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Belangenafwegingg vormt de basis van het recht. Juridische criteria voor de 

belangenafwegingg zijn tot nu toe vooral ontwikkeld voor besluiten. 

Inn dit boek worden de criteria benoemd voor de belangenafweging die wordt 

verrichtt door de wetgever in formele zin. 

Dee ontwikkelde criteria worden getoetst aan de hand van de Wet 

herstructureringg varkenshouderij en de Wet voorzieningen gehandicapten. 

Hieruitt blijkt dat de juridische kwaliteit van de belangenafweging van de 

wetgeverr te wensen overlaat. Tevens wordt duidelijk wat de gevolgen 

hiervann zijn voor de (legitimatie van de) besluitvorming door het bestuur, 

enn dus ook voor de toetsing daarvan door de rechter. In dit boek wordt het 

belangg van een juridisch aanvaardbare belangenafweging door de formele 

wetgeverr aangetoond. 
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