-
nigheidd waarin de voorziening wordt verstrekt, wordt niet verwezen naar 
eenn wettelijke norm. Naar mijn mening moet een voorzieningen vers trekking, 
diee met het argument van kostenbesparing kan ingrijpen in de autonomie 
vann de gehandicapte, op een expliciete afweging van de wetgever zijn geba-
seerd.6544 De jurisprudentie lijk t overigens te stroken met de door mij veron-
dersteldee impliciete strekking van de WVG, die inhoudt dat aan het financiële 
belangg van de gemeenten groot gewicht wordt toegekend. 

Uitt de jurisprudentie zou tevens kunnen worden opgemaakt dat de wet-
geverr de belangen van degenen in de naaste omgeving van de gehandicapte, 
onvoldoendee heeft meegewogen. De problemen doen zich met name voor 
bijj  gehandicapten die voor hun vervoer zijn aangewezen op begeleiding. 
Uitt de WVG kan niet worden opgemaakt in hoeverre van de mantelzorg 
magg worden verwacht dat in die begeleiding wordt voorzien. Wellicht heeft 
datt de raad ertoe gebracht te oordelen dat het verzorgen van de begeleiding 
inn beginsel niet tot de verantwoordelijkheid van de overheid behoort. Volgens 
dee raad is de hoofdregel: 

.... dat het gemeentebestuur, in geval dat een gehandicapte slechts onder begeleiding 
gebruikk kan maken van een bepaalde vorm van vervoer, er in beginsel vanuit mag 
gaann dat de gehandicapte zelf - dan wel in voorkomende gevallen degene die 

6522 CRvB 23 april 1999, jSV 1999, 203; CRvB 6 augustus 1999, RSV 1999, 244 en CRvB 19 
novemberr 1999, JSV 2000, 62. 

6533 CRvB 18 augustus 1998, }SV 1998, 255. 
6544 Zie ook Kroes 1998, p. 312-316. 
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daarvoorr verantwoordelijk moet worden geacht (zoals diens wettelijk vertegenwoor-
diger)) - voor de nodige begeleiding zorg draagt.655 

Dee raad voegt daaraan toe: 

Slechtss in uitzonderingsgevallen, met name als van de kant van de betrokkene 
aannemelijkk wordt gemaakt dat zijn- of harerzijds niet dan wel slechts tegen sub-
stantiëlee meerkosten voor begeleiding voor verplaatsingen in de directe omgeving 
gezorgdd kan worden, dient het gemeentebestuur zijn besluitvorming over een 
aangevraagdee vervoersvoorziening af te stemmen op het feitelijk blijkende tekort 
aann begeleiding.656 

Bewonerss van een GVT zijn volgens de raad niet snel een uitzonderingsgeval, 

Voorr bewoners van een GVT zal niet licht de aanwezigheid van een uitzonderings-
gevall  ais zojuist bedoeld aangenomen kunnen worden, nu volgens artikel 3 van 
hett Besluit erkenningsnormen gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten 
eenn GVT zich onder meer ten doel stelt door agogische begeleiding van gehandicap-
tenn hun sociale redzaamheid te bevorderen en te behouden en hen te betrekken 
bijj  het dagelijks leven in stad of dorp.657 

Echterr ook indien een verstandelijk gehandicapt kind niet in een GVT woont 

maarr nog bij de ouders, behoeft het gemeentebestuur zich volgens de raad 

inn beginsel niet te bekommeren om de nodige begeleiding. Hoewel de raad 

inn dit verband benadrukt dat ouders niet rechtens verpl icht zijn tot begelei-

d ingg van h un kind,658 wordt in de praktijk aan de ouders wein ig keus gela-

ten.. Volgens de raad dient de vraag te wo rden gesteld of: 

.... van gezinsleden, familie of personen die anderszins tot diens sociale omgeving 
behoren,, gevergd kan worden, eventueel bij toerbeurt, in die begeleiding te voor-
zien.659 9 

Hierbijj  d ient bi jvoorbeeld te worden nagegaan, 

.... of de omstandigheden van de in aanmerking komende begeleid(st)ers zodanig 
zijnn dat het als onredelijk belastend moet worden beschouwd dat zij, al dan niet 

6555 Vgl. CRvB 29 juli 1997, JSV 1998, 8; zie ook CRvB 31 oktober 1997, JSV 1998, 61); CRvB 23 
januarii  1998, JSV 1998, 78; CRvB 18 december 1998, JSV 1999, 61; CRvB 29 januari 1999, 
JSVJSV 1999, 179. 

6566 CRvB 19 december 1997, JSV 1998, 65; zie ook o.a. CRvB 24 augustus 1998, JSV 1998, 259; 
CRvBB 4 december 1998, JSV 1999, 65. 

6577 CRvB 19 december 1997, JSV 1998, 65. 
6588 CRvB 4 juni 1996, JSV 1996, 205. 
6599 CRvB 31 oktober 1997, JSV 1998, 60; zie ook CRvB 31 oktober 1997, JSV 1998, 12. 
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perr openbaar vervoer, naar A reizen om daar de begeleiding van gedaagde in de 
deeltaxii  op zich te nemen.660 

Dergelijkee omstandigheden doen zich volgens de raad niet snel voor. Ook 
all  blijken de ouders er moeite mee te hebben hun meerderjarig gehandicapt 
kindd steeds te moeten begeleiden, de raad oordeelt dat dit toch van de ouders 
kann worden gevergd teneinde het kind in aanvaardbare mate aan het maat-
schappelijkk leven deel te laten nemen.661 Hierbij moet het volgens de raad 
niett onmogelijk worden geacht dat incidenteel een beroep op derden wordt 
gedaan.. Ook indien de ouders stellen op medische gronden de (volledige) 
begeleidingg van hun meerderjarig gehandicapt kind niet aan te kunnen, toont 
dee raad zich niet gevoelig.662 Het feit dat de vader last van zijn rug heeft 
enn daardoor niet met het openbaar vervoer kan reizen, kan volgens de raad 
wordenn ondervangen doordat de begeleiding wordt verzorgd door broer, 
zuss of zwager.663 Ook het argument dat een echtgenoot steeds overal mee 
naarr toe zou moeten, bijvoorbeeld naar 'theekransen met vriendinnen', snijdt 
volgenss de raad geen hout.664 Een van de argumenten die de raad hanteert 
is,, dat aan de begeleiding geen kosten verbonden zijn, nu de begeleiders 
doorr middel van de begeleiderspas gratis mee kunnen.665 De hoeveelheid 
tijdd die het voor een begeleider kost om met het collectief vervoer mee (heen 
enn weer) te reizen, acht de raad geen voldoende bezwaar.666 Ook andere 
argumenten,, zoals het argument dat de begeleiders geen afspraken kunnen 
makenn met bekende medewerkers of vrijwilliger s op de plaats van bestem-
mingg met betrekking tot incidenten die de betreffende gehandicapte zouden 
kunnenn overkomen, overtuigen de raad niet. Niet ingezien wordt waarom 
dergelijkee afspraken van tevoren niet kunnen worden gemaakt.667 Slechts 
inn een heel enkel geval oordeelt de rechter dat er een excessief beroep op 
dee begeleider wordt gedaan. In een uitspraak van 18 februari 1997 oordeelt 
dee raad, dat de dochter die feitelijk als enige begeleider voor de gehandicapte 
diee in een verzorgingshuis woont functioneert, te zeer wordt belast.660 Hier-
bijj  wordt in ogenschouw genomen dat de betreffende dochter haar vader 
elkee dinsdag en donderdag en soms ook zondag bezoekt. 

6600 CRvB 15 januari 1999, JSV 1999, 181. 
6611 CRvB 23 januari 1998, JSV 1998, 78. 
6622 CRvB 4 juni 1996, JSV 1996, 205. 
6633 CRvB 28 april 1999, JSV 1999, 241. 
6644 CRvB 28 februari 1997, JSV 1997, 194. 
6655 CRvB 31 oktober 1997, JSV 1998, 12. 
6666 Zie ook CRvB 30 december 1998, JSV 1999, 89; CRvB 29 januari 1999, JSV 1999, 179; CRvB 

133 augustus 1999, JSV 1999, 270. 
6677 CRvB 31 oktober 1997, JSV 1998, 60. 
6688 CRvB 18 februari 1997, JSV 1997, 169; zie ook CRvB 15 januari 1999, JSV 1999, 86. 
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Uitt voornoemde jurisprudentie kan mijns inziens worden opgemaakt 
datt het zeer wenselijk is dat de wetgever een globale afweging maakt, waarin 
dee belangen van gehandicapten, die zijn aangewezen op een begeleider en 
vann de begeleiders zelf, in voldoende mate zijn betrokken. Op grond van 
eenn dergelijke globale afweging kan een aanvullende belangenafweging 
plaatsvindenn op concreet niveau, zodat recht kan worden gedaan aan de 
concretee omstandigheden van het geval. Nu lijken het steeds de omstandighe-
denn van het geval te zijn die de boventoon voeren, wat algemeen wenselijk 
zouu zijn voor de samenleving komt nauwelijks aan bod. 

Eenn ander aspect van de hoedanigheid waarin de voorziening wordt ver-
strekt,, heeft betrekking op de kosten die door de gehandicapte moet betalen 
voorr deelname aan het collectief vervoer. Ook dit specifieke aspect is in de 
belangenafwegingg van de wetgever niet expliciet betrokken. De raad over-
weegt,, onder verwijzing naar de in 'de WVG globaal aangegeven onder-
grens',, dat de aan de te verstrekken vervoersvoorziening verbonden kosten 
voorr de gehandicapte geen belemmering mogen vormen voor deelname aan 
hett leven van alledag binnen het naaste woon- en leefmilieu.669 

Vann dat laatste kan niet worden gesproken als de tarifering van het collectief ver-
voerr zodanig is dat in verhouding tot gehandicapte personen die gebruik maken 
vann het openbaar vervoer, een onevenredig beslag op het inkomen wordt ge-
11 . 670 

Dee rechter acht derhalve een vergelijking met andere gehandicapte personen 
diee gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer maatgevend. De raad 
oordeeltt dat in het geval voor de kosten van de gehandicapte voor deelname 
aann het collectief vervoer 

.... grosso modo aansluiting is gezocht bij de tarifering van de (blauwe) nationale 
strippenkaart,, van een dergelijke belemmering geen sprake is.671 

Bovengenoemdee vergelijking die de raad verricht ten aanzien van andere 
gehandicaptenn die van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken, gaat 
echterr niet meer op terzake van het gereduceerd tarief voor 65-plussers.672 

Dee raad is van oordeel dat het gemeentebestuur niet verplicht is het door 

6699 CRvB 24 oktober 1997, jSV 1998, 11. 
6700 CRvB 9 januari 1998, JSV 1998, 76: zie ook o.a. CRvB 31 oktober 1997, JSV 1998, 13; CRvB 

311 oktober 1997, JSV 1998, 59; CRvB 8 december 1997, JSV 1998, 53. 
6711 Zie ook o.a. CRvB 24 oktober 1997, JS V 1998,11; CRvB 31 oktober 1997, JS V1998, 59; CRvB 

233 december 1997, JSV 1998, 67; CRvB 23 december 1997, JSV 1998, 74; CRvB 4 december 
1998,, JSV 1999, 64; CRvB 7 december 1998, )SV 1999, 48. 

6722 CRvB 24 oktober 1997, JSV1998,32; zie ook o.a. CRvB 20 februari 1998, JSV 1998,117; CRvB 
277 november 1998, JSV 1999, 30. 
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dee rijksoverheid met de Pas 65 gevoerde beleid in het kader van de uitvoe-
ringg van de WVG over te nemen.673 Ten aanzien van de kosten voor deel-
namee aan het collectief vervoer, maakt de raad derhalve verschillende soorten 
vergelijkingen.. Deze vergelijkingen worden nog aangevuld door een andere 
vergelijkingg in een uitspraak over hetzelfde onderwerp. In deze uitspraak 
maaktt de raad duidelijk dat de gehandicapte geen vergelijking moet maken 
mett het 

.... feitelijk verplaatsingspatroon van de gemiddelde, niet-gehandicapte, inwoner 
vann Nederland.674 

Duss zonder te verwijzen naar enige algemene afweging, oordeelt de raad 
datt een gehandicapte die is aangewezen op collectief vervoer zich kan ver-
gelijkenn met een gehandicapte die is aangewezen op het openbaar vervoer. 
Echter,, de groep gehandicapten als zodanig kan zich ten aanzien van het 
verplaatsingspatroonn niet vergelijken met de gemiddelde niet-gehandicapte. 
Hett is niet zomaar aannemelijk dat het hier gemaakte algemene onderscheid 
tussenn gehandicapten die gebruikmaken van het openbaar vervoer en niet-
gehandicaptenn die gebruikmaken van het openbaar vervoer, gerechtvaardigd 
is.. De conclusie is mijns inziens dat dergelijke vergelijkingen niet door de 
rechterr moeten worden aangebracht maar door de wetgever. 

Eenn ander onbeslist punt ten aanzien van de wijze waarop de vervoers-
voorzieningg wordt verstrekt komt aan de orde in een uitspraak van 30 juli 
1996.6755 De vraag is of de gemeente bij een vervoerskostenvergoeding die 
perr kwartaal wordt verstrekt mag volstaan met betaling na afloop van het 
kwartaal.. De raad achtte de betaling achteraf niet in strijd met de strekking 
off  het doel van de WVG. 

Reedss onder het regime van de AAW is door de Raad aanvaard dat betaling door 
dee uitvoeringsorganen zowel vooraf als achteraf kon plaatsvinden, waarbij de 
meerderheidd de bedragen overigens achteraf betaalbaar stelde.676 

Hett is mijns inziens opmerkelijk dat de raad bij beantwoording van de vraag 
terugvaltt op de AA W-jurisprudentie. Voor een belanghebbende kan het een 
groott verschil zijn of een betaling achteraf of vooraf wordt verstrekt.677 

Betrokkenn AA W-jurisprudentie had door de wetgever bevestigd moeten wor-
den,, daar het vaak om aanzienlijke bedragen gaat. 

6733 CRvB 16 november 1998, JSV 1999, 35. 
6744 CRvB 16 november 1998, JSV 1999, 205. 
6755 CRvB 30 juli 1996, JSV 1996, 256. 
6766 CRvB 30 juli 1996, JSV 1996, 256, p. 2. 
6777 CRvB 17 juli 1998, JSV 1999, 70. 
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Mett de jurisprudentie inzake de betaalbaarstelling spoort die inzake de 
verstrekking.. Uit het feit dat noch de WVG zelf noch de betreffende gemeen-
telijkee verordening een regeling omtrent de ingangsdatum van de voorziening 
bevat,, leidt de raad af dat het bepalen van die datum is overgelaten aan de 
discretiee van het college van B&W.678 

 Afbakening AWBZ 

Dee afbakening van de WVG tegenover de AWBZ lijk t voor veel belangheb-
bendenn problemen op te leveren. Bij de beoordeling in abstracto is gebleken 
datt uit de WVG niet kan worden opgemaakt dat bij die afbakening voldoen-
dee belang is toegekend aan het belang van de gehandicapte. Op concreet 
niveauu lijk t dit in de eerste plaats problemen op te leveren ten aanzien van 
dee verstrekking van rolstoelen aan bewoners in AWBZ-instellingen.679 Op 
grondd van artikel 2, derde lid, WVG is de Regeling afbakening WVG/AWBZ 
vastgesteldd die tot 1 januari 1996 geldig was. Daarna is op grond van dezelf-
dee WVG-bepaling, de Regeling sociaal vervoer AWBZ-instellingen ingevoerd. 
Ingevolgee artikel 1, eerste lid, van de Regeling afbakening WVG/AWBZ 
wordenn bewoners van een aantal AWBZ-instellingen onder de zorgplicht 
voorr vervoersvoorzieningen gebracht. Ingevolge het tweede lid van die 
bepalingg gebeurt hetzelfde ten aanzien van de verlening van rolstoelen aan 
bewonerss van gezinsvervangende tehuizen en regionale instellingen voor 
beschermdd wonen. Een uitspraak van 7 november 1997680 heeft betrekking 
opp een aanvraag voor een rolstoel van een bewoner van een instelling die 
well  onder het eerste lid van artikel 1 van de regeling valt maar niet onder 
hett tweede lid. Betrokkene beschikt reeds over een elektrische rolstoel ten 
lastee van de AWBZ, maar de rolstoel wordt als ongeschikt ervaren voor niet-
aangepastee omgevingen zoals veel woningen en winkels. De rechtbank is 
vann oordeel dat uit de relevante bepalingen en de daarop gegeven toelichting 
kann worden afgeleid: 

.... dat de wetgever niet stilgestaan heeft bij de mogelijkheid dat een bewoner van 
eenn AWBZ-instelling voor het onderhouden van sociale contacten een rolstoel nodig 
kann hebben die niet op grond van de AWBZ verstrekt wordt.681 

6788 CRvB 8 oktober 1999, JSV 1999, 299. 
6799 Het hoeft niet altijd een probleem te zijn, zie bijv. CRvB 19 september 1997, zaak 95/1679, 

ongepubliceerd,, waarin wordt opgemerkt dat aan de adequaatheid van een voorziening 
niett wordt afgedaan als dat deze ook gebruikt wordt in situaties die buiten de reikwijdte 
vann de WVG vallen, zoals verzorging thuis en verblijf op een logeeradres. 

6800 CRvB 7 november 1997, JSV 1998, 133. 
6811 Rb. Haarlem 30 mei 1996, JSV 1997, 258. 
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Dee rechtbank achtte het gebruiksdoel van de rolstoel in kwestie doorslagge-
vendd en kwam tot de conclusie dat het verstrekken van de gevraagde rolstoel 
onderr het begrip 'vervoersvoorziening' van de WVG geschaard moet worden. 
Dee raad acht het echter niet mogelijk dat een rolstoel als een vervoersvoor-
zieningg wordt aangemerkt en vernietigt de uitspraak van de rechtbank. 

Dee Raad acht allereerst van belang dat in artikel 2 van de WVG vervoersvoorzienin-
genn en rolstoelen afzonderlijk genoemd worden als onderwerpen waarover de zorg-
plichtt van het gemeentebestuur zich uitstrekt (...) Het ligt dan ook niet voor de 
handd om te veronderstellen dat in de Regeling beide voorzieningensoorten elkaar 
deelss zouden overlappen. Gelet voorts op het uitzonderingskarakter van de Regeling 
inn relatie tot artikel 2 van de WVG ziet de Raad geen ruimte voor een extensieve 
interpretatiee van de reikwijdte van de in de Regeling opgenomen uitzonderingscate-
gorieën.602 2 

Inn een andere uitspraak maakt de raad nog duidelijk dat in dit geval de 
toepassingg van de hardheidsclausule in de gemeentelijke verordening geen 
soelaass kan bieden, 

.... reeds omdat toepassing van de verordeningsbepaling niet de wettelijke uitsluiting 
vann de zorgplicht ingevolge de WVG kan doorbreken.683 

Mett de rechtbank kan mijns inziens worden geconcludeerd dat de wetgever 
dee belangen van bewoners van instellingen die niet onder artikel 1, tweede 
lid,, van de regeling vallen en die aangewezen zijn op een rolstoel ten behoe-
vee van verplaatsingen buiten de instelling, onvoldoende heeft meegewogen. 
Dee wet noch de toelichting bevat terzake een specifieke overweging. Ook 
dee regeling die is gebaseerd op artikel 2, derde lid, WVG bevat voor deze 
groepp gehandicapten geen voorziening. Doordat de tekst van de WVG ten 
aanzienn van dit punt voor zich spreekt, is er voor de rechter weinig ruimte 
omm anderszins te bepalen. 

Tenn aanzien van de bewoners van AWBZ-instellingen die ingevolge het 
eerstee lid van artikel 1 van de Regeling sociaal vervoer AWBZ-instellingen, 
well  in aanmerking komen voor vervoersvoorzieningen is overigens het te 
voerenn beleid niet geheel duidelijk. De onduidelijkheden hebben betrekking 
opp het weekendvervoer. Uit een uitspraak van 15 januari 1999 blijk t dat de 
raadd van oordeel is dat: 

.... in de bij en krachtens de WVG gestelde regels geen aanknopingspunten te vinden 
[zijn;; WSRS] voor een zo strikte begrenzing van die zorgplicht ingevolge de WVG 
tenn opzichte van het terrein van de gezondheidszorg dat op grond daarvan vervoer 

6822 CRvB 7 november 1997, JSV 1998, 133, p. 3. 
6833 CRvB 7 november 1997, RSV 1998, 76. 
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vann bewoners van A WBZ-instellingen in verband met het bezoeken van de ouderlij-
kee en daarmee gelijk te stellen woning in het weekend {het zogeheten weekendver-
voer)) niet onder het bereik van de WVG valt. De raad heeft daartoe met name in 
beschouwingg genomen dat in het regime van de WVG een regeling ontbreekt als 
neergelegdd in artikel 4 eerste lid van het (inmiddels vervallen) Koninklijk Besluit 
vann 14 augustus 1976, Stb. 434, waarbij voorzieningen op het gebied van de wettelij-
kee ziektekostenverzekeringen buiten de werkingssfeer van het, voorafgaand aan 
dee WVG geldende artikel 57 tweede lid AAW zijn geplaatst.684 

Inn een andere u i tspraak overweegt de raad ten aanzien van dit aspect: 

Nuu in die regeling [Regeling sociaal vervoer A WBZ-instellingen; WSRS] een nadere 
omschrijvingg van die zorgplicht ontbreekt, gaat de Raad er, mede gelet op de 
toelichtingg daarbij, van uit dat deze dezelfde reikwijdte heeft als de in de artikelen 
22 en 3 van de WVG omschreven zorgplicht voor vervoersvoorzieningen ten behoeve 
vann de deelneming aan het maatschappelijk verkeer van in de gemeente wonende 
gehandicapten.685 5 

Ui tt het gegeven dat noch de WVG noch de Regeling sociaal vervoer AWBZ-

instell ingenn specifieke overwegingen bevatten ten aanzien van het weekend-

vervoerr van bewoners van een AWBZ-instell ing, leidt de raad derhalve af 

datt de gemeenteli jke zorgpl icht onverkort van toepassing is.686 De vraag 

iss echter of hier niet sprake is van een speciale groep ten aanzien waarvan 

dee verstrekking van voorzieningen moet p laatsv inden aan de h a nd van an-

deree criteria. De rechter past in beginsel de in zijn jur isprudent ie ontwikkelde 

criteriaa toe op het weekendvervoer, maar tekent daarbij aan: 

.... dat de omstandigheid dat het gemeentebestuur van X naar aanleiding van de 
eerdergenoemdee Regeling sociaal vervoer AWBZ-instellingen ter invulling van deze 
zorgplichtt geen opp de positie van bewoners van die instellingen toegesneden regels 
inn het leven heeft geroepen, er appellant temeer toe had moeten brengen om onder 
ogenn te zien in hoeverre de reguliere systematiek van de toepasselijke verordening 
beantwoordtt aan de van gedaagdes kant gestelde en uitgebreid toegelichte specifie-
kee vervoersbehoefte.687 

6844 CRvB 15 januari 1999, ]SV 1999, 181, p. 8; zie ook CRvB 27 november 1998, }SV 1999, 29; 
CRvBB 15 januari 1999, JSV 1999, 86. 

6855 CRvB 15 januari 1999, JSV 1999, 86. 
6866 Hierbij kan worden aangetekend dat de regering in de nota naar aanleiding van het eind-

verslagg in eerste instantie het weekendvervoer heeft uitgezonderd van de gemeentelijke 
zorgplicht,, zie Kamerstukken U1992/93,22 815, nr. 11, p. 34. Ingevolge het kabinetsstandpunt 
inzakee de evaluatie WVG worden evenwel de bewoners van AWBZ-instellingen per 1 janu-
arii  1996 voor het sociaal vervoer (expliciet) onder de zorgplicht van de WVG gebracht, 
KamerstukkenKamerstukken II 1995/96, 24 170, nr. 5, p. 5. 

6877 CRvB 15 januari 1999, JSV 1999, 86, p. 8. 
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Dee raad is derhalve van mening dat bij de verstrekking van de voorziening 
well  rekening moet worden gehouden met de specifieke omstandigheden 
vann deze groep belanghebbenden. Op grond van die omstandigheden oor-
deeltt de raad, dat een gehandicapte in staat moet worden gesteld om zijn 
ouderss een dusdanig aantal malen per jaar op te zoeken, dat vereenzaming 
wordtt voorkomen.688 Hierbij is niet uitgesloten dat ter voorkoming van 
sociaall  isolement meer dan één adres behorend tot het ouderlijk milieu 
bezochtt dient te worden.689 

Onderr omstandigheden moet het immers mogelijk worden geacht dat de functie 
vann de ouders, nog voordat deze zijn overleden, geheel of ten dele door één of 
meerr anderen, veelal naaste familieleden, wordt overgenomen. 

Hett gemeentebestuur mag in ogenschouw nemen dat er relatief veel sociale 
contactenn binnen de instelling bestaan en activiteiten worden georgani-
seerd.6900 Bovendien mag van een instelling worden verwacht dat deze dus-
danigg is ingericht dat bezoek van de familie aan de gehandicapte altijd in 
voldoendee mate kan plaatsvinden.691 Het oordeel van de raad dat bij gebrek 
aann direct toepasselijke normen ten aanzien van bewoners van AWBZ-instel-
lingenn de specifieke omstandigheden in overweging moeten worden geno-
men,, is niet in het voordeel van belanghebbenden. Niet zeker is of de wetge-
verr dit zo heeft bedoeld. In ieder geval vloeit uit de eis van integraliteit voort 
datt de wetgever de betreffende belangen expliciet in zijn afweging betrekt. 

Inn dit verband kan tevens worden gewezen op de specifieke problemen 
diee bewoners van AWBZ-ins tellingen ondervinden ten aanzien van de wens 
omm tijdens weekeinden en vakanties bij familie te verblijven. Uit de WVG 
kann niet goed worden opgemaakt welke afweging de wetgever heeft ge-
maakt.. Waar de rechter ten aanzien van de vervoersvoorziening tot een voor 
gehandicaptenn gunstig oordeel komt omdat de tekst van de wet een dergelij-
kee voorziening niet uitsluit, oordeelt de raad in deze gevallen negatief. 
Gezienn de tekst van artikel 2, tweede lid, WVG bestaat er geen gemeentelijke 
zorgplichtt ten aanzien van de woningaanpassing van een dergelijk bezoek-
adres,, aldus de rechter.692 De raad voegt eraan toe: 

6888 CRvB 27 november 1998, JSV 1999, 29; zie ook CRvB 15 januari 1999, JSV 1999, 182. 
6899 CRvB 22 oktober 1999, JSV 2000, 64. 
6900 Zie ook CRvB 10 juli 1998, JSV 1998, 225. Vgl. CRvB 2 november 1998, JSV 1999, 69. 
6911 Zie ook CRvB 15 januari 1999, ongepubliceerd, zaak 98/5838 en 5842. 
6922 CRvB 26 juni 1998, JSV 1999, 183; zie ook CRvB 30 december 1998, JSV 1999, 132. In beide 

gevallenn bevatte de gemeentelijke verordening overigens wel een (beperkte) voorziening 
tott het bezoekbaar maken van de woning. 
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...... oog te hebben voor de betekenis van de gevraagde voorziening in relatie tot 
dee wens van gedaagde om weekeinden, feestdagen en (delen van) vakanties bij 
zijnn moeder en haar partner door te brengen. Als sprake is van een groot maat-
schappelijkk probleem dat gedaagde en anderen in soortgelijke omstandigheden 
treft,, dan is het evenwel niet aan de rechter, maar aan de wetgever om hierin - zo 
mogelijkk - te voorzien.693 

Inn een u i tspraak van 3 juni 1997 komt een geval aan de o rde ten aanz ien 

waarvann de wetgever wel expliciet heeft overwogen dat de be langenaantas-

t ingg gerechtvaard igd is, echter volgens de rechter op onjuiste gronden,694 

Hett betreft de kort ing van de vervoerskostenvergoeding met 50% van een 

bewonerr van een instell ing die ingevolge artikel 8 AWBZ is erkend. De CRvB 

oordeelt: : 

.... dat de doelstelling welke de wet- en regelgever bij de totstandkoming van artikel 
2,, tweede lid, van de WVG en de Regeling afbakening WVG/AWBZ voor ogen 
stond,, te weten continuering van de situatie, die destijds in het kader van de AAW 
bestond,, berust op een onjuiste veronderstelling omtrent de uitvoeringspraktijk 
inn het kader van de AAW, namelijk dat onder vigeur van deze wet voor gehandi-
captenn als gedaagden slechts sprake zou zijn geweest van incidentele verstrekkin-
gen.695 5 

Dee raad verwijst daartoe naar de beleidsnota van het bestuur van de N ieuwe 

A lgemenee Bedrijfsvereniging van 12 september 1991 waar in criteria zijn 

neergelegdd voor de verstrekking van vervoersvoorzieningen aan bewoners 

vann AWBZ-instel l ingen, Tevens wijst de raad op de toelichting bij de Rege-

l in gg sociaal vervoer AWBZ-instel l ingen waar in meld ing wordt gemaakt van 

hett feit dat vanuit de AA W sprake is van een bredere ui tvoer ingsprakt i jk 

dann bij de par lementai re behandel ing is verondersteld.696 De raad conclu-

deertt dan ook dat de kort ing in strijd is met artikel 26 IVBPR, 

.... omdat onderscheid wordt gemaakt tussen gehandicapten al naar gelang de 
instellingg waar zij verblijven en dit onderscheid is gebaseerd op een rechtvaardi-
gingsgrond,, waaraan het feitelijk substraat ontbreekt. 

Omdatt de rechter aan eenieder verbindende bepaling van internationaal recht 

toetst,, wordt de rechter in staat gesteld om de belangenafweging van de wet-

geverr te corr igeren. Uit de u i tspraak blijk t het verband tussen de belangen-

6933 CRvB 26 juni 1998, JSV 1999, 183, p. 2. 
6944 CRvB 3 juni 1997, JSV 1997, 249. 
6955 CRvB 3 juni 1997, JSV 1997, 249. 
6966 Zie ook Kroes 1998, p. 305-307. 
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afwegingg in abstracto en de afweging die door het bestuur wordt verricht. 
Duidelijkk wordt dat onrechtmatigheid van de belangenafweging van de wet-
geverr gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van het besluit dat op basis 
vann de wet wordt genomen. Een gemeentelijke verordening, waarin ten aan-
zienn van bewoners van een AWBZ-instelling een minder gunstige overgangs-
regelingg is getroffen dan voor de overige gehandicapten, wordt onrechtmatig 
verklaard.697 7 

Tenn slotte kan nog worden gewezen op een ander afbakeningsprobleem 
datt betrekking heeft op gehandicapten die niet in AWBZ-instellingen verblij-
ven,, maar die in een bepaald opzicht (gesubstitueerde) zorg van een derge-
lijk ee instelling ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om bewoners van een 
aanleunwoning.. De WVG zelf noch de toelichting bevat overwegingen met 
betrekkingg tot de voorzieningenverstrekking aan deze groep belanghebben-
den.. De CRvB is echter van oordeel dat deze gehandicapten ook onder de 
gemeentelijkee zorgplicht vallen.698 De rechter baseert zijn oordeel met name 
opp andere stukken waarin het probleem wel aan de orde is gesteld. Verwezen 
wordtt naar de bij brief van 27 december 1993 door de Vereniging van Neder-
landsee Zorgverzekeraars, het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van 
Ziektekostenverzekeraarss en de VNG aan de zorgverzekeraars en gemeenten 
gezondenn notitie betreffende afstemmings- en samenwerkingsafspraken in 
hett kader van de verstrekking van samenhangende voorzieningen aan zelf-
standigg wonende ouderen en gehandicapten. Daarnaast verwijst de raad naar 
eenn brief van 23 juni 1994, waarin namens de Minister van WVC het stand-
puntt is ingenomen dat het niet relevant is of er sprake is van een verpleeg-
huiss geïndiceerde. Het gaat erom dat betrokkene daadwerkelijk in een ver-
pleeghuiss verblijft dan wel of een verzekerde gebruikmaakt van de mogelijk-
hedenn die de subsitutieregeling verpleeghuiszorg biedt. Deze laatste groep 
behoortt niet tot de bewoners van verpleeghuizen, doch is wat betreft de 
AWBZZ en de WVG gelijk te stellen met thuisverblijvende patiënten.699 Uit 
dezee uitspraak kan mijns inziens worden opgemaakt dat eventueel stilzwijgen 
vann de wetgever niet hoeft te betekenen dat de inbreuk op een bepaald 
belangg gerechtvaardigd wordt geacht. 

 Beoordeling van de aanvraag 

Uitt de belangenafweging van de wetgever dient in ieder geval te kunnen 
wordenn opgemaakt welke omstandigheden bij de beoordeling van de aan-
vraagg moeten worden betrokken. Daarnaast moet mijns inziens duidelijk 

6977 CRvB 3 juni 1997, JSV 1997, 249; CRvB 12 augustus 1997, JSV 1998, 29. 
6988 CRvB 15 oktober 1999, JSV 1999, 321. 
6999 Zie ook CRvB 15 oktober 1999, RSV 2000, 6; JSV 2000, 48. 
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zijnzijn in welke gevallen de aanvraag in ieder geval niet wordt gehonoreerd. 
Hiernaa wordt de relatie tussen de afweging van de wetgever en de besluit-
vormingg in concreto met betrekking tot dit aspect beoordeeld. Daarnaast 
iss aan de orde wat van de door de wetgever beoogde integraliteit en afstem-
mingg op concreet niveau terechtkomt. 

Inn de eerste plaats kan worden gewezen op het belang dat de rechter 
hechtt aan de beoordeling van de individuele omstandigheden van de aanvra-
ger.. Dit strookt op zichzelf met de eis dat de wetgever voldoende ruimte 
moett laten voor een aanvullende belangenafweging op individueel niveau. 
Uitt de jurisprudentie blijkt dat doorgaans de bepalingen in de gemeentelijke 
verordeningenn en de beleidsregels door de rechter als redelijk worden be-
oordeeld,, mits er voldoende ruimte is voor een individuele beoordeling. De 
verordeningg kan hierin voorzien door een speciale bepaling op te nemen 
inn de vorm van een hardheidsclausule. Bij de uitvoering van het beleid moet 
dee gemeente aantonen zich voldoende rekenschap te hebben gegeven van 
dee bijzondere omstandigheden van het geval, die aanleiding zouden kunnen 
vormenn voor een afwijking van het beleid.700 Een bepaalde gemeente heeft 
dee zorgplicht zo ingevuld dat deze categorisch wordt beperkt tot verstrekkin-
genn van vervoer in natura in de regio. De CRvB oordeelt dat een dergelijk 
beleid,, waarbij diegenen die een meer dan regionale vervoersbehoefte hebben, 
zonderr meer onder de werking van de Abw worden gebracht als algemene 
regeling,, miskent dat de WVG het de gemeente niet onmogelijk maakt om 
onderr omstandigheden daarin te voorzien.701 Uit de jurisprudentie kan 
derhalvee worden afgeleid dat de ruimte die de WVG-wetgever (al dan niet 
bewust)) heeft gelaten voor een aanvullende belangenafweging, op concreet 
niveauu wordt ingevuld. Dit betekent dat het belang dat de WVG-wetgever 
hechtt aan 'creatieve, nog meer op het individu gerichte' voorzieningen702 

doorwerktt in de besluitvorming op concreet niveau. 

Inn de tweede plaats kan worden gewezen op een uitspraak van 7 mei 
19977 waarin een belanghebbende stelt dat het gelijkheidsbeginsel is geschon-
denn omdat andere gemeenten in overeenstemmende situaties hogere normbe-
dragenn verstrekken.703 Het belang waarin belanghebbende stelt geschaad 
tee zijn, is bij de behandeling van de WVG uitgebreid aan de orde geweest 
Dee rechter verwijst dan ook - weliswaar impliciet - naar de belangenafwe-
gingg van de wetgever: 

7000 CRvB 28 juli 1998, JSV 1998, 247. 
7011 CRvB 21 november 1997, JSV 1998, 62. 
7022 Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 3, p. 52. 
7033 CRvB 7 mei 1997, ]SV 1997, 225. 
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Inn het kader van de WVG, een zogenaamde raamwet, heeft de wetgever, onder 
meerr met het oog op de daarbij ingevoerde ruime(re) kring van gegadigden, aan 
dee afzonderlijke gemeenten regelgevende bevoegdheid toegekend. Daarbij is bewust 
aann de gemeentebesturen beleidsvrijheid gelaten om - binnen het kader van de 
WVGG - naar eigen inzicht inhoud te geven aan vervoersvoorzieningen ten behoeve 
vann ter plaatse wonende gehandicapten.704 

Dee raad concludeert dat 

.... de enkele omstandigheid dat sommige bestuursorganen aan de hen (destijds) 
toekomendee bevoegdheid een andere invulling (plachten te) geven ... 

niett meebrengt dat de ene gemeente die een afwijkend - soberder - regime 
hanteertt het gelijkheidsbeginsel schendt. In een andere uitspraak maakt de 
raadd nog wel duidelijk dat de omvang van het bij de gemeente beschikbare 
budgett voor de uitvoering van de WVG niet af kan doen aan de criteria voor 
dee individuele beoordeling.705 Hoewel de rechter ten aanzien van deze stel-
lingg niet rechtstreeks aan de wetgever refereert, betreft het een overweging 
diee meer keren tijdens de behandeling van de WVG aan de orde is ge-
weest.7066 In de toelichting wordt expliciet gesteld dat de ongelijke behande-
lingg van gehandicapten die in verschillende gemeenten wonen niet leidt tot 
eenn schending van het gelijkheidsbeginsel.707 Dit rechtvaardigt mijns inziens 
dee stelling dat er verband bestaat tussen de belangenafweging in abstracto 
enn de besluitvorming op concreet niveau die bij de rechter ter discussie staat. 

Naastt de vraag of gemeenten bij de beoordeling van de aanvragen een 
anderr regime mogen hanteren, wordt in de jurisprudentie de vraag aan de 
ordee gesteld welke omstandigheden in de beoordeling van de aanvraag moe-
tenn worden betrokken. Ook hier is de relatie met de belangenafweging van 
dee wetgever aan de orde. Een voorbeeld betreft de situatie waarin binnen 
éénn gezin meer gehandicapten een aanvraag doen voor een WVG-voorzie-
ning.. De vraag is of bij de beoordeling van deze aanvragen rekening met 
dezee omstandigheid mag en moet worden gehouden. Volgens de raad is 
err in dit geval ten aanzien van het norminkomen op zichzelf geen reden: 

.... om anders te oordelen ingeval er sprake is van twee gehandicapten in één 
gezinsverband,, die op een vervoersvoorziening zijn aangewezen. Ook voor die 
situatiee kan als uitgangspunt gelden dat bij overschrijding van de inkomensgrens 

7044 CRvB 7 mei 1997, JSV 1997, 225, p. 1. 
7055 CRvB 30 juli 1996, JSV 1996, 256. Vgl. CRvB 7 maart 1997, JSV 1997, 196 en CRvB 1 juli 

1997,, JSV 1998, 28. 
7066 Zie bijv. Kamerstukken II1992/93, 22 815, nr. 6, p. 11. 
7077 Kamerstukken II 1992/93, 22 815, nr. 3, p. 15. 
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hett inkomen in beginsel toereikend moet worden geacht om een auto te bekostigen 
waarmeee in de vervoersbehoefte van de (gehandicapte) gezinsleden kan worden 
voorzien.708 8 

Inn een andere uitspraak benadrukt de raad dat het gemeentebestuur: 

.... gelet op de hem toekomende vrijheid om invulling te geven aan het door de 
artikelenn 2 en 3 van de WVG globaal aangegeven kader, geenszins gehouden is 
tee achten om het destijds bij de toepassing van het bepaalde bij en krachtens artikel 
577 (oud) van de AAW door de bedrijfsverenigingen toegepaste beleid ten aanzien 
vann het hanteren van een tweede inkomensgrens, in het kader van de WVG over 
tee nemen. 

Echterr bij de beoordeling van de adequaatheid van een voorziening, kan 
dee vervoersvoorziening die aan de echtgenoot is verstrekt wel weer bij het 
oordeell  worden betrokken, zo blijkt uit een uitspraak van 7 maart 1997.7,u 

Inn het betreffende geval stelt betrokkene dat hij om medische redenen niet 
aann het collectief vervoer kan deelnemen. De raad acht de vervoersvoorzie-
ningg echter adequaat mede op basis van het gegeven dat, 

.... appellant immers desgewenst tevens gebruik kan maken van de individuele 
vervoersvoorziening,, toegekend aan zijn echtgenote. 

InIn genoemde jurisprudentie wordt niet of slechts zeer globaal naar de wet 
verwezen.. Mede daardoor is het moeilijk een algemene lij n te ontdekken. 

Naastt relevante, in acht te nemen omstandigheden heeft de jurisprudentie 
betrekkingg op gevallen waarin de voorziening in ieder geval niet wordt 
verstrekt.. De vraag is in hoeverre deze gevallen in de belangenafweging van 
dee wetgever zijn voorzien. Uit de jurisprudentie kan worden opgemaakt 
datt een voorziening die als algemeen gebruikelijk kan worden aangemerkt, 
niett wordt verstrekt.711 Ter motivering verwijst de raad naar de betreffende 
bepalingg in de gemeentelijke verordening en naar de jurisprudentie van de 
raadd zoals deze onder de AAW is gevormd. In een uitspraak van 17 decem-
berr 1996 oordeelt de raad dat een aanvraag om een vergoeding van de 
aanschafkostenn van een snorfiets terecht is afgewezen 

.... omdat dit vervoermiddel als een algemeen gebruikelijke voorziening moet 
wordenn aangemerkt ... 

7088 CRvB 7 november 1997, }SV 1998, 14, p. 4. 
7Ü99 CRvB 7 november 1997, }SV 1998, 51, p. 2. 
7100 CRvB 7 maart 1997, ]SV 1997, 170. 
7111 CRvB 17 december 1996, JSV 1997, 96. 
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inn de zin van de gemeentelijke verordening.712 Volgens de raad is dit criteri-
umm niet in strijd met artikel 3 WVG, indien de strekking ervan aldus is: 

.... dat daarmee wordt beoogd te voorkomen dat door het gemeentebestuur een 
voorzieningg wordt verstrekt waarvan, gelet op de omstandigheden van de betrok-
kenn gehandicapte, aannemelijk is te achten dat deze daarover, ook als hij of zij niet 
gehandicaptt was, de beschikking (zou) kunnen hebben.713 

Inn casu oordeelt de raad dat de aanleg van een centrale verwarming niet 
alss algemeen gebruikelijk kan worden aangemerkt, gezien het beslag op het 
voorr de gehandicapte besteedbare budget. In dit geval was de omstandigheid 
vann belang dat de 

.... medewerking van de verhuurder niet dan wel niet binnen een uit medisch oog-
puntt aanvaardbare termijn ... 

wass te realiseren. Een andere uitspraak heeft betrekking op de inrichtingskos-
tenn bij verhuizing naar een andere woning. Deze kosten acht de raad alge-
meenn gebruikelijk, mede vanwege het feit dat betrokkene 

.... bij de inrichting van zijn woning rekening heeft kunnen houden met de daarbij 
voorr hem geldende saneringseisen.714 

Naarr mijn mening past de raad hier een criterium toe dat een ingrijpend 
effectt kan hebben op het belang van de aanvrager. In plaats van te refereren 
aann de wet, baseert de raad zich op een gemeentelijke verordening en op 
zijnzijn oude AAW-jurisprudentie. Uit het feit dat een voorwerp als gebruikelijk 
kann worden aangemerkt binnen een bepaalde inkomensgroep en niet in een 
andere,, blijkt dat dit criterium op verschillende manieren kan worden inge-
vuld.. Het is mijns inziens dan ook wenselijk dat de wetgever zich over de 
invullingg van een dergelijk criterium uitspreekt. 

Inn de jurisprudentie is voorts bepaald dat het beleid dat een woonvoorzie-
ningg in beginsel niet wordt verstrekt in het geval de woonvoorziening wordt 
aangevraagdd nadat er is verhuisd, toelaatbaar is.715 Volgens de raad moet 
dee gemeente voldoende gelegenheid hebben om een onderzoek in te stellen 
naarr de gestelde belemmeringen die de gehandicapte in de (oude) woning 
ondervindt.. Hierbij dient de gemeente tevens in overweging te kunnen ne-
menn of door verstrekking van andere voorzieningen 

7122 CRvB 17 december 1996, }SV 1997, 96. 
7133 CRvB 28 mei 1999, JSV 1999, 222. 
7144 CRvB 16 juli 1996, JSV 1996, 254; vgl. CRvB 14 januari 2000, }SV 2000, 107. 
7155 CRvB 24 augustus 1998, JSV 1998, 257. 
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...... een goedkopere adequate vermindering van de ergonomische beperkingen kan 
wordenn bereikt. lb 

Bijj  de beoordeling van de aanvraag mag het gemeentebestuur volgens de 
rechterr uitgaan van een 'normaal onderhouden' woning,717 die voldoet aan 
dee wettelijk geldende eisen.718 Dit impliceert dat bij de beoordeling van 
dee aanvraag geen rekening hoeft te worden gehouden met 'gebrekkig onder-
houdd en ondoelmatig stookgedrag'. 

Ditt beginsel lijdt naar het oordeel van de Raad evenwel - althans ten aanzien van 
eenn verhuiskostenvergoeding als hier aan de orde - uitzondering, indien de betrok-
kenee goede pogingen heeft ondernomen om de gebreken door de verhuurder te 
doenn wegnemen en er met het oog op de gezondheidstoestand van betrokkene 
binnenn redelijkerwijs aanvaardbaar tijdsbestek geen uitzicht was op opheffing van 
diee gebreken.719 

InIn deze uitspraken wordt niet verwezen naar de WVG. De uitspraken hebben 
wellichtt betrekking op omstandigheden die te gedetailleerd zijn voor de over-
wegingenn van de wetgever. Dit neemt niet weg dat het wenselijk zou zijn 
datt de belangenafweging van de wetgever dusdanig gestructureerd zou zijn, 
datt de rechter in de lij n en strekking adequate aanknopingspunten vindt 
voorr de concrete afweging. 

Tott slot kan in het kader van de integraliteit van beoordeling van de 
aanvraagg worden gewezen op een uitspraak van 21 november 1997 waarin 
dee raad oordeelt: 

Hoewell  integrale besluitvorming over de aard van de te treffen vervoersvoorziening 
inn relatie tot de vervoersbehoefte van appellant de voorkeur verdient, belet geen 
rechtsregell  gedaagde met betrekking tot de regionale en bovenregionale vervoersbe-
hoeftee van appellant afzonderlijke besluiten te nemen. 20 

Dezee uitspraak geeft mijns inziens aanleiding te veronderstellen dat de te 
abstractee overwegingen, die de wetgever heeft gewijd aan het belang van 
eenn integrale beoordeling, onvoldoende effect hebben op concreet niveau. 
Indienn de wetgever doorwerking van de afweging op concreet niveau wil 
waarborgen,, dient de wet voldoende specifiek te zijn zodat in een geval als 

7166 CRvB 24 augustus 1998, JSV 1998, 257. 
7177 CRvB 18 december 1998, JSV 1999, 46. 
7188 CRvB 28 mei 1999, JSV 1999, 238. 
7199 CRvB 28 mei 1999, JSV 1999, 238. 
7200 CRvB 21 november 1997, JSV 1998, 63, p. 4. 
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hierbovenn gesproken kan worden van in strijd met de (bedoeling van de) 
wet. . 

 Inkomensgrenzen en eigen bijdragen 

Dee mogelijkheden die de gemeentebesturen ingevolge de WVG hebben om 
rekeningg te houden met het inkomen van de aanvrager en om een eigen bij-
dragee te heffen, vormen een belangrijk onderdeel van de wet. Uit de beoorde-
lingg in abstracto is gebleken dat deze maatregelen geënt zijn op de wens 
omm de gerechtigden op AAW-voorzieningen uit te breiden naar 65-plussers, 
onderr voorwaarde van budgettaire neutraliteit. Het is de vraag welk verband 
kann worden gelegd tussen de afwegingen van de wetgever terzake en effec-
tenn van de maatregelen op concreet niveau. 

Inn artikel 5 WVG wordt aan de gemeentebesturen de bevoegdheid ver-
leendd om de hoogte van een financiële tegemoetkoming af te stemmen op 
hett (gezins)inkomen van de gehandicapte. Dat dit artikel niet voor zich 
spreekt,, blijk t uit de jurisprudentie waarin door belanghebbende wordt 
gesteldd dat de wetgever met deze bepaling niet heeft beoogd om een algehele 
inkomensgrenss te stellen. In verscheidene uitspraken maakt de raad duidelijk 
datt artikel 5 WVG het stellen van inkomensgrenzen niet uitsluit.721 

Nochh uit de wetsgeschiedenis van de WVG, noch uit (de toelichting) op de Regeling 
waarbijj  regels zijn gesteld met betrekking tot financiële tegemoetkomingen, is de 
Raadd van een beletsel gebleken om bij gemeentelijke verordening, bedoeld in art. 
2,, eerste lid van de WVG, een of meer inkomensgrenzen te stellen.722 

Hierinn is de verhouding tussen de belangenafweging in abstracto en de 
besluitvormingg op concreet niveau aan te wijzen. Uit de constatering dat 
err geen sprake is van een belemmering wordt afgeleid, dat deze inbreuk 
opp de betrokken individuele belangen gerechtvaardigd is. Dit is naar mijn 
meningg echter niet conform de strekking van het legaliteitsbeginsel. De 
wetgeverr dient expliciet te overwegen of een inbreuk op een bepaald belang 
gerechtvaardigdd is. 

Hetzelfdee kan worden gesteld ten aanzien van de wijze waarop het ge-
meentebestuurr rekening kan houden met het inkomen van de aanvrager. 
Ditt kan voor betrokkene immers nogal wat uitmaken. In ieder geval dient 

7211 CRvB 20 augustus 19%, JSV1996,319; CRvB 21 maart 1997, JSV1997,172; CRvB 8 augustus 
1997,, JSV 1998, 9; CRvB 7 november 1997, JSV 1998, 51; CRvB 7 november 1997, JSV 1998, 
14;; CRvB 1 juli 1997, JSV 1998, 7, RSV 1997, 249; CRvB 1 juli 1997, JSV 1998, 28; CRvB 27 
maartt 1998, zaak 97/3093, ongepubliceerd, 

7222 CRvB 20 augustus 1996, JSV 1996, 319, p. 2. 
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hett gemeentebestuur volgens de raad een reëel inkomensonderzoek te ver-
richten.7233 De rechter acht het in dit verband geoorloofd dat voor de be-
rekeningg van het inkomen voor 1995 wordt uitgegaan van het maandinkomen 
vann oktober 1994, 

.... terwijl niet is gesteld of gebleken dat het werkelijke inkomen in 1995 lager heeft 
gelegen.724 4 

Tenn aanzien van de vaststelling van het inkomen is volgens de raad overigens 
well  van belang dat, 

.... bij het toetsen van het inkomen van een gehandicapte aan een inkomensgrens 
niett elke ruimte mag ontbreken om in bijzondere omstandigheden rekening te 
kunnenn houden met als gevolg van de handicap op het besteedbare inkomen 
drukkendee kosten.725 

Dee vraag die in een voorkomend geval beantwoord dient te worden is of 
dezee bijzondere omstandigheden ertoe leiden dat de belanghebbende niet 
inn staat is tot bekostiging van het vervoer waarop de WVG betrekking 
heeft.7266 Het betreft het vervoer dat noodzakelijk is met het oog op het 

.... in aanvaardbare mate kunnen deelnemen aan het leven van alledag en het 
onderhoudenn van sociale contacten in de directe woonomgeving. 

Vann betrokkene mag overigens worden verwacht dat hij gevraagde gegevens 
mett betrekking tot bijkomende op het besteedbare inkomen drukkende kosten 
aanlevert.728 8 

Inn een uitspraak van 20 augustus 1996 draagt de raad het gemeente-
bestuurr op een nieuw besluit te nemen. Het bestuur moet nagaan in hoeverre 
bijzonderee betekenis kan worden toegekend aan door belanghebbende opge-
voerdee kosten in verband met een alimentatieverplichting, de thuiszorg en 

7233 CRvB 8 mei 1998, }SV 1998,175 waarin de raad oordeelt dat het gemeentebestuur niet mag 
volstaann met het maken van een vergelijking tussen de nieuwwaarde van een met betrokke-
ne'ss 6 jaar oude auto te vergelijken personenauto en de nieuwwaarde van een in betrokke-
ne'ss situatie geschikte personenbus. Hierbij neemt het gemeentebestuur immers ten onrechte 
aann dat het gezinsinkomen op dit moment toereikend is om in een personenauto van die 
prijsklassee te rijden. 

7244 CRvB 1 juli 1997, JSV 1998, 7, p. 4. 
7255 CRvB 1 juli 1997, /SV1998, 7, p. 4;CRvB 7 november 1997, /SV1998,14; CRvB 21 november 

1997,, JSV 1998, 64. 
7266 CRvB 7 november 1997, JSV 1998, 51. 
7277 CRvB 7 november 1997, JSV 1998, 51, p. 3. 
7288 CRvB 19 juni 1998, JSV 1998, 190. 
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dee ziekenfondspremie voor de kinderen.729 In een andere uitspraak oordeelt 
dee raad dat er geen (voldoende) medische indicatie aanwezig is voor de 
stellingg dat de hoge woonlasten in direct verband staan met de claustrofo-
bie.7300 Indien er reeds een andere vorm van compensatie is voor de met 
dee handicap samenhangende hoge kosten, hoeft het gemeentebestuur de 
hogeree kosten niet in beschouwing te nemen.731 In casu ontving betrokkene 
opp grond van artikel 22 WAO en artikel 13 AAW een verhoging van de uit-
kering.. De raad liet in het midden of de verhoging tot het inkomen moet 
wordenn gerekend. 

Ookk kan uit de WVG niet worden afgeleid welke criteria gelden ten aan-
zienn van de hoogte van de inkomensgrens. Veel gemeenten hanteren een 
inkomensgrenss van anderhalf maal het aan de hand van de Abw bepaalde 
norminkomen. . 

Hoewell  deze grens niet als ruim gekenschetst kan worden ziet de Raad onvoldoen-
dee aanknopingspunten om het daar kennelijk (mede) aan ten grondslag liggende 
uitgangspunt,, dat iemand met een inkomen boven deze grens in beginsel in staat 
geachtt wordt de kosten verbonden aan vervoer in de directe omgeving zelf te 
dragen,, voor onjuist te houden. De Raad kan aan genoemde bepalingen [art. 2 en 
3;; WSRS] van de WVG niet ontlenen dat het gemeentebestuur gehouden zou zijn 
omm een vervoersvoorziening ook aan die gehandicapten aan te bieden, die daarop 
niett aangewezen zijn.7^ 

Dee raad ziet geen aanleiding om anders te oordelen ingeval er sprake is van 
tweee gehandicapten in één gezinsverband die op een vervoersvoorziening 
zijnn aangewezen.733 

Ookk voor die situatie kan als uitgangspunt gelden dat bij overschrijding van de 
inkomensgrenss het inkomen in beginsel toereikend moet worden geacht ter bekosti-
gingg van een auto waarmee in de vervoersbehoefte van de (gehandicapte) gezinsle-
denn kan worden voorzien.734 

Well  moet het gemeentebestuur volgens de raad beargumenteren waarom 
eenn bepaalde inkomensgrens wordt gesteld. In een uitspraak van 31 december 
19999 constateert de rechter 

7299 CRvB 20 augustus 1996, JSV 1996, 319. 
7300 CRvB 27 maart 1998, JSV 1998, 154. 
7311 CRvB 8 oktober 1999, JSV 1999, 297. 
7322 CRvB 1 juli 1997, JSV 1998, 7, p. 3; zie ook CRvB 1 juli 1997, JSV 1998, 28; CRvB 7 november 

1997,, JSV 1998, 51; CRvB 7 november 1997, JSV 1998, 14. 
7333 CRvB 7 november 1997, JSV 1998, 14. 
7344 CRvB 7 november 1997, JSV 1998, 51, p. 2. 
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...... het ontbreken van iedere vorm van statistisch of ander relevant feitenmateriaal 
terr onderbouwing van de stelling dat gehandicapten met een inkomen boven de 
doorr het gemeentebestuur van X gehanteerde inkomensgrens in staat geacht kunnen 
wordenn de kosten van een door de handicap noodzakelijk geworden verhuizing 
zonderr meer zelf te dragen.735 

Dee raad neemt daarbij in aanmerking dat een dergelijke noodzaak tot verhui-
zenn niet altijd is te voorzien en dat aan een dergelijke verhuizing vaak hogere 
kostenn verbonden zijn dan aan die van de verhuizing van een niet-gehandi-
capte. . 

Naastt de bevoegdheid om rekening te houden met het (gezins)inkomen 
vann de gehandicapte, bepaalt artikel 6 WVG dat het gemeentebestuur een 
eigenn bijdrage kan heffen voorzover de voorziening niet bestaat uit een fi-
nanciëlee tegemoetkoming. Uit de jurisprudentie blijkt dat de wetgever niet 
duidelijkk is geweest ten aanzien van de vraag of de bijdrage, die de gehandi-
captee betaalt voor deelname aan het collectief vervoer, moet worden aange-
merktt als een eigen bijdrage in de zin van artikel 6 WVG. De raad is van 
oordeell  dat er geen sprake is van een eigen bijdrage in de zin van artikel 
66 WVG,736 De rechter doet daarbij een beroep op de beschermende werking 
vann artikel 6 WVG tegen (een stapeling van) eigen bijdragen en waarbij 
ingevolgee het derde lid een relatie wordt gelegd met de draagkracht van 
dee gehandicapte: 

Dee zoeven bedoelde beschermende werking gaat echter niet zover dat deze ook 
betrekkingg heeft op betalingen die gelijk te stellen zijn met de kosten die een ieder 
diee gebruik maakt van het openbaar vervoer geacht wordt uit eigen middelen te 
dragen.73 3 

Dee wetgever had er mijns inziens goed aan gedaan om te expliciteren dat 
vann gehandicapten wordt verwacht dat zij voor deelname aan het collectief 
vervoerr een vergelijkbaar tarief betalen als zij voor het openbaar vervoer 
zoudenn moeten betalen. Op die wijze wordt een verhouding aangebracht 
tussenn de eigen bijdragen van artikel 6 WVG en de reguliere kosten. 

Mett betrekking tot de hoogte van de bijdrage kan worden vermeld dat 
dee raad geen bezwaar heeft tegen een bijdrage die hoger is dan de financiële 
tegemoetkoming.7388 Ook in deze uitspraak verwijst de rechter niet naar 
eenn overweging van de wetgever. 

7355 CRvB 31 december 1999, JSV 2000, 86. 
7366 Zie ook CRvB 21 januari 1997, }SV 1997, 128; CRvB 31 oktober 1997, JSV 1998, 59; CRvB 

88 december 1997, JSV 1998, 53. 
7377 CRvB 31 oktober 1997, JSV 1998, 13, p. 2. 
7388 CRvB 21 januari 1997, JSV 1997, 127. 
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 Deskundigenadvies 

Tijdenss de parlementaire behandeling van de WVG is aan de orde gekomen 
datt een kwalitatief goed en toegesneden deskundigenadvies van groot belang 
werdd geacht. Ondanks de discussies terzake is er geen duidelijke bepaling 
mett betrekking tot het advies in de wet opgenomen. Artikel 5, eerste lid, 
WVGG bepaalt slechts dat het gemeentebestuur regels moet stellen met betrek-
kingg tot het inwinnen van advies. De CRvB beoordeelt het advies waarop 
dee beschikking is gebaseerd tegen de achtergrond van artikel 3:2 Awb.739 

Daarbijj  worden in het algemeen de standaardcriteria gehanteerd die zijn 
neergelegdd in de Awb.740 

Naastt de toepasselijkheid van de Awb-normen, moet duidelijkheid be-
staann ten aanzien van de eisen die het gemeentebestuur aan een advies moet 
stellen.. Uit een uitspraak van 21 november 1997 blijkt dat een advies van 
dee GGD, waarin is vermeld dat betrokkene in staat is om meer dan 500 meter 
tee lopen en derhalve in staat is om gebruik te maken van het openbaar 
vervoer,, onvoldoende is.741 Aangezien de raad in zijn jurisprudentie als 
grenss hanteert dat betrokkene in staat moet zijn om 800 meter te overbrug-
gen,, biedt het advies onvoldoende aanknopingspunten voor een besluit. De 
raadd overweegt als volgt: 

Hett had op de weg van appellant gelegen daaromtrent nader advies te vragen, 
enn in het geval dat gedaagde geen 800 meter lopend kon overbruggen, een onder-
zoekk in te stellen naar zijn mogelijkheden om met behulp van het openbaar vervoer 
inn aanvaardbare mate aan het maatschappelijk leven in zijn directe omgeving deel 
tee nemen. In het kader van dat onderzoek is onder meer van belang op welke 
afstandd van gedaagdes woning haltes van het openbaar vervoer gelegen zijn, op 
welkee afstand de te bezoeken adressen daarvandaan liggen alsmede of (de frequen-
tiee van) het openbaar vervoer in die vervoersbehoefte kan voorzien.742 

Inn een andere uitspraak oordeelt de rechter dat het uitvoeringsorgaan niet 
gehoudenn is een onderzoek naar de vervoersbehoefte van belanghebbende 
inn te stellen indien is aangetoond dat er geen medische indicatie is voor de 
gevraagdee vervoersvoorziening. 

7399 Zie bijv. CRvB 8 december 1997, ]SV 1998, 53. 
7400 Zie bijv. CRvB 16 juli 1996, JSV 1996, 254; CRvB 22 juli 1996, JSV 1996, 255; CRvB 17 

decemberr 1996, /SU 1997,98; CRvB 12 augustus 1997, JSV 1998,10; CRvB 8 december 1997, 
JSVJSV 1998, 53. 

7411 CRvB 21 november 1997, JSV 1998, 62. 
7422 CRvB 21 november 1997, JSV 1998, 62, p. 3. 
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Naarr 's Raads oordeel zal slechts wanneer de bestaande aantoonbare medische 
beperkingenn van de mobiliteit de belanghebbende op zich op een vervoersvoorzie-
ningg aangewezen doen zijn, naar gelang van de door deze aangegeven omstandig-
hedenn op grond waarvan collectief vervoer voor hem niet adequaat zou zijn, een 
naderr onderzoek naar de vervoersbehoefte aangewezen zijn teneinde tot een 
verantwoordd besluit op de aanvraag te kunnen komen.743 

Uitt de jurisprudentie kart naar mijn oordeel worden afgeleid dat het belang 
datt aan een advies mag worden gehecht in belangrijke mate afhangt van 
dee concrete omstandigheden van het geval. Het is echter niet duidelijk hoe 
dee lij n moet worden getrokken ten aanzien van de omstandigheden die het 
gemeentebestuurr tot nader onderzoek nopen en andere omstandigheden. 

 Hardheidsclausule 

Dee WVG bevat zelf geen hardheidsclausule. De wetgever wijst de gemeente-
besturenn wel uitdrukkelijk op de mogelijkheid een hardheidsclausule in hun 
verordeningg op te nemen. Het wordt niet duidelijk welke overwegingen daar-
aann ten grondslag liggen. Hierna is aan de orde wat de rol is van deze hard-
heidsclausulee in het beslissingsproces op concreet niveau en welke relatie 
daarbijj  met de afweging van de wetgever kan worden gelegd. 

Uitt de jurisprudentie komt duidelijk naar voren dat de CRvB belang hecht 
aann de toetsing aan de hardheidsclausule. Steeds dient te worden overwogen 
off  de toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende 
aardd leidt.744 Indien dat het geval is heeft het gemeentebestuur de discretio-
nairee bevoegdheid om van de verordening af te wijken, aldus de raad. Het 
gemeentebestuurr mag niet volstaan met een algemene motivering.745 Daar 
staatt tegenover dat de gehandicapte een beroep op de hardheidsclausule 
zoveell  mogelijk moet onderbouwen.746 

Naarr mijn oordeel komt uit de jurisprudentie naar voren dat de raad 
relatieff  vaak aanleiding ziet om de hardheidsclausule toe te passen. Van 
belangg is dat er in die gevallen soms sprake is van het toepassen van stan-
daardcriteria,, die door de raad in zijn jurisprudentie over andere regels zijn 
ontwikkeld,, en die als zodanig ook in de verordening zouden kunnen wor-
denn opgenomen. Een voorbeeld hiervan betreft een uitspraak van 17 decem-
berr 1996 waarin volgens de raad sprake is van een situatie waarin de gehan-
dicapte, , 

7433 CRvB 22 juli 1996, JSV 1996, 255, p. 2. 
7444 CRvB 31 december 1996, JSV 1997, 124. 
7455 CRvB 12 november 1996, JSV 1997, 123. 
7466 CRvB 21 november 1997, JSV 1998, 64. 
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.... bij gebreke aan voor hem redelijkerwijs openstaande vervoersmogelijkheden 
dusdanigg zou worden beknot in voor hem wezenlijke sociale activiteiten, dat hij 
hierdoorr in een sociaal isolement zou dreigen te raken.747 

Inn een ander geval moest volgens de raad voor de begeleiding van de ge-
handicaptee een excessief beroep worden gedaan op een familielid van een 
belanghebbende.. De daarmee in verband staande extra kosten voor de gehan-
dicaptee zijn volgens de raad aanleiding om - zonodig met toepassing van 
dee hardheidsclausule - een nadere voorziening te verstrekken.748 Een uit-
spraakk van 29 juli 1997 heeft betrekking op een bezoek aan ouders die buiten 
dee regio wonen. 

Medee gelet op voormelde, op persoonlijk onderzoek van gedaagde berustende en 
ookk overigens overtuigend onderbouwde, onderzoeksresultaten moet worden 
gezegdd dat hier sprake is van een voor gedaagde slechts door bezoek ter plekke 
zinvoll  te onderhouden essentieel contact alsmede dat gedaagde, bij het achterwege 
blijvenn daarvan, de gerede kans loopt in een staat van vervreemding en/of sociaal 
isolementt te geraken.749 

Inn de uitspraak van 21 november 1997 overweegt de rechter, dat bij het toet-
senn van het inkomen van de gehandicapte aan een inkomensgrens niet elke 
ruimtee mag ontbreken om in bijzondere omstandigheden rekening te kunnen 
houdenn met als gevolg van de handicap op het besteedbare inkomen druk-
kendee kosten.750 De raad acht het aanvaardbaar dat in het voorkomende 
gevall  de hardheidsclausule daarvoor wordt gebezigd bij gebrek aan een 
anderee bepaling. In casu wordt het gemeentebestuur opgedragen een nieuw 
besluitt te nemen waarbij expliciet overwogen dient te worden of de opgege-
venn kosten aanleiding vormen om de hardheidsclausule toe te passen.751 

Err zijn ook voorbeelden van gevallen waarin de raad geen aanleiding 
zagg om de hardheidsclausule toe te passen. In een uitspraak van 1 juli 1997 
oordeeltt de raad dat de 

.... optredende financiële gevolgen van de overheveling van de zorg en vervoersvoor-
zieningenn naar de gemeente [op; WSRS] zichzelf geen reden vormen om de hard-
heidsclausulee toe te passen, hoezeer er ook begrip voor op te brengen is dat gedaag-
dee de achteruitgang van het gezinsinkomen als een probleem ervaart. -

7477 CRvB 17 december 1996, }SV 1997, 97. 
7488 CRvB 18 februari 1997, JSV 1997, 169. 
7499 CRvB 29 juli 1997, JSV 1998, 8, p. 3. 
7500 CRvB 21 november 1997, JSV 1998, 64. 
7511 CRvB 21 november 1997, JSV 1998, 64, p. 4. 
7522 CRvB 1 juli 1997, JSV 1998, 6. 
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Dee raad ziet ook geen aanleiding om de hardheidsclausule toe te passen in 
hett geval de kosten voor de door betrokkene gewenste andere voorziening 
lagerr zijn dan die van de (tot de individuele deelnemer herleide) kosten van 
hett collectief vervoerssysteem.753 Ook de omstandigheid dat twee gehandi-
captenn in één gezin zijn aangewezen op twee auto's en 

.... dat daaraan voor hen dusdanig hoge kosten verbonden zijn dat de inkomensgrens 
henn niet had mogen worden tegengeworpen ... 

geeftt volgens de raad geen aanleiding om de hardheidsclausule toe te pas-
sen.7544 De raad acht het in casu onvoldoende aannemelijk dat de gehandi-
captenn niet in staat kunnen worden geacht tot het bekostigen van het vervoer 
waaropp de WVG het oog heeft. 

Uitt de jurisprudentie van de raad kan mijns inziens worden opgemaakt 
datt de hardheidsclausule een relatief belangrijke functie heeft gekregen, ook 
inn gevallen die voorzienbaar zijn en waarvoor naar mijn mening algemene 
normenn zijn te stellen. Dit zou in verband kunnen worden gebracht met het 
feitt dat de wet geen inhoudelijke normen bevat. Wellicht is de wetgever het 
zichh bewust geweest en is daarom de mogelijkheid van het opnemen van 
eenn hardheidsclausule in de gemeentelijke verordening benadrukt. 

 Overgangsrecht 

Hett overgangsrecht van de WVG is op zichzelf weinig gedetailleerd te noe-
men.. De belangrijkste bepalingen hebben betrekking op twee soorten voorzie-
ningenn die veelal op grond van de AAW zijn verstrekt: in bruikleen verstrek-
tee voorzieningen en tegemoetkomingen in de kosten van het gebruik van 
eenn vervoermiddel. Ten aanzien van de eerste categorie bepaalt artikel 23 
WVGG dat het oude recht van toepassing blijf t voor de nog resterende tijd 
vann de overeenkomst dan wel tot het einde van de gebruiksduur. Met be-
trekkingg tot de tegemoetkomingen bepaalt artikel 24 WVG dat het gemeente-
bestuurr ook desgevraagd een financiële tegemoetkoming verleent over de 
jarenn 1994 en 1995, tenzij in de gemeentelijke verordening anders is bepaald. 

Inn de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat zeer veel WVG-beroe-
penn worden ingesteld door belanghebbenden die reeds beschikten over een 
voorzieningg op grond van de AAW. Het ligt voor de hand te veronderstellen 
datt dit voortvloeit uit de afweging van de wetgever om de doelgroep van 
AAA W-voorzieningen uit te breiden naar 65-plussers onder voorwaarde van 
budgettairee neutraliteit. Tevens zou uit het relatief groot aantal beroepen 

7533 CRvB 21 november 1997, jSV 1998, 52. 
7544 CRvB 7 november 1997, }SV 1998, 51. 
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kunnenn worden afgeleid dat de wetgever geen duidelijke, inhoudelijke af-
wegingg heeft verricht waarin met name de belangen van hen die reeds over 
eenn voorziening beschikten, zijn gewogen. Daarbij kan worden gewezen op 
dee zeer algemene overgangsregeling die betreffende belanghebbenden weinig 
houvastt biedt. 

Inn een uitspraak van 17 december 1996 acht de raad de door de gemeente 
gesteldee overgangsregeling, waarin is voorzien in een uitlooptermijn in geval 
vann overschrijding van de inkomensgrens, niet in strijd is met de WVG.755 

Daarbijj  wordt tevens in acht genomen dat de verordening een hardheidsclau-
sulee bevat. Uit de uitspraak kan niet worden opgemaakt wat de lengte van 
dee gestelde overgangstermijn is. Die lengte is blijkens latere jurisprudentie 
ookk niet zo van belang. In een uitspraak van 21 maart 1997 acht de raad het 
geoorloofdd dat de gemeentelijke verordening helemaal geen uitloop termijn 
bevat:756 6 

Dee Raad stelt voorop dat de tekst van art. 24 van de WVG noch de wetsgeschiede-
niss er aan in de weg staan dat gemeenten bij verordening als bedoeld in art. 5, 
eerstee lid van die wet, bij wijze van overgangsrecht op de in art. 24 WVG bedoelde 
gevallenn de bepalingen van toepassing verklaren die gelden voor diegenen die niet 
vóórr de datum van inwerkingtreding van 1 april 1994 een vervoersvoorziening 
hadden.757 7 

Dee raad refereert hierbij expliciet aan de wetsgeschiedenis en de tekst van 
dee wet, die op zich helder is. Dat de rechter toch enige moeite met de afwe-
gingg van de wetgever ten aanzien van dit punt heeft, kan naar mijn oordeel 
wordenn opgemaakt uit een overweging in dezelfde uitspraak. Daarin wordt 
benadruktt dat in gevallen waarin toepassing van de verordening leidt tot 
eenn afwezigheid dan wel verlies van aanspraken krachtens de WVG, er 
sprakee is van 

.... een voor belanghebbenden aanmerkelijke en abrupte verslechtering van hun 
aansprakenn vergeleken bij die onder de werking van de AAW. 

Vann belang in dit opzicht is dat de raad oordeelt dat de gemeentebesturen 

.... bij besluitvorming in concrete gevallen niet in strijd mogen handelen met een 
geschrevenn of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel. 

7555 CRvB 17 december 1996, JSV 1997, 97. 
7566 Zie ook o.a. CRvB 1 juli 1997, JSV 1998, 28; CRvB 8 augustus 1997, JSV 1998, 9. 
7577 CRvB 21 maart 1997, JSV 1997, 172, p. 2; zie ook CRvB 17 december 1996, JSV 1997, 71 

waarinn de raad wijst op de vrijheid die de gemeentebesturen ingevolge art. 24 WVG hebben 
om,, binnen de grenzen van de daarbij in acht te nemen zorgvuldigheid, naar eigen beleidsin-
zichtt te beslissen op welke wijze de 'oude' gevallen worden behandeld. 

7588 CRvB 21 maart 1997, JSV 1997, 172, p. 2. 
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Inn het betreffende concrete geval concludeert de raad dat het gemeentebe-
stuurr in strijd met de zorgvuldigheid heeft gehandeld door een uitlooptermijn 
vann twee maanden in acht te nemen. De raad acht deze termijn in dit geval 
tee kort, mede omdat belanghebbenden reeds vele jaren beschikten over een 
vervoersvoorziening.. Daarnaast verwijst de rechter naar 

.... de destijds bij overschrijding van de inkomensgrens aangehouden termijn van 
zess maanden bij beëindiging van AAW-vervoersvoorzieningen.759 

Uitt de jurisprudentie ten aanzien van de uitloop termijn kan mijns inziens 
wordenn afgeleid dat de raad het effect dat de belangenafweging van de wet-
geverr in concreto heeft, niet rechtens geoorloofd acht. De rechter valt daarbij 
terugg op de uitlooptermijnen in de AAW. Hij heeft hiertoe de vrijheid omdat 
inn de WVG zelf geen inhoudelijke normen ten aanzien van de overgangster-
mijnn zijn opgenomen. Uit de jurisprudentie blijkt tevens dat de rechter in 
ditt verband belang hecht aan de concrete omstandigheden van het geval. 
Uitt een uitspraak van 1 juli 1997 blijkt dat de wijze waarop de verstrekking 
iss beëindigd van grote invloed kan zijn.760 In casu kreeg belanghebbende 
eerstt een brief waarin stond vermeld dat hij rekening moest houden met 
beëindigingg van de vervoersvoorziening in verband met overschrijding van 
dee inkomensgrens. Daarna wordt toch een voorziening verstrekt die vervol-
genss weer met terugwerkende kracht wordt beëindigd onder terugvordering 
vann het verstrekte bedrag.761 In een ander geval was belanghebbende reeds 
vanaff  medio 1994 op de hoogte dat er rekening mee moest worden gehouden 
datt haar vervoersvoorziening werd beëindigd in verband met deelname aan 
collectieff  vervoer, terwijl een en ander per april 1995 is geëffectueerd. In een 
dergelijkk geval ligt het volgens de raad op de weg van belanghebbende om, 

.... zodanige maatregelen te treffen dat eventuele voor haar nadelige financiële ge-
volgenn werden opgevangen.762 

Hett gemeentebestuur hoeft in dit geval geen onderzoek in te stellen naar 
dee vraag of door het besluit een te abrupte overgang in financiële zin ont-
staat,, aldus de raad. Hierbij acht de raad het van belang dat: 

7599 CRvB 21 maart 1997, ]SV 1997, 172, p. 2-3; zie ook CRvB 8 augustus 1997, JSV 1998, 9. 
7600 CRvB 1 juli 1997, }SV 1998, 28. 
7611 Zie ook CRvB 21 november 1997, }SV 1998, 64 waarin bij brief van 24 februari 1995 een 

vergoedingg was verstrekt, met terugwerkende kracht tot een halvering van deze vergoeding 
perr 1 april 1995 is besloten en voorts is beëindigd per 1 juli 1995. 

7622 CRvB 31 oktober 1997, JSV 1998, 59. 
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.... in een geval als dit geen sprake is van de enkele beëindiging van een eertijds 
ontvangenn financiële tegemoetkoming in vervoerskosten, maar van de aansluitende 
vervangingg van deze voorziening door een andere.763 

Dee raad oordeelt op dezelfde wijze indien belanghebbende reeds vanaf medio 
19944 rekening moest houden met beëindiging van de vervoerskostenvoorzie-
ningg en de daarvoor in de plaats komende deelname aan het collectief ver-
voer,, waarbij een en ander per 1 januari 1995 werd geëffectueerd.764 

Eenn andere categorie uitspraken van de raad die in dit kader besproken 
wordtt betreft niet zozeer de termijn waarop de voorziening is beëindigd, 
maarr de verandering van de (soort) voorziening. De wetgever heeft bij de 
afwegingg op abstract niveau ten aanzien van de verlaging van het voorzienin-
genniveauu naar mijn mening niet daadwerkelijk oog gehad voor de effecten 
opp concreet niveau. Dit kan onder andere worden opgemaakt uit het feit 
datt de wetsgeschiedenis geen blijk geeft van een zorgvuldige inventarisatie, 
kwalitatieff  goed overleg en van voldoende aandacht voor de vraag of inbreuk 
wordtt gemaakt op individuele (gevestigde) belangen. Het hoeft in dit ver-
bandd niet verwonderlijk te heten dat de raad in zijn jurisprudentie niet naar 
dee wet verwijst. De raad stelt slechts vast dat ook oud AAW-ers zich zekere 
beperkingenn dienen te getroosten, terwijl niet van alle bij de belanghebbende 
levendee wensen hoeft te worden uitgegaan.765 Een versobering ten opzichte 
vann de destijds toegekende voorzieningen dient volgens de rechter hieronder 
tee worden begrepen.766 De raad is van oordeel dat oud AAW-ers: 

.... na de intrekking van het voorzieningenregime krachtens de AAW en de invoering 
vann de WVG, zich er niet op kunnen blijven beroepen dat zij voorheen conform 
hett toenmalig beleid van de bedrijfsverenigingen hogere vervoerskostenvergoedin-
genn kregen. 6 

Ditt betekent onder andere dat aan het argument van een belanghebbende 
datt hij reeds een groot aantal jaren in het kader van de AA W over een 
bruikleenautoo beschikte, geen beslissende betekenis kan worden toegekend, 

.... hoe begrijpelijk appellants verknochtheid aan zijn vrij ter beschikking staande 
bruikleenautoo op zich ook moge zijn.768 

7633 CRvB 31 oktober 1997, }SV 1998, 59; zie ook o.a. CRvB 24 oktober 1997, }SV 1998, 33. 
7644 CRvB 24 oktober 1997, JSV 1998, 11; CRvB 24 oktober 1997, JSV 1998, 31. 
7655 CRvB 10 december 1996, JSV 1997, 95. 
7666 Vgl. CRvB 8 december 1998, JSV 1999, 47. 
7677 CRvB 7 mei 1997, JSV 1997, 225, p. 1. 
7688 CRvB 7 mei 1997, JSV 1997, 224. 
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Inn een andere uitspraak wordt de verandering van een voorziening van een 
ingrijpendd aangepaste bruikleenauto naar een recht op deelname aan collec-
tieff  vervoer, beoordeeld tegen de achtergrond van kapitaalvernietiging.769 

Tenn slotte kan worden gewezen op een uitspraak van 6 mei 1996 waaruit 
blijk tt dat onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de definitie van het wettelij-
kee begrip 'gebruiksduur' uit artikel 23 WVG. De raad refereert in algemene 
zinn aan de wetsgeschiedenis en vult het begrip zelf nader in: 

Onderr 'gebruiksduur' moet, naar de Raad mede uit de Memorie van Antwoord 
afleidt,, worden begrepen de feitelijke gebruiksduur naar gangbare zakelijke maat-
staf. . 
Bijj  de bepaling van de levensduur vormt derhalve ook eventuele aanrijdingsschade 
eenn relevante factor, ook indien de auto daardoor verloren is gegaan en/of schade 
buitenn betrokkenes schuld is ontstaan.770 

Inn veel uitspraken laat de raad in een overweging ten overvloede weten 
begripp te hebben voor het feit dat belanghebbende zich in zijn belang ge-
schaadd voelt. Zo ook in deze uitspraak: 

Dee Raad ontveinst zich overigens niet dat de aan betrokkene krachtens de WVG 
toegekendee tegemoetkoming schril afsteekt tegen de eerder door haar in de periode 
voorr 1 april 1994 genoten vervoerskostenvergoedingen.771 

Dergelijkee overwegingen zouden mijns inziens in zeker opzicht als een 
kritischee noot ten aanzien van de belangenafweging van de wetgever kunnen 
wordenn beschouwd. 

44 Conclusies 

InIn dit hoofdstuk zijn de afwegingen die aan de Whv en de WVG ten grond-
slagg liggen in de praktijk getoetst. In de eerste plaats is de wet als zodanig 
beoordeeld.. De tekst van de wet en de wetsgeschiedenis zijn aan de hand 
vann de ontwikkelde criteria nagelopen. Uit dit onderzoek blijkt niet dat de 
belangenafwegingg van de wetgever volledig is geweest. Dit heeft gevolgen 
voorr de wijze waarop de wet zijn functie vervult. 

Dee verschillende aspecten, waarop de belangenafweging is beoordeeld, 
hangenn sterk met elkaar samen. Zowel bij de Whv als bij de WVG lijken 
basiseisenn voor een behoorlijke belangenafweging te zijn veronachtzaamd. 
Inn de eerste plaats zijn de te dienen algemene, gemeenschappelijke belangen 

7699 CRvB 21 november 1997, JSV 1998, 63. 
7700 CRvB 6 mei 1996, RSV 1996, 217, p. 2. 
7711 CRvB 7 maart 1997, JSV 1997, 171. 
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niett voldoende helder gedetermineerd. Daarnaast blijkt uit de wet niet van 
eenn zorgvuldige inventarisatie van de relevante feiten, omstandigheden en 
belangen.. Dit kan in verband worden gebracht met het gevoerde overleg 
mett belanghebbenden en deskundigen waarbij kan worden betwijfeld of dit 
open,, reëel en op consensus gericht is geweest. Ten aanzien van beide wetten 
zijnn de beoogde doelstellingen onvoldoende concreet gesteld. Tevens is niet 
duidelijkk aangegeven wat de nevendoelstellingen zijn. Daarnaast kan uit 
dee wetsgeschiedenis niet altijd goed worden opgemaakt op welke wijze het 
doell  van de wet zich verhoudt tot de te dienen belangen. 

Dee onduidelijkheden ten aanzien van de structuurelementen van belan-
genafwegingg hebben gevolgen voor de overige aspecten van de belangenaf-
weging.. In de eerste plaats wordt zowel bij de Whv als bij de WVG niet 
duidelijkk benoemd binnen welk kader de wet totstandkomt. Hierdoor wordt 
hett moeilijker om verband te leggen tussen het resultaat van de belangenaf-
wegingg en de achterliggende doelstellingen. Uit de wetsgeschiedenis van 
dee wetten kan niet worden opgemaakt dat de gemaakte afwegingen voldoen 
aann de kenmerken van abstractheid. Om te kunnen komen tot een abstracte, 
integralee afweging moet voldoende duidelijk zijn in welke mate het gemeen-
schappelijkk belang moet worden gediend, welk concrete doel wordt nage-
streefd,, wat de relevante feiten en belangen zijn en binnen welk kader de 
afwegingg moet plaatsvinden. Uit de toetsing is gebleken dat zowel ten aan-
zienn van de Whv als bij de WVG op deze aspecten het een en ander is af 
tee dingen. 

Dee oriëntatie op de nadere normstelling wordt bij de wetten verschillend 
getoetst.. De omvang van het varkensrecht vloeit rechtstreeks voort uit de 
Whv.. Dit betekent dat de wetgever bij de afweging zoveel mogelijk de 
effectenn van de wet op concreet niveau moet inventariseren en meewegen. 
Uitt de wetsgeschiedenis van de Whv kan niet worden opgemaakt dat dat 
inn voldoende mate is gebeurd. De WVG is zo ingericht dat het gemeentebe-
stuurr de bevoegdheid wordt verleend om het beleid te bepalen ten aanzien 
vann de voorzieningen verstrekking. De wetgever dient het bestuursorgaan 
voldoendee ruimte te laten om concrete belangen en omstandigheden in de 
afwegingg te betrekken. Dat is naar mijn oordeel bij de WVG plompverloren 
gebeurd.. Dit verschil in de wijzen waarop de wet is ingericht, heeft gevolgen 
voorr de mate waarin de afweging specifiek kan zijn. Bij de Whv kunnen 
zwaree eisen aan de specificiteit van de wet worden gesteld. Met betrekking 
tott de gevallen die bij de wetgever bekend zijn, voldoet de wet daaraan. In 
dee WVG is de normstelling als zodanig onvoldoende aan de orde geweest. 
Dee toekenning van bevoegdheden is te zien als het dwingen tot een sprong 
inn het diepe zonder voldoende aanwijzing van het hoe en waarom. De wet-
geverr had naar mijn mening ten minste enige globale, inhoudelijke richtlijnen 
kunnenn bieden voor de belangenafweging op concreet niveau. 
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Daarnaastt kan erop worden gewezen dat in de mate dat de verschillende 
aspectenn van de belangenafweging in de wetsgeschiedenis expliciet aan de 
ordee zijn geweest, de geschiktheid, de noodzaak en de evenredigheid van 
dee maatregelen beter kunnen worden beoordeeld. Hiervoor is immers nodig 
datt het doel concreet genoeg is gesteld en dat gedurende het proces van 
afwegingg steeds voldoende gewicht is toegekend aan individuele belangen 
inn relatie tot het algemeen belang en in relatie tot elkaar. Naar mijn mening 
geeftt zowel de Whv als de WVG onvoldoendee blijk van een gestructureerde 
afwegingg waarbij systematisch aandacht is besteed aan individuele belangen 
inn het algemeen en aan gevestigde belangen in het bijzonder. 

Vervolgenss is de vraag onderzocht welke relatie er bestaat russen de be-
langenafwegingg in abstracto en de belangenafweging in concreto. Het betreft 
doorgaanss een concreet, individueel belang. Onderzocht is welke rol de 
belangenafwegingg van de wetgever speelt bij de beoordeling van de rechtma-
tigheidd van de gestelde inbreuk op het belang. Er zijn twee mogelijkheden. 
Dee eerste mogelijkheid bestaat eruit, dat voor de rechter duidelijk is welke 
afwegingg de wetgever heeft gemaakt, zodat deze nader kan worden ingevuld 
enn worden toegepast op concreet niveau. De tweede mogelijkheid bestaat 
eruit,, dat de afweging van de wetgever waarnaar de rechter verwijst, niet 
voldoendee helder is of op onduidelijke gronden berust. Een voorbeeld hier-
vann betreft de uitspraak van het hof waarin de tweede korting in de Whv 
ongeschiktt wordt geoordeeld.772 Een ander voorbeeld betreft de jurispru-
dentiee waarin wordt verwezen naar de afweging die de WVG-wetgever heeft 
gemaaktt terzake van de afbouw van voorzieningen ten aanzien van bewoners 
vann AAW-instellingen.773 Volgens de rechter is deze afweging evident op 
onjuistee gegevens gebaseerd, waardoor concretisering en toepassing van deze 
afwegingg op concreet niveau achterwege blijft . Uit beide voorbeelden blijkt 
niett alleen dat de wet maar ook de toelichtende stukken een belangrijke rol 
spelenn bij een reconstructie van de afweging die de wetgever heeft verricht. 
Tevenss kan uit het jurisprudentieonderzoek worden opgemaakt dat er, niet 
alleenn in theorie, maar ook in praktijk, verband bestaat russen de belangenaf-
wegingg die ten grondslag ligt aan een wet en de normstelling op concreet 
niveau.. Indien de afweging van de wetgever voldoende kenbaar is dan wel 
opp gemakkelijke wijze kan worden gereconstrueerd, is deze in het algemeen 
richtinggevendd voor de nadere normstelling. In het geval de rechter bij een 
toetsingg van de wet aan het internationale recht oordeelt dat de afweging 
vann de wetgever onrechtmatig is, heeft dit derhalve gevolgen voor het besluit 
datt op die afweging is gebaseerd. De juridische kwaliteit van de belangenaf-

7722 Hof Den Haag 20 januari 2000, Agr.r 2000, 5001 m.nt. D.W. Bniil ; M&R 2000, 22 m.nt. J.E. 
Hoitinkk & H.J. Jans; }M 2000, 38 m.nt. C. Lambers. 

7733 CRvB 3 juni 1997, JSV 1997, 249; CRvB 12 augustus 19997, }SV 1998, 29. 
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wegingg van de wetgever is van bepalende invloed op de juridische kwaliteit 
vann de belangenafweging op concreet niveau. 

Tenn slotte is het van belang op welke wijze de jurisprudentie moet wor-
denn geïnterpreteerd, waarin de rechter niet (expliciet) naar de wet verwijst. 
Inn de meeste gevallen kan de rechter niet verwijzen naar een inhoudelijke 
afwegingg van de wetgever omdat deze eenvoudigweg niet kenbaar of te re-
construerenn is. Uit betreffende uitspraken kan mijns inziens worden opge-
maaktt hoe groot het belang is dat de wetgever een gestructureerde afweging 
verricht.. Uit de jurisprudentie blijkt immers dat de rechter het stilzwijgen 
vann de wetgever op verschillende wijzen interpreteert. Doordat de wet en 
dee wetsgeschiedenis in dergelijke gevallen weinig aanknopingspunten bieden 
hebbenn de rechter en het bestuur de mogelijkheid om eigen accenten op de 
belangenafwegingg te leggen. Hierbij dient ten aanzien van de WVG-jurispru-
dentiee te worden aangetekend dat de rechter geneigd is om de redelijkheid 
vann het voorliggende geval te beoordelen. Het toetsen van het door de 
gemeentee gevoerde beleid ten aanzien van de betreffende voorziening, ziet 
hijj  in het algemeen minder als zijn taak. Dit werkt door in de wijze waarop 
dee rechter het beroep beoordeelt. Voorbeelden van normen die de rechter 
zelff  in zijn jurisprudentie stelt, betreffen bijvoorbeeld de overwegingen in 
dee WVG-jurisprudentie dat gehandicapten zich bepaalde beperkingen moeten 
getroosten/744 dat de gemeentelijke zorgplicht zich behoudens uitzonderings-
gevallenn slechts uitstrekt tot regionaal vervoer775 en dat voorzieningen die 
algemeenn gebruikelijk zijn, niet worden verstrekt.776 Dit zijn mijns inziens 
echterr overwegingen die bij uitstek 'des wetgevers' zijn. Van de wetgever 
magg worden verwacht dat hij een belangenafweging verricht op basis waar-
vann de nadere rechtsvorming kan plaatsvinden. Dit betekent niet alleen dat 
aann de verschillende aspecten van de belangenafweging volledig uitvoering 
moett worden gegeven, tevens moet kenbaar zijn op welke wijze dit is ge-
beurd.. Op die wijze wordt een voldoende kader geboden waarbinnen de 
concretiserende,, aanvullende afweging kan worden verricht. 

7744 Zie bijv. CRvB 21 januari 1997, JSV 1997, 126; CRvB 14 februari 1997, }SV 1997, 129; CRvB 
77 maart 1997, jSV 1997, 171. 

7755 CRvB 17 september 1996, JSV 1996, 289; CRvB 21 januari 1997, ]SV 1997, 126; CRvB 14 
februarii  1997, JSV 1997,129; CRvB 14 februari 1997, JSV 1997, 130; CRvB 18 februari 1997, 
/SV1997,, 169. 

7766 CRvB 17 december 1996, }SV 1997,96; CRvB 16 juli 1996, }SV 1996, 254; CRvB 28 mei 1999, 
JSVJSV 1999, 222. 
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