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88 Samenvatting en conclusies 

11 Belangenafweging op concreet niveau 

Elkk overheidshandelen dient te zijn gebaseerd op een belangenafweging. 
Dezee afweging wordt genormeerd door het recht. De belangenafweging op 
concreett niveau wordt in hoofdzaak genormeerd door de Awb. Belangrijk 
zijnn de bepalingen in afdeling 3.2 Awb, die zien op de zorgvuldigheid en 
dee evenredigheid van de belangenafweging. Ingevolge artikel 3:2 Awb is 
hett bestuur verplicht om de relevante feiten en betrokken belangen te inven-
tariseren.. Artikel 3:4, eerste lid / Awb verplicht het bestuur om de betrokken 
belangenn tegen elkaar af te wegen, voorzover er uit de wet geen beperking 
voortvloeit.. De laatste zinsnede houdt in dat de beschikking moet worden 
gegevenn binnen het kader van de wet. De belangenafweging van de wetgever 
moett door het bestuur als richtinggevend worden beschouwd. Dit betekent 
eveneenss dat ingevolge artikel 3:3 Awb het bestuur zijn bevoegdheid niet 
voorr een ander dan het wettelijk doel mag gebruiken. Het resultaat van de 
belangenafwegingg mag geen onevenredigheid opleveren tussen de met het 
besluitt te dienen doelen en de geschade belangen. Daarnaast kan worden 
gewezenn op artikel 4:5 tot en met 4:12 Awb, waarin eisen worden gesteld 
aann de voorbereiding van de beschikking. Ook artikel 3:9 Awb en de afdelin-
genn 3.4 en 3.5 Awb staan in verband met de zorgvuldigheid van de beschik-
king.. Ten slotte is in afdeling 3.7 Awb bepaald dat de motivering de gronden 
moett bevatten waarop de beschikking berust. Hieruit kan worden opgemaakt 
datt voor betrokkenen kenbaar moet zijn op welke wijze de belangenafweging 
heeftt plaatsgevonden. 

Dee ontwikkeling van de beginselen van behoorlijk bestuur heeft in belang-
rijkee mate bijgedragen aan de juridische normering van de belangenafweging 
opp concreet niveau. Het verbod van détournement de pouuoir is gecodificeerd 
inn artikel 3:3 Awb. Het is nauw verwant aan het specialiteitsbeginsel dat 
inhoudtt dat alleen de belangen waarvan door de wetgever is bepaald dat 
zee gediend moeten worden, van doorslaggevende betekenis kunnen zijn bij 
dee bestuurlijke belangenafweging. Dit impliceert volgens de rechter dat de 
belangenafwegingg van het bestuur niet in hoofdzaak mag zijn gericht op 
hett dienen van een ander belang dan het door de wetgever gedetermineerde 
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belang.11 De afweging van het bestuur moet binnen het kader van de afwe-
gingg van de wetgever worden verricht.2 Dit betekent volgens de rechter niet 
datt aan particuliere belangen van derden geen betekenis mag worden toe-
gekend.33 Integendeel, het bestuursorgaan is bij uitstek geschikt om de ab-
stractee afweging van de wetgever zo concreet mogelijk in te vullen.4 Daarbij 
moett zoveel mogelijk recht worden gedaan aan individuele (derden)belan-
gen.' ' 

Uitt het verbod van willekeur vloeit voort dat het bestuur immer gehou-
denn is om een belangenafweging te verrichten; het dient daarbij zo stelsel-
matigg mogelijk te werk te gaan. Het bestuursorgaan moet alvorens een be-
schikkingg te geven actief op zoek gaan naar de relevante feiten en belangen.6 

Hett moet zich daarbij richten op de bijzondere omstandigheden van het con-
crete,, individuele geval. Het is de bedoeling dat bij de afweging zoveel 
mogelijkk recht wordt gedaan aan de betrokken individuele belangen. Uit 
dee literatuur kan worden opgemaakt dat de beschikking geschikt moet zijn 
omm het beoogde doel te verwezenlijken. De lasten die er voor belangheb-
bendenn uit voortvloeien, mogen niet zwaarder zijn dan strikt noodzakelijk.7 

Hierbijj  is het van belang dat belanghebbenden een redelijke termijn wordt 
gegundd om zich op het besluit in te stellen.8 Uit de jurisprudentie blijk t dat 
bijj  het bepalen van het gewicht van het individuele belang ten opzichte van 
hett te dienen algemeen belang, de concrete omstandigheden van het geval 
eenn belangrijke rol spelen.9 In ieder geval mogen bepaalde belangen niet 
bijj  voorbaat ondergeschikt worden geacht.10 

Hett evenredigheidsbeginsel vergt dat bij het resultaat van de belangenaf-
wegingg voldoende verhouding is aangebracht tussen de betrokken belangen. 
Hett betreft de verhouding tussen de mate waarin het algemeen belang wordt 
gediendd en het effect van de beschikking voor geadresseerde(n) en derde(n) 

11 KB 13 mei 1982, AB 1982, 379, m.nt J.R. Stellinga; Vz. ABRvS 6 december 1994, KG 1995, 
104;; Pres. Rb. Assen 29 februari 1996, JB 1996, 129, m.nt. R.J.N. Schlössels; Pres. Rb. Den 
Boschh 6 juli 1995, JB 1995, 319, m.nt. R.J.N. Schlössels; ARRvS 18 maart 1986, AB 1987, 91, 
m.nt.. J.H. van der Veen. 

22 KB 5 januari 1981, AB 1981, 184, m.nt. J.H. van der Veen. 
33 Vz. ARRvS 27 mei 1986, AB 1987,267, m.nt. H.J. Simon; ABRvS 30 november 1995, AB 1996, 

23,, m.nt. A, van Hall. 
44 Zie o.a. ABRvS 9 februari 1996, JB 1996, 82, m.nt. R.J.N. Schlössels; Rb. Maastricht 14 

augustuss 1996, JB 1996, 196, m.nt. R.J.N. Schlössels. 
55 ARRvS 21 augustus 1984, AB 1984, 542, m.nt. P.C.E. van Wijmen. 
66 CBB 10 juli 1973, AB 1973, 231; CRvB 26 juni 1998, RAwb 1999, 8, m.nt. B.W.N, de Waard. 
77 KB 4 november 1986, AB 1987, 99, m.nt. B.J. van der Net. 
88 ARRvS 6 februari 1981, AB 1982, 205, m.nt. J.H. van der Veen; Rb. Den Bosch 17 maart 

1994,, JB 1994,92. 
99 ABRvS 1 april 1996, JB 1996,155, m.nt. R.J.N. Schlössels; ARRvS 8 december 1983, AB 1984, 

146;; ABRvS 16 december 1994, AB 1995, 305, m.nt. A. van Hall. 
100 ARRvS 16 november 1980, AB 1981, 345,, m.nt. J.H. van der Veen. 
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belanghebbende(n).. In de evenredigheid ligt het beginsel van egalité devant 
lesles charges publiques besloten, dat eist dat een verhouding wordt aangebracht 
tussenn het belang van geadresseerde(n) en derde(n)belanghebbende(n). Een 
onevenredigee verhouding kan worden hersteld door het aanbieden van na-
deelcompensatie.111 Bij het bepalen van de hoogte van de compensatie kan 
rekeningg worden gehouden met de omvang van de schade, causaliteit, maat-
schappelijkk risico en aan belanghebbende toe te rekenen factoren. Uit de 
motiveringg moet blijken op welke wijze aan genoemde aspecten van de belan-
genafwegingg is voldaan, 

22 Belangenafweging op abstract niveau 

Dee afweging die aan het algemeen verbindend voorschrift ten grondslag 
lig tt heeft doorgaans een abstracter karakter dan de afweging die plaatsvindt 
tenn behoeve van het geven van een beschikking. Bij het geven van een be-
schikkingg kan het bestuur zich in belangrijke mate richten op het kader, dat 
doorr de regeling waarop de beschikking berust wordt gevormd. De belang-
rijkstee taak bij het geven van een beschikking is in het algemeen het inventa-
riserenn en wegen van concrete feiten en belangen in het licht van de door 
dee regel gegeven normen. Het algemeen verbindend voorschrift is erop ge-
richtt om een algemene norm te stellen die zich leent voor toepassing in 
zoveell  mogelijk concrete gevallen. Om dit te bereiken moet de belangenafwe-
gingg abstraheren van de feitelijke omstandigheden en zich richten op wat 
dee gevallen rechtens gemeenschappelijk hebben. In die zin kan worden ge-
sprokenn van een belangenafweging in abstracto. 

Dee juridische criteria die betrekking hebben op de belangenafweging 
diee ten grondslag ligt aan een algemeen verbindend voorschrift, verschillen 
niett principieel van de normering van de beschikking. Het meer abstracte 
karakterr van het algemeen verbindend voorschrift leidt er slechts toe dat 
aann de criteria een andere invulling wordt gegeven. De belangenafweging 
inn abstracto moet een zo duidelijk mogelijk kader bieden voor de belangenaf-
wegingg in concreto. Dit betekent dat de steller van een algemeen verbindend 
voorschriftt in algemene zin rekening moet houden met alle concrete omstan-
dighedenn die zich op beschikkingsniveau zouden kunnen voordoen. In die 
zinn moet de belangenafweging in abstracto in algemene zin aan dezelfde 
criteriaa voldoen als de afweging die ten grondslag ligt aan het geven van 
eenn beschikking. 

111 ABRvS 28 december 1995, AB 1996, 206, m.nt. F.C.M.A. Michiels; ARRvS 22 november 1983, 
ABAB 1984, 154. 
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Hett specialiteitsbeginsel brengt met zich dat het algemeen verbindend 
voorschriftt erop gericht moet zijn om de belangenafweging die ten grondslag 
ligtt aan de wet waarop het berust, te verwezenlijken.12 Uit artikel 3:4, eerste 
lid,, Awb volgt dat bij het stellen van een algemeen verbindend voorschrift 
dee rechtstreeks betrokken belangen moeten worden afgewogen, voorzover 
dee wetgever niet reeds in een afweging heeft voorzien.13 De betrokken be-
langenn moeten zorgvuldig worden geïnventariseerd, waarbij de kring van 
(mogelijk)) belanghebbenden ruim wordt getrokken. Omdat bij het stellen 
vann een regel het toepassingsgebied doorgaans moeilijk kan worden overzien, 
iss het van belang dat belanghebbenden en deskundigen bij de besluitvorming 
wordenn betrokken.14 Uit de belangenafweging in abstracto moet blijken welk 
gewichtt aan de betrokken individuele belangen moet worden toegekend in 
verhoudingg tot het te dienen algemeen belang.15 De belangenafweging moet 
reedss in algemene zin voldoen aan de eisen van de redelijkheid, zorgvuldig-
heidd en evenredigheid. Op die wijze wordt eraan bijgedragen dat de op de 
abstractee afweging berustende beschikking voldoet aan juridische eisen voor 
dee belangenafweging. 

33 Belangenafweging van de formele wetgever 

Dee meeste wetten bevatten algemeen verbindende voorschriften. De aard 
vann een wet verschilt niet principieel van de aard van een algemeen verbin-
dendd voorschrift dat door een bestuursorgaan is vastgesteld. De criteria voor 
dee belangenafweging die ten grondslag liggen aan het algemeen verbindend 
voorschriftt in het algemeen, kunnen derhalve ook van betekenis worden 
geachtt voor de belangenafweging van de wetgever. Mijns inziens kan ervan 
uitt worden gegaan dat de belangenafweging van de wetgever ook moet 
voldoenn aan de eisen van een zorgvuldige inventarisatie van feiten en belan-
gen.. Ook hier is het van belang dat de kring van belanghebbenden zo ruim 
mogelijkk wordt getrokken. Bij de belangenafweging die aan een wet ten 
grondslagg ligt moeten alle relevante belangen in beschouwing worden 
genomenn en de afweging dient op behoorlijke wijze plaats te vinden. Het 
resultaatt van de afweging moet voldoen aan eisen van evenredigheid. Dit 

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

133 Hof Den Haag 14 juli 1988, KG 1988, 399. 
144 Pres. Rb. Den Haag 16 mei 1980, Nj 1980,533; Pres. Rb. Den Haag 20 januari 1987, KG 1987, 

83;; Pres. Rb. Den Haag 3 oktober 1977, AB 1977, 377. 
155 HR 16 mei 1986, N/ 1987, 251 m.nt. M. Scheltema; AB 1986, 574 m.nt. P.J.J. van Buuren; 

RegelMaatRegelMaat 1986, p. 167 m.nt. I.C. van der Vlies; AA 1988, p. 44 m.nt. E.M.H. Hirsch Ballin; 
Gst.Gst. 6823.3; CBB 10 juni 1992, AB 1992, 644 m.nt. J.H. van der Veen. 
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betekentt dat een balans moet worden aangebracht in de mate waarin belan-
genn worden geschaad en de mate waarin het algemeen belang wordt gediend-
Eenn eventuele onevenredigheid kan eventueel worden gecompenseerd door 
hett treffen van een regeling voor nadeelcompensatie. 

Uitt een bespreking van de belangenafweging van de wetgever in vergelij-
kingg met andere algemeen verbindende voorschriften blijkt evenwel dat 
specifiekee kenmerken van de wet hun doorwerking hebben in de juridisch 
tee stellen criteria. In de eerste plaats kan worden gewezen op het abstracte 
niveauu waarop de besluitvorming plaatsvindt. Met uitzondering van interna-
tionaall  rechtelijke verplichtingen,, kan ten aanzien van de wet niet worden 
gewezenn op een nog abstractere afweging waarop de wet is gebaseerd. Het 
iss de wetgever die bij uitsluiting bevoegd is om, vanzelfsprekend in overeen-
stemmingg met het recht, te determineren wat het te behartigen belang is. 
Hieruitt vloeit voort dat bij de juridische normering van de belangenafweging 
vann de wetgever extra eisen worden gesteld aan de benoeming van het kader 
waarbinnenn de wet totstandkomt. De wetgever moet nadrukkelijk aangegeven 
watt de te dienen belangen zijn en welke doelen worden nagestreefd. Daarbij 
moett verband worden gelegd met het geldend recht. De verhouding met 
enn tussen eventuele nevendoelstellingen moet duidelijk zijn. Daarnaast brengt 
hett hoge abstractieniveau van de besluitvorming mee dat speciale aandacht 
moett worden besteed aan de nadere rechtsvorming die op basis van de wet 
plaatsvindt.. Uit de wet moet blijken dat aan alle betrokken belangen is 
gedacht.. Tevens moet globaal duidelijk zijn welke belangen voorrang krijgen 
enn welk gewicht aan individuele belangen moet worden toegekend. Hierbij 
moett de wet in beginsel aan het bestuur voldoende ruimte laten voor een 
aanvullendee belangenafweging. 

Eenn tweede kenmerk van de wet dat doorwerkt in de te stellen criteria 
betreftt het democratisch karakter van de besluitvorming. Dit leidt ertoe dat 
vann de wetgever mag worden verwacht dat hij streeft naar een zo groot 
mogelijkee consensus met alle betrokkenen over de voorgestelde wet. De wet-
gevingsproceduree moet zo zijn ingericht dat zeker is dat alle belangen 
voldoendee aan bod komen. Van belang is dat zoveel mogelijk belanghebben-
denn en deskundigen worden gehoord. De wet moet er blijk van geven dat 
aann alle betrokken belangen is gedacht. 

44 Specifieke bevoegdheid van de formele wetgever 

Dee wetgever is aangewezen om te determineren wat het algemeen (te dienen) 
belangg is. Het algemeen belang kan worden gekenschetst als de belangen 
vann individuen waarvan wordt vastgesteld dat die het best op algemene 
wijzee kunnen worden geregeld. Algemene belangen kunnen met elkaar in 
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strijdd zijn. Het is aan de wetgever om een afweging te maken en te bepalen 
inn welke mate een algemeen belang met een bepaalde regeling moet worden 
gediend.. Het reguleren van een belang op algemene wijze brengt met zich 
datt inbreuk kan worden gemaakt op specifieke belangen van individuen, 
Uitt het legaliteitsbeginsel vloeit voort dat een dergelijke inbreuk ten behoeve 
vann het algemeen belang door de wetgever moet worden gelegitimeerd. Dit 
betekentt dat de wetgever vanuit algemene gezichtspunten een balans moet 
aanbrengenn tussen de mate waarin het algemeen belang wordt behartigd 
enn de mate waarin belangen worden geschaad. Door te abstraheren van de 
feitelijkee omstandigheden en een algemene regel te stellen dient de wetgever 
dee rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid. Daarbij moet er wel voor worden 
gezorgdd dat de wet voor zoveel mogelijk gevallen een oplossing biedt. Dit 
betekentt dat de afweging van de wetgever zo integraal mogelijk moet zijn, 
waarbijj  rekening wordt gehouden met eerdere afwegingen die ten aanzien 
vann dezelfde belangen zijn verricht. 

Terr bepaling van het onderwerp waarop de belangenafweging van de 
wetgeverr moet zijn gericht, kan worden verwezen naar het legaliteitsbeginsel 
enn het materiële wetsbegrip. Naar mijn oordeel is de betekenis die Van der 
Vliess aan het materiële wetsbegrip toekent, tot nu toe het meest concreet 
vann inhoud gebleken.16 Vanuit haar visie wordt de belangenafweging van 
dee wetgever geacht gericht te zijn op het nemen van een ingrijpend besluit. 
Hieruitt volgt dat de wetgever ook gehouden is om daadwerkelijk een besluit 
tee nemen. Indien met een wet verschillende belangen worden gediend, die 
niett goed met elkaar corresponderen, is het aan de wetgever om een verhou-
dingg tussen de belangen aan te brengen. De wetgever moet er tegen waken 
all  te abstracte formuleringen te hanteren, waardoor de inhoudelijke keuzen 
aann het bestuur worden overgelaten. 

Uitt de beginselen van legaliteit en specialiteit vloeit voort dat de wet het 
fundamentt vormt voor de verdere rechtsvorming. De wet neemt een bijzon-
deree plaats in in het stelsel van gelede normstelling. Van de wetgever mag 
wordenn verwacht dat hij ten aanzien van de normstelling op concreet niveau 
structurerendd optreedt. Dit betekent in de eerste plaats dat het doel van de 
wett duidelijk moet zijn. De wet moet er blijk van geven dat de betrokken 
belangenn zijn afgewogen binnen het kader van dit doel. De wetgever moet 
hett bestuur voldoende ruimte laten om ingevolge artikel 3:4, eerste lid, Awb 
eenn aanvullende belangenafweging te verrichten. Uit de wet moet duidelijk 
blijkenn aan welke belangen in ieder geval prioriteit wordt gegeven en aan 
welkee belangen in ieder geval niet. In de tweede plaats is het van belang 
datt de wetgever de positie van de wet zo duidelijk mogelijk schetst. Dit be-

166 Van der Vlies 1984, p. 105-106. 
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tekentt dat de wetgever moet aangeven hoe de wet zich verhoudt tot bestaan-
dee regelgeving, of er sprake is van een algemene of speciale wet en of de 
wett uitputtend is bedoeld. 

55 Belangenafweging van de wetgever in de praktijk 

Hett resultaat van de belangenafweging van de wetgever is neergelegd in 
dee tekst van de wet. Door middel van interpretatiemethoden kan in belang-
rijkee mate worden gereconstrueerd welke afweging de wetgever heeft ver-
richt.. Hierbij speelt de memorie van toelichting een belangrijke rol. Ingevolge 
dee Aanwijzingen voor de regelgeving moeten de overwegingen die aan een wet 
tenn grondslag liggen in de toelichting worden opgenomen. 

Eenn beoordeling van de juridische aanvaardbaarheid van de belangenaf-
wegingg van de wetgever in de praktijk vindt derhalve plaats aan de hand 
vann de (interpretatie van de) tekst van de wet en de toelichtende stukken. 
Hett toetsingskader wordt gevormd door de verschillende criteria die volgens 
dee jurisprudentie en de literatuur van belang zijn voor de belangenafweging 
vann de wetgever. De criteria kunnen op de volgende wijze worden ingedeeld: 

Ingrijpendheidd en gemeenschappelijk belang 
Inventarisatiee en overleg 
Beoogdee doelstelling 
Kaderr van de belangenafweging 
Abstractee karakter van de belangenafweging 
Gerichtheidd op nadere normstelling 
Matee van specificiteit 
Geschiktheid,, noodzaak en evenredigheid 
Toegekendd gewicht aan gevestigde belangen 
Rekenschapp van individuele belangen in het algemeen 
Motivering g 

Aann de hand van de criteria kan een beeld worden gevormd van de juridi-
schee kwaliteit van de belangenafweging die als zodanig aan een wet ten 
grondslagg ligt. In dit onderzoek is gekozen voor de Wet herstructurering 
varkenshouderijj  (Whv) en de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG). Het 
betreftt in beide gevallen een publiekrechtelijke wet. Verwacht mag worden 
datt de afweging op een meer geprononceerde wijze plaatsvindt dan bij een 
privaatrechtelijkee wet. Dit komt door de prominente rol die het algemeen 
belangg doorgaans in publiekrechtelijke wetgeving speelt. Daarnaast kunnen 
zowell  de Whv als de WVG als een meer modificerende wet worden geken-
schetst.. Dit leidt ertoe dat een uitgebreide motivering van de wet mag wor-
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denn verwacht waardoor de afweging van de wetgever beter kenbaar is, en 
duss beter kan worden beoordeeld. 

Uitt de praktijkvoorbeelden is gebleken dat de juridische aanvaardbaarheid 
vann de belangenafweging die aan de twee wetten ten grondslag ligt niet 
zonderr meer is vast te stellen. Op belangrijke onderdelen kan de afweging 
vann de wetgever niet worden gereconstrueerd. Hoewel dit niet terstond tot 
dee conclusie kan leiden dat de afweging op die onderdelen onvolledig is 
geweestt is wel duidelijk dat aan de functie van de wet afbreuk wordt 
gedaan.. Indien immers de belangenafweging van de wetgever niet kenbaar 
is,, kan van het bestuur niet worden verwacht dat het zich daarop richt. 

Aann de hand van de jurisprudentie is onderzocht wat de relatie tussen 
dee belangenafweging van de wetgever en de belangenafweging in concreto 
is.. Zoals gezegd is het uitgangspunt dat de wet het fundament vormt voor 
dee belangenafweging die door het bestuur wordt verricht. Onderzocht is 
off  dit in de praktijk ook zo is. Van belang is wat de gevolgen voor een belang 
opp concreet niveau zijn indien de wetgever het niet of onvoldoende heeft 
meegewogen.. Uit de jurisprudentie kan worden opgemaakt dat de belangen-
afwegingg van de wetgever voorzover deze kenbaar is, inderdaad richting-
gevendd is voor de besluitvorming op concreet niveau. Om te achterhalen 
watt de afweging van de wetgever is geweest, richt de rechter zich in eerste 
instantiee op de tekst van de wet. Daarnaast spelen de toelichtende stukken 
eenn belangrijke rol. 

Inn de gevallen waarin de rechter niet naar de wet verwijst, is er door-
gaanss sprake van dat uit de wet niet kan worden opgemaakt welk gewicht 
dee wetgever aan het betreffende belang heeft toegekend. Dit kan betekenen 
datt de wetgever het betreffende belang niet heeft meegewogen of dat er op 
ditt punt geen aanwijzingen zijn. In ieder geval is in een dergelijk geval niet 
duidelijkk of de wetgever de gestelde inbreuk op het concrete belang gerecht-
vaardigdd acht. De rechtmatigheid van het besluit kan niet worden beoordeeld 
binnenn het kader van de wet. Bij gebrek aan wettelijke criteria richt de rechter 
zichh vaak op reeds gevormde jurisprudentie. In ieder geval blijkt dat in die 
gevallenn het bestuur en ook de rechter de ruimte krijgen om eigen maatsta-
venn aan te leggen die niet door de wetgever zijn gelegitimeerd. 

66 Conclusies 

Dee toenemende aandacht voor de belangenafweging is mijns inziens gerecht-
vaardigd.. Recht wordt gevormd door het afwegen van belangen. De belan-
genafwegingg van de wetgever speelt daarbij een belangrijke rol. De juridische 
criteriaa die betrekking hebben op het algemeen verbindend voorschrift in 
hett algemeen zijn ook van betekenis voor de wetgever. De invulling van 
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dezee criteria wordt in belangrijke mate bepaald door de typische kenmerken 
vann de wet: het abstracte niveau van besluitvorming en het democratisch 
karakterr van de wet. Ook vloeien uit de specifieke bevoegdheid van de 
wetgeverr criteria voort voor de belangenafweging. De verschillende criteria 
vormenn tezamen een beoordelingskader voor de belangenafweging van de 
wetgever. . 

Dee juridische aanvaardbaarheid van de belangenafweging op concreet 
niveauu moet worden beoordeeld binnen het kader van de wet waarop de 
beschikkingg is gebaseerd. Uitgangspunt is dat de wetgever in algemene zin 
eenn balans tussen het algemeen te dienen belang en de individuele belangen 
aanbrengtt die aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval 
doorr het bestuur wordt ingevuld. Indien de afweging van de wetgever niet 
volledigg is geweest of niet (volledig) kenbaar is, is niet duidelijk binnen welk 
kaderr het bestuur zijn belangenafweging moet verrichten. Oriëntatiepunten 
diee van betekenis zijn voor de juridische aanvaardbaarheid van de afweging 
inn concreto ontbreken. Dit levert niet alleen onduidelijkheden op voor belang-
hebbenden.. Het bestuur moet in dat geval een eigen belangenafweging 
verrichten,, waarvoor het in beginsel niet is toegerust. Een mogelijk gevolg 
iss dat bij de afweging niet voldoende wordt geabstraheerd van de feiten, 
waardoorr door de werking van het gelijkheidsbeginsel problemen kunnen 
ontstaann in vergelijkbare gevallen. Ook de rechter moet, bij gebrek aan 
wettelijkee oriëntatiepunten, eigen maatstaven aanleggen voor de beoordeling 
vann de rechtmatigheid van een beschikking. Indien hij hierbij niet kan verwij-
zenn naar een door de wetgever gestelde algemene regel, tast dit de legitimi-
teitt van zijn beslissing aan. 

Hett is van belang om in ogenschouw te houden dat het voor de wetgever 
onmogelijkk is om alle door de wet te bestrijken gevallen te overzien. Daarbij 
iss de te regelen materie soms dusdanig ingewikkeld en technisch dat van 
dee wetgever niet kan worden verwacht dat hijzelf alle normen stelt. Uit de 
toetsingg van de belangenafweging in praktijk is gebleken, dat het moeilijk 
iss om een volledige belangenafweging te verrichten die aan alle gestelde 
criteriaa voldoet. De afwegingen zijn over het algemeen complex. Dit neemt 
niett weg dat het belangrijk is dat in het stelsel van gelede normstelling 
structuurr wordt aangebracht in de belangenafweging. De wetgever dient 
inn ieder geval op hoofdlijnen te voldoen aan de juridische criteria voor de 
belangenafweging.. Op die wijze worden het bestuur en de rechter in staat 
gesteldd om een gestructureerde belangenafweging te verrichten. Indien het 
voorr de wetgever niet mogelijk is om op onderdelen invulling te geven aan 
dee belangenafweging, dient hij dat met zoveel woorden duidelijk te maken. 
Inn een dergelijk geval kan de positie van het betreffende belang in de totale 
afwegingg beter door het bestuur en door de rechter worden ingeschat. 
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Mett dit onderzoek is aangetoond dat het van groot belang is dat de wetgever 
eenn volledige belangenafweging verricht, waarbij de in dit onderzoek opge-
steldee criteria worden gerespecteerd. De inhoud van deze afweging dient 
duidelijkk uit de wet te blijken. Tevens moeten de verschillende aspecten van 
dee afweging worden gemotiveerd in de toelichting. Hierdoor wordt in de 
eerstee plaats de kwaliteit van de belangenafweging van de wetgever als zo-
danigg verbeterd. Dit leidt ertoe dat het bestuur in staat wordt gesteld de 
juridischee kwaliteit van zijn belangenafweging te verbeteren. Daarnaast wor-
denn voorwaarden geschapen voor een meer gestructureerde en gelegitimeerde 
rechterlijkee toetsing. In de tweede plaats draagt een volledige belangenafwe-
gingg van de wetgever bij aan de legitimiteit van de wet. Indien belangheb-
bendenn uit de wet kunnen opmaken dat hun belang systematisch binnen 
eenn bepaald kader is afgewogen, wordt de aanvaardbaarheid van de wet 
vergroot. . 


