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INLEIDING

1. Ten geleide

1. Dit boek is ontstaan uit oprechte verwondering over het Keur-arrest. De
belangstelling voor het onderwerp onrechtmatige wetgeving die eruit voort-
sproot is ongetwijfeld gevoed door de vinnige noot die Jeukens voor het
tijdschrift Ars Aequi schreefi.

Ter herinnering: het ging in die zaak om de rechtmatigheid van eenkeur van de Verenigde Bloklandse en Korteraarse Folder waarin met
betrekking tot waterleidingen een onderhoudsplicht was opgelegd aan
eigenaren van aangrenzende percelen. Betoogd werd dat het aldus
gekozen differentiatiecriterium "eigenaar van een aangrenzend perceel"
strijdig was met een beginsel van behoorlijk bestuur, omdat naar
willekeur gediscrimineerd zou worden tussen eigenaren van aangren-
zende percelen en andere grondeigenaren. De Hoge Raad verwierp dit
beroep op algemene beginselen van behoorlijk bestuur, omdat "zoda-
nige be0nselen het bestuur raken en als zodanic Teen maatstaven
inhouden voor de rechterlijke toetsing van algemeen verbindende
voorschriften".

In het licht van de geleedheidZ van de staats- en bestuursrechtelijke norm-
stelling kon dit voorbeeld van Begriffsjuriszprudenz allerminst overtuigen.
Gegeven de diffuse grens tussen de traditionele begrippen wetgeving en be-
stuur lag het niet voor de hand dat de beginselen voor de toetsing vanwetgeving en die voor de toetsing van beschikkingen zouden moeten ver-
schillen.
Nadien is daar op verwante gronden de verwondering over het categorisch
uitsluiten van algemeen verbindende voorschriften -en ruimer: besluiten van
algemene strekking- van de categorieen bestuursbesluiten waartegen admini-
stratieve rechtspraak is opengesteld bijgekomen.
De laatste jaren is de door de uitsluiting gecreterde leemte in de rechts-
bescherming opgevuld door een actief en creatief opererende burgerlijkerechter. Bovendien zijn de verschillende gerechten -al dan niet uitdrukke-
lijk- overgegaan tot een toetsing van algemeen verbindende voorschriften



2

van bestuursorganen aan ongeschreven recht. Beide ontwikkelingen zijn in
de literatuur in de wetenschap niet onopgemerkt voorbijgegaan.
Problemen van wetgeving in het algemeen mogen zich sinds ruim een decen-
nium verheugen in een toenemende belangstelling van gemteresseerden in
het staats- en bestuursrecht3. Tot voor kort richtte die belangstelling zich
vooral op verbeteringen van de procedure van wetgeving en van de techni-
sche kwaliteit. De laatste jaren staan ook vermindering en vereenvoudiging
van regelgeving in de belangstelling. Pas recent heeft het vraagstuk van de
rechterlijke toetsing van algemeen verbindende voorschriften wat ruimere

wetenschappelijke aandacht getrokken. Dit heeft in 1987 geculmineerd in het
verschijnen van preadviezen van de Vereniging voor Administratief Recht en
de Nederlandse Juristen-Vereniging4 over de rechterlijke toetsing van wet-
geving van bestuursorganen. Met name de preadviezen van de NJV overlap-
pen het thema van dit onderzoek. Nochtans vertrouw ik erop dat het door
zijn rechtsvergelijkende invalshoek en door zijn wijze van aanpak bijdraagt
aan een verdieping van het inzicht over de relatie tussen het wetgevende
bestuur en de onafhankelijke rechter en zodoende kan bijdragen aan de
verdere ontwikkeling van die relatie.

Centrale Drobleemstellina en plan van behandeling

2. In dit boek staan twee gedeeltelijk met elkaar samenhangende hoofdvra-

gen centraal:

- is het wenselijk over te gaan tot invoering van rechtstreeks beroep
op de administratieve rechter tegen bestuursbeslissingen tot vast-
stelling van algemeen verbindende voorschriften en
is het aanvaardbaar te achten dat de onafhankelijke rechter derge-
lijke voorschriften aan ongeschreven rechtsregels toetst op de wijze
die gebruikelijk is bij de toetsing van beschikkingen?

In het besef dat Nederland geen geisoleerd eiland is, achtte ik het wense-
lijk te onderzoeken hoe deze vragen in andere landen van de Europese Ge-
meenschap zijn beantwoord. Voor de beperking tot lidstaten van de gemeen-
schap is gekozen vanwege het politieke streven naar een verdere integratie
en vanwege de rechtsculturele verwantschap van het Nederlandse bestuurs-
recht met dat van enkele andere landen van de EG. Een globaal overzicht
van de stand van zaken wordt gegeven in decl H. Aan het Franse stelsel
van bestuursrecht wordt een apart deel -deel I- gewijd, omdat het zich uit
een oogpunt van appellabiliteit kenmerkt door een principiele gelijkstelling
van algemene en concrete bestuursbesluiten. De ruime aandacht voor het
Franse stelsel wordt daarnaast gerechtvaardigd door het inzicht dat niet al
te lichtvaardig mag worden afgegaan op de buitenkant van oplossingen die
in andere landen zijn gevonden. Een verantwoord gebruik van de methode
van rechtsvergelijking vraagt er mijns inziens om, dat wordt onderzocht op
welke wijze de buitenlandse oplossing in het eigen systeem functioneert, en
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dat bovendien wordt nagegaan of er een wisselwerking bestaat tussen de
specifieke kenmerken van dat systeem en die oplossing. De studie naar het
Franse stelsel van rechtsbescherming tegen wettelijke voorschriften van
bestuursorganen is neergelegd in decl I.
In deel III -Nederland- tenslotte wordt onderzocht op welke wijze de be-
voegdheid van de gerechten om over de rechtmatigheid van algemeen ver-
bindende voorschriften van bestuursorganen te oordelen naar Nederlands
recht is georganiseerd. Nagegaan wordt hoe de grens tussen appellabele en
niet-appellabele bestuursbesluiten is getrokken en welke motieven de wetge-
ver daaraan ten grondslag heeft gelegd. De overtuigingskracht van deze
motieven wordt besproken. In ons constitutionele bestel wordt de wet als de
zwaarste vorm van het geven van algemeen verbindende voorschriften be-
schouwd. Aan de formele wetgever wordt op het punt van de rechtsvorming
het primaat toegekend5. Onderzocht wordt op welke beginselen het primaat
van de wet in onze rechtsorde berust en of gesteld kan worden dat wetge-
ving van bestuursorganen -gegeven die beginselen- in dat primaat behoren
te delen. Beide onderzoeken monden uit in een bespreking van de vraag of
het wenselijk is een vernietigingsberoep te scheppen. Eerst daarna wordt
besproken welke ongeschreven rechtsregels ontwikkeld zijn en kunnen wor-
den voor de rechterlijke toetsing van algemeen verbindende voorschriften
van bestuursorganen. Het betreft hier in hoofdzaak een jurisprudentieonder-
zoek. Het boek wordt besloten met conclusies.

Alacmeen verbindend voorschrift

3. De rechterlijke toetsing van algemeen verbindende voorschriften vormt
het centrale thema van dit boek. Voor wat betreft de betekenis van het
begrip algemeen verbindend voorschrift zou ik willen aansluiten bij de op
het geldende recht gebaseerde definitie van de Commissie Wetgevingsvraag-
stukken6. Zij verstaat onder "een ander vanwege het Rijk vastgesteld alge-
meen verbindend voorschrift" in de zin van art. 89, vierde lid, Grondwet: "
een door een tot de centrale overheid behorend orgaan krachtens delegatie
vastgestelde, naar buiten werkende, algemene regel, welke niet bij algemene
maatregel van bestuur is vastgesteld".
Weliswaar is deze omschrijving in verband met de taak van de commissie
toegespitst op het van de centrale overheid uitgaande algemeen verbindende
voorschrift, maar de geheel algemene analyse waarop zij steunt, rechtvaar-
digt het de elementen ervan te gebruiken voor een omschrijving die ook
van toepassing is bij andere overheidsorganen. In het licht hiervan zou ik
in algemene zin onder algemeen verbindend voorschrift willen verstaan:

een naar buiten werkende. aleemene rejzel. welke is vasteesteld door
een orgaan dat de bevoevdheid daartoe rechtstreeks ontleent aan de
Grondwet of de wet. dan wel verkregen heeft van een tot deleeatie
van zodanige vaststellinv bevoegd orgaan.
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Men dient zich daarbij te realiseren dat het hier om een dogmatisch begrip
gaat waarin de werkelijkheid van de publiekrechtelijke normstelling zich
maar moeilijk laat vatten. In deel III wordt daar uitgebreid op ingegaan.
Wanneer in dit boek de term algemeen verbindend voorschrift wordt ge-
bruikt, gebeurt dat in de zojuist omschreven betekenis. E6n uitzondering
moet daar echter op worden gemaakt. Wanneer de wetgever in formele zin
een algemeen verbindend voorschrift heeft vastgesteld wordt dat aangegeven
door de begrippen wet, formele wet of wet in formele zin. In verband daar-
mee en ter onderscheiding daarvan zal de term algemeen verbindend voor-
schrift in dit boek7 slechts worden gebruikt voor het krachtens een regel-
gevende bevoegdheid vastgestelde algemene, naar buiten werkende, voor-
schrift van een ander publiekrechtelijk orgaan dan de wetgever in formele
zin. Organen van de rechterlijke macht worden in verband met art. 12 Wet
Algemene Bepalingens als vanzelfsprekend niet tot die andere organen gere-
kend. De termen wettelijk voorschrift en wet in materiele zin, alsook in de
delen I en II reglement, worden als synoniemen gebruikt.

Bestuurswetgeving

4. In dit boek wordt regelmatig de term bestuurswetgeving gebruikt. Zij mag
niet mag niet worden verward met wetgeving als bestuurstechniek', noch
met wetgeving op het gebied van het bestuursrechtio. De term bestuurswet-
geving staat voor algemeen verbindend voorschrift van een bestuursorgaan.
Onder bestuursorgaan versta ik een persoon of een college met enig open-
baar gezag bekleed, uitgezonderd de wetgever in formele zin en personen en
colleges waaraan een rechtsprekende taak is opgedragenll.
Van enig openbaar gezag is sprake wanneer een persoon of college een in
het publiekrecht erkende bevoegdheid heeft om eenzijdig12 de rechtspositie
van andere rechtssubjecten te bepalen. De term bestuurswetgeving drukt,
naar ik meen, kort en helder uit dat de vaststelling van een algemeen ver-
bindend voorschrift door een bestuursorgaan  rimair een daad

van bestuur is
en niet een daad van secundaire wetgevingl. Zie daarover nader deel III.
Op grond van de ontwikkeling van een klassieke naar een sociale rechts-
staat is de onderlinge verhouding van de wetgever en bestuur zodanig ver-
anderd, dat het begrip bestuurswetgeving niet meer als een contradictio in
terminis kan worden beschouwd.
Met het hanteren van de term bestuurswetgeving wordt afstand genomen

14van de in Nederland gebruikelijke materiale triasconceptie waarin onder-
scheid wordt gemaakt tussen de functies wetgeving, bestuur en rechtspraak.
Bestuur in bestuurswetgeving verwijst primair naar het orgaan waaraan een
bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften is
verleend.
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Toetsing

5. In dit boek wordt geschreven over de rechterlijke toetsing van algemeen
verbindende voorschriften van bestuursorganen. Wat moet men onder toet-
sing verstaan? In de staatsrechtelijk georienteerde literatuur verstaat men
onder toetsingsrecht de bevoegdheid om een onderzoek in te stellen naar de
eventuele strijdigheid van een wet in formele zin met de Grondwet of een
ieder verbindende bepalingen van verdragen15. Gelet op de specifiek daaraan
verbonden problematiek zou het de voorkeur verdienen hier te spreken van
constitutioneel toetsingsrecht. Onder toetsing wordt ook wel verstaan het
verrichten van een onderzoek naar -in het algemeen- de verenigbaarheid
van een lagere met een hogere regeling16. Nog ruimer is de betekenis die
Prakke signaleert in zijn preadvies over toetsingsrecht17. Hij merkt daarin
op dat de rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet decl uitmaakt
van een veel ruimer probleemgebied, de beoordeling namelijk -door wie dan
ook- van de verbindendheid van rechtsnormen, welke dan ook. Zo omschre-
ven kunnen niet alleen wetten en andere wettelijke voorschriften, maar ook
beschikkingen het object van een rechtmatigheidsonderzoek vormen. In de
context van een bespreking van de normentheorie van Kelsen behoeft dat
niet verwonderen18. Voor de term toetsing betekent dit dat het niet uit-
maakt of een algemeen verbindend voorschrift (een algemene rechtsnorm) of
een beschikking op rechtmatigheid wordt onderzocht. Het sluit ook aan bij
het normale spraakgebruik nu het niet ongewoon is om te zeggen dat de
Afdeling rechtspraak van de Raad van State beschikkingen toetst.
In het onderstaande zal onder toetsing worden verstaan het verrichten van
een onderzoek naar de vraag of (de beslissing tot vaststelling van) een
rechtsnormi' al dan niet in strijd is met een hogere rechtsnorm, welk on-
derzoek uitmondt in een oordeel.
In deze omschrijving functioneert het verschijnsel rechtsnorm zowel als
toetsingsvoorwerp als toetsingsmaatstaf. Dit boek gaat niet over de toetsing
van rechtsnormen in het algemeen, maar over de toetsing van die rechts-
normen die voortvloeien uit een beslissing van een bestuursorgaan tot vast-
stelling van een algemeen verbindend voorschrift: zij vormen het te toetsen
voorwerp; de hogere rechtsnorm -een geschreven of ongeschreven rechts-
regel, of zo men wil: rechtsbeginsel- functioneert als de maatstaf waaraan
getoetst wordt. Het resultaat van de toetsing wordt neergelegd in een oor-
deel. Omdat het in dit boek gaat om rechterlijke toetsing is dat een rech-
terlijk oordeel.Zo bezien is rechterlijke toetsing een vorm van rechtsvind-
ing. Van der Burg20 heeft haar terecht gekarakteriseerd als een meer
gecompliceerde vorm van rechtsvinding. Normaal gaat het bij rechtsvin(ling
om het vaststellen van feiten en het interpreteren van rechtsregels, welke
twee activiteiten op elkaar betrokken zijn. 'De feiten worden onderzocht
met het oog op de vraag of de norm daarop van toepassing is. De norm
wordt geinterpreteerd om de toepassing van de norm op de voorshands
verzamelde en onderzochte feiten te beoordelen". Bij toetsing van een
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wettelijk voorschrift komt daar nog de operatie met de hogere rechtsregel
21bij. Er is als het ware sprake van een toetsing die uit twee verdiepingen

bestaat. De rechter moet ook de hogere rechtsregel uitleggen om een
oordeel te kunnen vellen over de vraag of de lagere rechtsgeldig kan
worden toegepast op de feiten, dan wel de beschikking rechtsgeldig kon
worden gegeven22.
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9. P. de Haan, Th. G. Drupsteen, R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale
rechtsstaat, decl 1, Deventer 1986, p. 179.

10. In die zin wordt het woord gebruikt door G.H. Addink, Afvalstoffenwet-
geving en normstelling (diss.), Zwolle 1987, o.a. pp. 18,19,39,56 en 290.

11. Zie Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht, Eerste deel, Commissie
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12. De Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, Vooront-

werp Algemene wet bestuursrecht, deel I, p. 36 heeft het element

"eenzijdig" niet in haar toelichting opgenomen, zulks waarschijnlijk in
verband met de omstandigheid dat zij zich mede ten doel stelt een
regeling te ontwerpen voor "bestuursovereenkomsten": titel 4.2.. Ik zou
het eenzijdigheidselement evenwel willen handhaven. Het brengt tot
uitdrukking dat het er bij het gezagselement niet primair om gaat dat
de inhoud of de totstandbrenging van een rechtsverhouding in het

publieke recht is geregeld, maar om de vraag of dat kan geschieden
buiten de wil van een van de partijen om.

13. M. Scheltema, De partijdige wetgever, Deventer 1984, p.13 stelt dat het
vaststellen van regels door bestuursorganen niet meer als rechtsvorming
kan worden aangemerkt vanwege de eis van onpartijdigheid welke hij
daaraan stelt. Ik zou die conclusie niet willen delen. Het vaststellen van

algemeen verbindende voorschriften door bestuursorganen is wel degelijk
gericht op rechtsgevolg en daarom rechtsvorming. Een geheel andere

zaak is het dat zulk een vaststelling uit een oogpunt van zorgvuldigheid
en legitimatie niet op 660 lijn gesteld kan worden met de - overigens

ook niet onfeilbare - wetgeving van de formele wetgever. Het daaraan

verbonden probleem lost men echter niet op door deze voorschriften het
rechtskarakter te onthouden, maar door te zoeken naar compenserende

oplossingen. Zie de delen III en IV van dit boek.

14. F.H. van der Burg, Welke betekenis heeft de wet voor het optreden van
sterkere en zwakkere overheden?, Bestuursrecht en bestuurswerkelijk-

heid, Zwolle 1981, p. 25.

15. In deze zin wordt het bijvoorbeeld gebruikt door H.J.M. Jeukens,
Grondrechten en rechterlijke toetsing, Geschriften VAR LXIX,
Groningen 1972, p. 56 e.v.; Zie ook T. Koopmans, Compendium van het
Staatsrecht, vierde dr., Deventer 1983, p. 249-252.

16. Zie Koopmans, Compendium van het staatsrecht, p. 249.

17. L. Prakke, Toetsingsrecht, preadvies Nederlandse Vereniging voor
rechtsvergelijking, Deventer 1971, p.3.

18. Zie bijvoorbeeld het postuum uitgegeven Allgemeine Theorie der
Normen, Wenen 1979, p. 6 en 7: Die Norm kann einen individuellen oder

generellen Charakter haben. Eine Norm hat einen individuellen

Charakter, wenn ein einmaliges, individuell bestimmtes Verhalten gesollt

is; (...) Eine Norm hat generellen Charakter, wenn ein generell

bestimmtes Verhalten als gesollt gesetzt ist (...) den generellen
Charakter als fur den Begriff der Norm wesentlich anzusehen, ist unbegrundet.
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19. Zie Hans Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, Im Auftrag des Hans-Kelsen-Instituts aus dem Nachlasz herausgegeben von Kurt Ringhhofer
und Robert Walter, Wien 1979, p. 5, waar het begrip norm wordt
omschreven als "ein Gebot, eine Vorschrift, ein Befehl", maar ook als
een "ermfichtigen, erlauben, derogieren (...)". Rechtsnormen zijn die
normen die deel uitmaken van het geldende recht. In die zin: B.W.N. de
Waard, Begin elen van behoorlijke rechtspleging, met name in het
administratief procesrecht, diss., Zwolle 1987, p. 91 en 92.
Rechtsnormen zijn vervolgens naar hun meerdere of mindere abstracte
karakter te onderscheiden in rechtsbeginselen en rechtsregels, waarbij
de grens tussen beginselen en regels vloeiend in elkaar overloopt.

20. F.H. van der Burg, Splitsing van wettelijke bepalingen en abstracte
toetsing, in de bundel Gemeentelijke vrijheden; opstellen aangeboden
aan prof. mr. M. van Vliet, Alphen aan den Rijn/Brussel 1983, p. 27.

21. Van der Burg, a.w., p.27. W. Konijnenbelt spreekt van een "twee fasen-
toetsing": noot onder AR 12 februari 1985, Gemeentestem 6798.3.

22. Vgl. het Bullenbaaiarrest: HR 6 mei 1983, NJ 1984, 361: " Voor de vraagof de voormelde Eilandsverordeningen in strijd met de voormelde
Landsverordening komen dient zowel te worden onderzocht hoe deze
Landsverordening in het licht van haar strekking uitgelegd moet
worden, als wat de strekking is van de voormelde Eilandsverordeningenin het licht van de door het Hof daaromtrent vastgestelde (...) feiten."



DEEL I. RECHTSBESCHERMING TEGEN
ACTES REGLEMENTAIRES IN FRANKRIJK

2. Probleemstelling van dit deel

Inleiding

6. Een belangrijk deel van dit onderzoek is gewijd aan de rechtsbescherming

in Frankrijk. Dit hangt samen met voorbeeldfunctie van het Franse stelsel

voor de vormgeving van de stelsels van rechtsbescherming van veel andere

landen, waaronder Nederlandi.
Kenmerkend voor het Franse stelsel is dat het zich heeft ontwikkeld vanuit
en rondom de Conseil d'Etat, een orgaan dat elementen van bestuur en

rechtspraak in zich verenigt. Een orgaan 004 waarbij de rechtsprekende
functie zich geleidelijk aan heeft ontwikkeld vanuit bestuurlijk-adviserende
taken en bevoegdheden. In deze bifunctionaliteit openbaart zich een verschil
met de stelsels waarin administratieve rechtspraak is opgedragen aan orga-
nen die uitsluitend belast zijn met rechtspraak. De Bondsrepubliek Duitsland
biedt daarvan een voorbeeld2.
Men kan opmerken dat het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming ele-
menten van beide systemen in zich verenigt.
Behalve deze rechtsculturele verwantschap is het vooral het bestaan van een
direct vernietigingsberoep tegen bestuurswetgeving dat in dit werk een
ruime aandacht voor het Franse stelsel van rechtsbescherming rechtvaar-
digt3. Het Franse stelsel is daarin weliswaar niet uniek, omdat deze moge-

lijkheid in veel andere Europese stelsels is overgenomen, maar wel het
meest principieel, zulks op grond van het theoretische uitgangspunt dat
algemene besluiten4 van bestuursorganen aangemerkt moeten worden als be-
stuursbeslissingen en dat zij om die reden aan dezelfde rechterlijke controle
onderworpen dienen te zijn als de concrete besluiten van die organen. De

vraag naar het waarom van die principiele gelijkstelling en de waardering
ervan maken het de moeite waard om meer dan zijdelings aandacht te be-
steden aan het verschijnsel van het direct vernietigingsberoep in Frankrijk.
Een ruime aandacht is daarnevens noodzaketijk omdat men in de Franse
literatuur tevergeefs zal zoeken naar een zelfstandige behandeling van deze
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thema's5.
Dit maakt het noodzakelijk inzicht te krijgen in het Franse stelsel van
rechtsbescherming als zodanig en in de ontwikkeling die het heeft doorge-
maakt. Daartoe zal dit stelsel worden beschreven tegen de achtergrond van
de volgende vragen.

- Wat zijn de juridische grondslagen van het beroep tegen bestuurswetge-
ving?

-  Wat is de aard van het orgaan waaraan de kennisneming van de beroe-
pen is opgedragen?

-    Hoe is de toegang tot de rechter geregeld?
- Wat is de reikwijdte van de rechterlijke toetsing? Anders gezegd: welke

toetsingsmethode wordt gevolgd en welke soorten rechtsnormen worden
daarbij gehanteerd?

- Welke rechtsgevolgen zijn verbonden aan de rechterlijke uitspraak?

Methode

7. Zoals gesteld, zal men in de Franse handboeken tevergeefs zoeken naar
directe antwoorden op de gestelde vragen voor zover men die antwoorden
beperkt wenst te zien tot algemene bestuursbesluiten. In verband met de
principiele gelijkstelling van algemene en concrete bestuursbesluiten beant-
woordt men deze vragen doorgaans zonder acht te slaan op het onderscheid
tussen beide6. Het zoeken naar antwoorden toegespitst op algemene
bestuursbeslissingen is hierdoor een moeizame aangelegenheid gebleken.
Daarbij komt dat de belangstelling voor rechtsvergelijking in Frankrijk zwak
ontwikkeld is, zodat evenmin een algemene rechtsvergelijkende behandeling
van de opgeworpen vragen door een Franse auteur kon worden gevonden.
Is om deze pragmatische reden gekozen voor een ruim opgezette studie van
het Franse bestuursrecht, methodologisch kan men er ook moeilijk omheen.
Rechtsvergelijking mag niet stil blijven staan bij het zoeken en vinden van
oplossingen in den vreemde zonder acht te slaan op hun plaats en functie
in het eigen rechtsstelseF. Zonder inzicht daarin kan men moeilijk komen
tot een verantwoorde waardering van de afzonderlijke elementen ervan. Hoe
zou men bovendien kunnen nagaan wat de mogelijke consequenties van
overneming van een buitenlandse oplossing in het eigen systeem zullen zijn,
wanneer men geen zicht heeft op de

 roblemen die men in het land vanherkomst ondervindt en heeft ondervonden ?

Terreinalbakening

8. Het is niet nodig om heel het Franse stelsel van rechtsbescherming te
onderzoeken. De aandacht zal zich beperken tot het algemene vernietigings-
beroep, het recours pour excas de pouvoir, omdat dit het meeste lijkt op
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het beroep bij de Nederlandse administratieve rechters.
Een bestudering van de andere rechtsmiddelen blijft achterwege. Mitsdien
zullen interessante leerstukken als de binnen- en buitencontractuele aan-
sprakelijkheid van de overheid onbesproken blijven.

Plan van behandeling

9. Begonnen wordt met een schets van de ontwikkeling van het Franse
stelsel van rechtsbescherming (Hoofdstuk 3). Daarna volgt een onderzoek
naar de aard van het orgaan waaraan de algemene administratieve recht-

spraak in hoogste instantie is opgedragen: is dit een rechterlijk orgaan of
een bestuursorgaan belast met geschillenbeslechting (Hoofdstuk 4)? Vervol-
gens wordt nagegaan hoe het recours pour exces de pouvoir moet worden
gekarakteriseerd en welke plaats het inneemt ten opzichte van de andere
rechtsmiddelen. Na deze terreinverkenningen wordt ingegaan op de betekenis
van het vernietigingsberoep bij actes riglementaires. De vraag naar de
betekenis van het verschil met actes individuels staat daarin centraal: wor-
den actes rEglementaires anders behandeld dan actes individuels? Ook wordt
onderzocht hoe het beroep tegen bestuurswetgeving zich heeft ontwikkeld.
Daarbij wordt aandacht besteed aan de verhouding tussen het recours pour
excts de pouvoir en de andere administratiefrechtelijke rechtsgangen, als-
mede aan de grondslagen van dit recours-type. Voorts wordt ingegaan op de
redenen die er uiteindelijk toe hebben geleid dit beroep toe te staan tegen

alk  actes rEglementaires (Hoofdstuk  5).
Men zou kunnen veronderstellen dat een strikt ontvankelijkheidsstelsel het
beroep tegen actes r6glementaires praktisch gezien illusoir zou kunnen ma-
ken. De vraag of die veronderstelling juist is vormt het onderwerp van
Hoofdstuk 6. In verband met de rechtsgevolgen van het verstrijken van de
beroepstermijn komt daarbij de verhouding tussen het vernietigingsberoep en
de exceptie van onwettigheid aan bod.
In Hoofdstuk 7 komen de toetsingsmaatstaven aan de orde. Ingegaan wordt
op de toetsingsmethode van de Conseil d'Etat en op de toetsingsmaatstaven.
De daarop volgende hoofdstukken zijn gewijd aan de vier traditioneel on-
derscheiden beroepsgronden: onbevoegdheid (Hoofdstuk 8), vice de forme
(Hoofdstuk 9), dttournement de pouvoir (Hoofdstuk 10) en violation de la
toi (Hoofdstuk 11).
Bij de bestudering van de beroepsgronden zal leidraad zijn de Franse doc-
trinaire opvatting dat bestuurswetgeving niet behoort tot de categorie wet-
geving, maar tot die van de bestuursbeslissingen. Dit roept de vraag op of
die opvatting niet weerlegd wordt door de rechterlijke toetsingspraktijk.
Deze vraag wordt toegespitst op de reikwijdte van de toetsing van algemene

bestuursbeslissingen. Is het wellicht zo dat bepaalde in de praktijk voor
concrete bestuursbesluiten gehanteerde toetsingsmaatstaven zich niet lenen
voor de toetsing van algemene bestuursbeslissingen?
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Bij de beantwoording van die vraag zal wat dieper worden ingegaan op
enkele van de principes gtn6raux du droit (Hoofdstuk 12), op de motive-
ringsgebreken (Hoofdstuk 13) en op het evenredigheidsbeginsel (Hoofdstuk
14).
De gevolgen van de uitspraak worden besproken in Hoofdstuk 15. Een be-
langrijke vraag in dat verband is welke gevolgen de vernietiging van een
acte rdglementaire heeft voor onherroepelijk geworden uitvoeringsbestissing-
en. In Hoofdstuk 16 tenslotte worden de bevindingen gewaardeerd en worden
er conclusies getrokken.
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Noten

1. Volledigheidshalve moet eraan toegevoegd worden dat het Nederlan(is
administratieve recht ook invloeden heeft ondergaan van de Duitse
doctrine. Idem A.J.Bok, rechtsbescherming in Frankrijk en Duitsland,

Deventer 1986, p. 5.

2. Zie over stelselverschillen Hannfried Walter, Der gerichtliche Rechts-
schutz des Einzelnen gegenuber der vollziehenden Gewalt im Rechts- und
Verfassungssystem, in: Max-Planck-Institut fur Auslandisches 6ffentliches
Recht und Volkerrecht, Gerichtsschutz gegen die Exekutive, K6ln, Berlin,
Bonn, Munchen 1971, p. 11-13.

3. Bok, a.w., p. 24; CAJ.M.Kortmann, De Franse republiek, in: Het
bestuursrecht van de landen der Europese Gemeenschappen, Deventer
1986, p. 171.

4. Er wordt hier gesproken van algemene besluiten ofschoon dat geen
exacte vertahng is van de Franse terminologie. In het Franse recht staat
het algemene vernietigingsberoep open tegen elke "d6cision faisant grief'.
Zo'n beslissing is op te vatten als een species van het genus "acte
administatif'. Het gestelde bij Bok, a.w., p. 24, is in dit opzicht niet
geheel zuiver.

5. De principitle gelijkstelling betekent voorts dat het niet mogelijk was
om cijfermateriaal te bemachtigen over de kwantitatieve omvang van het
beroep tegen actes rdglementaires. In de statistiek -zie daarvoor de
Etudes et documents du Conseil d'Etat- wordt bet bij ons gangbare
onderscheid tussen beschikkingen en algemeen verbindende voorschriften,
c.q. besluiten van algemene strekking niet gemaakt.

6. Aan het onderscheid tussen algemene en concrete bestuursbesluiten

Cactes reglementaires" en "actes individuels") zijn beperkte rechtsge-
volgen verbonden. Zij hebben voornamelijk betrekking op de wijze van
bekendmaking, de intrekbaarheid, de toelaatbaarheid van de exceptie van
onwettigheid en de verdeling van de rechtsmacht tussen de gerechten in
eerste aanleg en de Conseil d'Etat. Hierover ook Kortmann, a.w., 1986, p.
115. Zie hierover voorts Hoofdstuk 6, nr. 32.

7. Zie over problemen van rechtsvergelijking T.Koopmans, Vergelijkend pu-
bliekrecht, Deventer 1986, 2e druk, hoofdstuk 1.
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8. Praktisch nut is natuurlijk niet de enige zin van rechtsvergelijking.
Evenzo belangrijk zijn het kweken van begrip voor de relatieve
betekenis van het eigen rechtsstelsel en inzicht in de stelsels van andere
landen.



3. Het Franse stelsel van rechtsbescherming tegen de
overheid

Administratieve rechtspraak door ecn bifunctioneel oreaan

10. Op enkele uitzonderingen nal is in Frankrijk de gehele rechtsbescher-
1 ming tegen de overheid toevertrouwd aan administratieve gerechten met een

algemene of specifieke competentie. Een algemene competentie bezitten de
tribunaux administratifs -administratieve gerechten in eerste aanleg- en de

i Conseil d'Etat, die -afhankelijk van de zaak- recht spreekt als rechter in
eerste aanleg, als apptl- of als cassatierechter2. De administratieve gerech-

x         ten met een specifieke competentie blijven hier verder buiten beschouwing.

De administratieve gerechten vormen een aparte "juridiction administrative"
en zijn te onderscheiden van de "juridiction judiciaire", de gewone rech-
terlijke macht waaraan de burgerlijke en de strafrechtspraak zijn opgedra-

gen. Het Franse rechtsstelsel kenmerkt zich dus door het bestaan van twee
gescheiden rechtsorden (ordres de juridiction)3.

Toporgaan van de administratiefrechtelijke rechterlijke macht is de Conseil
d'Etat. In bestuursgeschillen heeft hij steeds het laatste woord. Kenmerkend
is zijn bifunctionaliteit. Daarmee wordt bedoeld dat dit orgaan zowel recht-
sprekende als bestuurlijke -in hoofdzaak adviserende- taken': vervult; deze
laatste ten behoeve van de regering5. Dc tribunaux administratifs zijn op
dezelfde manier georganiseerd.
De taakopvatting van de Conseil d'Etat houdt met deze bifunctionaliteit
verband. Hij beschouwt zich niet alleen als een rechtsbeschermer van de
burger, maar ook als een "regelaar" van het openbaar bestuur6. Dit heeft

enerzijds in de hand gewerkt dat hij in het verleden een voortrekkersrol
heeft gespeeld bij de vormgeving van het bestuursrecht.7, anderzijds dat hij
zich bij de vervulling van zijn rechtsprekende taak is gaan richten op het
verzoenen van de rechtsbeschermingsbelangen van de burgers en de alge-
mene bestuursbelangen van de administratie. Daarbij wordt de bifunctionali-
teit als een garantie gezien voor het niet overaccentueren van Edn van
beide functies8. Men zoekt de bestaansreden voor een aparte administratief-
rechtelijke rechterlijke macht dan ook niet alleen in de eigen aard van het
administratieve recht maar ook in de dubbele functie van de organen die
met administratieve rechtspraak zijn belast.
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Vandaar het van de hand wijzen van een eenzijdige rechterlijke specialisatie
van de leden van de Conseil d'Etat. Vandaar evenzeer het benadrukken van
de beleidsondersteunende rol van de Raad, wat onder meer tot uitdrukking
komt in het instellen van een Section du rapport et des 6tudes9.
In de literatuur is de bifunctionaliteit ook op andere gronden verdedigd. Eris op gewezen dat een Conseil d'Etat met twee taken een noodzakelijk
tegenwicht kan bieden aan de sterk centralistisch opgebouwde Franse ad-
ministratielo. In die benadering ziet men de bifunctionaliteit als een toepas-
sing van de theorie van de machtenscheiding binnen de administratie. Wat
daar verder van zij, de idee van de bifunctionaliteit wordt naar heersende
opvatting niet beschouwd als een relict van een achterhaald streven naar
machtenscheiding.

Wortels van de iuridiction administrative 1

1 11. Het bestaan van een aparte juridiction administrative wordt wel
  voorgesteld als een toepassing van de leer van de machtenscheiding. Deze

< leer
zou meebrengen dat bestuursorganen en zittende magistratuur geschei-den behoren te zijn. Zij zou neergelegd zijn in het door de 'revolutionai-

ren" vastgestelde artikel 13 van titel II van de Wet van 16-24 augustus
1790, welk artikel als volgt bepaalde:

"Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours
stparks des fonctions administratives; les juges ne pourront A peine deforfaiture troubler de quelque maniare que ce soit les op6rations des
corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison
de leurs fonctions."

Zie ook het decreet van 16 fructidor jaar III (1795):
"Ddfenses iteratives sont faites aux tribunaux de connaitre des actes
d'administration, de quelque esptce qu'its soient."

Men kan niet zeggen dat deze strikte scheiding van bestuur en rechtspraak
een uitvinding is van de "revolutionairen". Verschillende schrijvers hebben
erop gewezen dat al onder het Ancien R6gime sprake was geweest van eenzekere verdeling van bevoegdheden over juridictions judiciaires en admini-
stratives12. Die verdeling hield in dat de beslissing van bepaalde
bestuursgeschillen was opgedragen aan organen die niet behoorden tot de
gewone rechterlijke macht. Tot die organen behoorden vanaf het begin vande zeventiende eeuw verre voorvaderen van de latere prafets (thansCommissaires de la Rtpublique), de intendants de justice, police et finances
die een ruime competentie hadden op het gebied van de fiscaliteit, de de-fensie en de openbare werken. Het systeem werd gedomineerd door eenConseil du Roi met politieke, juridische en administratieve taken die de
bevoegdheid had om iedere zaak die bij een gerecht van het koninkrijk wasaangebracht voor zich op te eisen.
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Er ontstonden competentieconflicten toen bleek dat de gewone gerechter.

zich niet wensten te storen aan het stelsel van administratieve rechtsbe-

scherming. Naast andere redenen, zou daarbij het financitle (eigen)belang
van de leden van deze gerechten een rol gespeeld hebben13. Men trachtte
deze conflicten uit de weg te ruimen door het zeventiende eeuwse Edict van
Saint-Germain waarin de uitsluitende bevoegdheid van de juridictions admi-
nistratives met kracht werd geponeerd14.

Het Edict -onderstreept door een arrest van de Conseil du Roi van 166115-
kon niet verhinderen dat de Parlementen hun taken en bevoegdheden ruim
bleven opvatten. Zij wisten zich daarin geruggesteund door de tekortschie-
tende rechtsbescherming van de juridictions administratives, waarbij ove-

rigens aangetekend moet worden, dat zij hun eigen aantrekkelijkheid als
rechtsbeschermende instantie wisten te verhogen door het aanleggen van
een stringentere toetsing. De keerzijde van deze ontwikkeling was evenwel

dat het bestuur zich gedwarsboomd achtte in de uitoefening van zijn
taken16. Dit stelde de revolutionairen van 1789, die evenzeer als de vorst
beducht waren voor een beperking van hun beleidsvrijheid, voor de vraag
hoe de rechtsbescherming tegen de administratie georganiseerd zou moeten
worden. In de Constituante tekenden zich twee stromingen af, waarvan de
eerste iedere vorm van bijzondere rechtspleging voor de administratie van
de hand wees en een enkele ondeelbare rechterlijke macht met een ruime
competentie -die mede de rechtsbescherming tegen de administratie omvatte-
bepleitte, de tweede de juridictions administratives -volgens nieuwe begin-

selen opgezet- wilde handhaven. In die visie mochten de gewone gerechten
slechts strafrecht en "lois civiles' toepassen, zodat van rechterlijke contr6le
op het handelen van de administratie nagenoeg geen sprake kon zijn17.

Geen van beide stromingen bleek in staat de meerderheid achter zich te
krijgen, waarna uiteindelijk gekozen werd voor een systeem waarin het
beslissen van bestuursgeschillen werd overgelaten aan de administratie zelve.
Met het oog daarop werd de Conseil du Roi opgeheven bij wet van 27 april
tot 25 mei 1791 en opgevolgd door de bij de Constitutie van 1799 ingestelde
Conseil d'Etat 18.

Ontwikkeline van de Conseil d'Etat

12. De rol van de Conseil d'Etat bij de beslechting van bestuursgeschillen
bleef aanvankelijk beperkt tot die van adviseur in een systeem van justice
retenue19. Ten tijde van de Juli-monarchie20 werd echter een verzelfstandi-

ging van de rechtsprekende functie bepleit met het oog op een vergroting
van de rechtsbescherming van de burger. Deze kwam tot stand onder de
Tweede Republiek in 1849, maar verdween weer rap bij de omwenteling die
het Tweede Keizerrijk bracht (1852). Bij de wet van 24 mei 1872 werd het
stelsel van justice ddlegute opnieuw ingevoerd, zij het nu voorgoed. Met de
totstandkoming van deze wet was de idee van de 'ministre-juge", welke
inhoudt dat het beslissen van bestuursgeschillen een zaak van de admini-
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stratie is, overigens nog niet geheel verdwenen.
De regering bleef zich voorlopig nog op het standpunt stellen, dat gedingen
eerst bij de administratie zelve aanhangig moesten worden gemaakt en
slechts in appel door de Conseil d'Etat konden worden beoordeeld. De
Conseil d'Etat verwierp deze opvatting evenwel in het Cadot-arrest21. Vanaf
dat moment was hij de algemene administratieve rechter van eerste aanleg.
Als gevolg van stuwmeerverschijnselen -er had zich een stapel van 25.000
onafgewerkte dossiers gevormd- is deze functie in 1953 voor het merendeel
van de zaken overgegaan op de zesentwintig in dat jaar gecreeerde
tribunaux administratifs22.

De organisatie van de Conseil d'Etat is thans geregeld in een Ordonnance
van 31 juli 1945. Belangrijk is verder het decreet van 30 juli 1963 3 dat
ertoe strekt de organisatorische banden tussen de bestuurlijk-adviserende en
de rechtsprekende secties nauwer aan te halen. Het decreet brengt duidelijk
tot uitdrukking dat de rechtsprekende functie zich niet mag gaan losmaken
van de andere functies. Men moet het beschouwen als een reactie op het
geruchtmakende Canal-arrest van 1962 4 door welk arrest de regering zich
op voor haar onaanvaardbare manier voor de voeten gelopen voelde.

Grondslaft van de scheidinit van rechterlijke kolommen

13. De scheiding van gewone en administratiefrechtelijk rechterlijke macht
kan in het Franse recht niet simpelweg wcrden herleid tot een toepassing
van de leer van de machtenscheiding. Nog afgezien van de omstandighcid
dat deze leer niet eenduidig wordt geinterpreteerd en dat haar interpretatie
gevolgen heeft voor de scherpte van de scheiding tussen de verschillende
staatsfuncties, blijkt de scheiding van actieve administratie en rechtspraak
in het Franse stelsel niet te zijn ingegeven door het uitgangspunt van de
triasgedachte.  f&t uitgangspunt behelst immers een staatsrechtstheoretische
toepassing van het verdeel- en heersprincipe en strekt ertoe de burger
tegen de overheid bescherming te bieden door bevoegdheden over mdtr dan
idn orgaan te verdelen, waarbij die organen onderling afhankelijk zijn en
elkaar in evenwicht houden. Het is opvallend te moeten vaststellen, dat dit
niet de ratio is geweest van de scheiding van bestuur en gewone recht-
spraak in Frankrijk. Wij zagen dat die scheiding zich primair niet heeft
voltrokken om de burger tegen de overheid te beschermen, maar om het be-
stuur te vrijwaren van rechterlijke inmenging.
De gedachte dat ook het bestuurshandelen beoordeeld moet kunnen worden
door een onafhankelijke en onpartijdige instantie heeft pas in een later
stadium van de ontwikkeling meer de nadruk gekregen en heeft er uiteinde-
lijk toe geleid, dat het stelsel van de justice retenue in 1872 definitief werd
ingeruild voor dat van de justice delegute. Deze nieuwe scheiding van admi-
nistratie en rechter is echter nooit zo absoluut geworden als de oude. Zij
heeft zich vooral voltrokken in het sociologisch perspectief doordat de
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Conseil d'Etat eigener beweging een voortrekkersrol is gaan vervullen bij de
ontwikkeling van het bestuursrecht en ook doordat hij zich feitelijk gezien
een positie wist te verwerven die het hem mogelijk maakte in onafhanke-
lijkheid en onpartijdigheid te oordelen. Veel minder kreeg zij gestalte op
het gebied van het juridisch statuut van dit college en zijn ambtenaren, dat
naar heersende opvatting nog steeds deel uitmaakt van de bestuurskolom en
waarvan de leden -enkele aanpassingen daargelaten- een ambtelijke rechts-
positie hebben.

De scheiding tussen actieve administratie en gewone rechterlijke macht is
1 veel scherper doorgevoerd dan die tussen actieve administratie en admini-

stratieve rechterlijke macht en betreft behalve de bevoegdheid van de ge-
rechten ook het organisatorische aspect.
Zo genieten de rechters van de gewone rechterlijke macht een rechtspo-
sitioneel gewaarborgde onafhanketijkheid en worden zij op een andere wijze
aangeworven dan hoge ambtenaren en leden van de Raad van State. Laatst-
genoemde worden in hoofdzaak gerecruteerd t.it de afgestudeerden van de
Ecole Nationale d'Administration, E.NA.. De betrekkelijkheid van de schei-
ding tussen bestuur en rechtspraak blijkt ook uit het gegeven dat leden van
de administratieve gerechten wel voor de vervulling van bestuurlijke taken
worden gedetacheerd bij het openbaar bestuur. Bij de leden van de gewone
gerechten gebeurt dat niet.

De bevocgdheid van de algemene administratieve rechter25

14. Wanneer een rechterlijke organisatie uit mdtr dan 66n kolom bestaat
rijzen competentievragen. In Frankrijk worden die vragen deels in de on-
derscheidene kolommen zelf beantwoord, deels door een met het oog daarop
in het leven geroepen instantie, het Tribunal des conflits26. Zonder in te
gaan op de details van de gedetailleerde jurisprudentie terzake, is het van
belang een beeld te schetsen van de bevoegdheidssfeer van de algemene
administratieve rechter. Het stelt oIls in staat ons een voorstelling te maken
van de taak van administratieve gerechten in bet algemeen.

Vooropgesteld wordt dat de Franse algemene administratieve rechter oor-
deelt over geschillen die voortvloeien uit de "action de l'administration".
Rivero formuleert de hierop betrekking hebbende regel als volgt:

"tous les litiges A une decision unilaterale d'une autoritt admini-
strative relevent en principe de la compttence administrative"27.

Geschillen die voortvloeien uit het handelen van andere actoren vallen
buiten zijn bevoegdheidssfeer. Men denke hierbij aan
geschillen tussen burgers onderling;

-  beslissingen van met rechtspraak belaste personen of colleges, behalve
wanneer het organisatorische maatregelen van interne aard betreft28;
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binnen de bevoegdheidssfeer vallen natuurlijk wel beslissingen van
lagere rechters waartegen hoger beroep werd ingesteld;

- geschillen inzake de rechtmatigheid van parlementaire wetgeving; naar
Frans recht zijn wetten in formele zin voor zowel de gewone als de
administratieve gerechten onschendbaar; dit betekent dat zowel een
direct beroep als een exceptieve toetsing ontbreekt; voordat deze wet-
ten in werking treden is overigens binnen beperkte procedurele gren-
zen een beoordeling door de Conseil constitutionnel mogelijk29;

Ook naar Frans recht zijn wetten dus onschendbaar. De aansprakelijkheid
van de staat voor daden van formele wetgeving vormt hierop slechts ogen-
schijnlijk een inbreuk. In het standaardarrest La Fleurette30 fundeerde de
Conseil d'Etat de schadeloosstellingsplicht van de staat op het geschonden
zijn van het beginsel van het "principe d'6galit6 devant les charges publi-
ques"31,

Bij wet van 9 juni 1934 was ter bescherming van de zuivelindustrie het
vervaardigen en verhandelen van roomvervangende produkten verboden.
La Fleurette had als gevolg daarvan zijn produktie van "Gradine", een
produkt samengesteld uit melk, slaolie en eigeel moeten beeindigen en
had de staat voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk ge-
steld. De Conseil d'Etat aanvaardde die aansprakelijkheid op grond van
de overweging "que rien, ni dans le texte mdme de la loi ou dans ses
travaux prtparatoires, ni dans l'ensemble des circonstances de Paffaire,
ne permet de penser que le lagislateur a entendu faire supporter A
l'interess6e une charge qui ne lui incombe pas normalement; que cette
charge, cr66 dans un interdt gtntral, doit Btre support6e par la
collectivite".

Daarmee is echter niet gezegd dat de wet zelf strijdig is met deze variant
van het gelijkheidsbeginsel, maar alleen dat niet is gebleken dat wet en
wetgever aan betrokkene een buitengewone last hebben willen opleggen, die
uitsluitend voor zijn eigen rekening komt. Dit betekent dat de wet geinter-
preteerd wordt tegen de achtergrond van het gelijkheidsbeginsel en dat deze
interpretatie tot de conclusie voert, dat wet en wetgever geen ongelijke
behandeling van betrokkene hebben gewild. Door onder die omstandigheden
schadeloosstelling te weigeren handelde de staat onrechtmatig. De grens
tussen interpretatie en toetsing is hier evenwel dun en vaag, omdat men in
het arrest ook een voorbeeld kan zien van een geval waarin strijdigheid van
een wet met het gelijkheidsbeginsel kan worden opgeheven door het betalen
van schadevergoeding. In die benadering tast de strijdigheid met deze va-
riant van het gelijkheidsbeginsel niet de geldigheid van de wet aan, maar
slechts die van een weigering van de staat om betrokkene schadeloos te
stellen.
Aansprakelijkheid voor daden van wetgeving in formele zin is slechts twee-
maal aangenomen32.
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De benadering van de bevoegdheid van de algemene administratieve rechter
vanuit het criterium van de "action de l'administration" roept de vraag op
wanneer gesproken kan worden van "administration:
Het betreft hier 66n van de kernvragen van het staats- en bestuursrecht,
waarop sinds de vervlechting van staat en maatschappij een aanvang nam,
geen eenduidig antwoord meer valt te geven. Men kan slechts een poging
wagen hier enige lijnen te trekken.

Vast staat dat in ieder geval de organen van de staat en de lokale gemeen-
schappen als autoritts publiques moeten worden aangemerkt. Ook de ttablis-
sements publics, een vorm van functionele decentralisatie33, behoren tot de
services publics, zulks met inbegrip van staatsbedrijven, de services publics
industriels et commerciaux. Tenslotte heeft zich in Frankrijk -net als el-
ders- het verschijnsel voorgedaan dat een gedeelte van de overheidsbe-
voegdheden op- of overgedragen is aan organen van particuliere instellingen.
Voor zover zo'n op- of overdracht heeft plaats gevonden zijn zij service
public geworden.

Dat betekent ondertussen niet dat elke "action" van de aldus omschreven
administratie beheerst wordt door de regels van het bestuursrecht en dus
onderworpen is aan het toezicht van de administratieve rechter.
-  Het is in de eerste plaats onomstreden dat het verrichten door het

bestuur van beheersdaden inzake de eigen bezittingen (het domaine
priv6) beheerst wordt door de regels van het gewone burgerlijk recht.

-  Daarnaast is het zo, dat in de jurisprudentie 4 aanvaard is dat het
bestuur voor de behartiging van de overheidstaak met particulieren
overeenkomsten kan aangaan die beheerst worden door de gewone
regels van burgerlijk recht (gestion privte). Zie daarvoor de conclusie
van de commissaire du gouvernement Romieu bij het standaardarrest
Terrier35, waarin hij stelt dat de overheid dan wel op dezelfde condi-
ties dient te contracteren als particulieren. Zodra echter een "clause
exorbitante" wordt bedongen is het bestuursrecht van toepassing en
dus de administratieve rechter bevoegd.

-  Een bijzondere positie nemen de services publics industriels et com-
merciaux in. Op hun handelen is in beginsel het burgerlijk recht van
toepassing, omdat het sterke gelijkenis vertoont met het handelen van
gewone bedrijven36. Ook hier spreekt men van de gestion privde van
een service public.

De bevoegdheid van de algemene administratieve gerechten wordt naar Frans
recht verder beperkt door de theorieen van de emprise en de voie de fait.
Van emprise is sprake wanneer het bestuur een burger het bezit van een
onroerend goed ontneemt. De emprise is rechtmatig wanneer hij plaats vindt
op basis van een geldige titel en volgens de voorgeschreven procedure. Men
kan daarbij denken aan onteigening. In de toepasselijke regeling is meestal
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de gewone rechter bevoegd verklaard. Kennisneming van geschillen inzake
de inbezitneming van een onroerend goed zonder een geldige titel behoort
-tenzij een wettelijke tekst anders heeft bepaald- tot de bevoegdheid van
de gewone rechter.
Van voie de fait is sprake wanneer het bestuur een dusdanige inbreuk
maakt op de vrijheid en/of eigendom van de burger, dat de behandeling niet
meer kan worden beschouwd als bestuurshandeling. In de jurisprudentie
neemt men aan dat daarvan sprake is wanneer een handeling beschouwd
moet worden als

"manifestement insusceptible de se rattacher A l'application d'un texte
16gislatif ou rtglementaire"37 of
"manifestement insusceptible de se rattacher A l'exercise d'un pouvoir
appartenant A l'administration"38.

Ook terzake van een voie de fait is de burgerlijke rechter bevoegd.
Deze uitzonderingen op de competentie van de algemene administratieve
rechter zijn te verklaren door de grotere onafhankelijkheid van de gewone
rechterlijke macht in de negentiende eeuw. Ofschoon het onderscheid met
de administratieve rechters op dit punt is vervaagd, noemt men de gewone
rechter nog altijd de "gardien de la liberte individuelle". De gerechtvaar-
digdheid van deze uitzonderingen op de bevoegdheid van de administratieve
gerechten wordt thans wel betwijfel(139.

Ofschoon de action administrative en de action gouvernementale juridisch
gezien niet kunnen worden onderscheiden, kent men in Frankrijk een cate-
gorie van actes de gouvernement die aan elk rechterlijk toezicht zijn ont-
trokken en dus ook aan het oordeel van de algemenc administratieve rech-
ter. Hun onschendbaarheid betreft zowel het vernietigingsberoep als de ex-
ceptie van onwettigheid40. De actes de gouvernement omvatten in de
negentiende eeuw een kwalitatief en kwantitatief omvangrijke groep van
beslissingen, waarvan de regering had gesteld dat zij waren ingegeven door
een "mobile politique". Welke betekenis aan dat begrip moet worden gehecht
is echter nooit duidelijk geworden. Pogingen om op basis van de jurispru-
dentie tot sluitende theorievorming te komen zijn gestrand. Als gevolg
daarvan dient men te volstaan met een nominalistische omschrijving:

actes de gouvernement zijn die actes van de regering die de
Conseil d'Etat en het Tribunal des conflits om redenen van
opportuniteit onttrokken wensen te zien aan het rechterlijk
toezicht41.

In de loop der jaren is de kwantitatieve betekenis van de actes de gouver-
nement sterk afgenomen. Thans begrijpt men er alleen nog beslissingen
onder terzake van de relaties van de regering met het parlement en zijn
kamers, de buitenlandse betrekkingen, de uitoefening van het gratierecht en
de "d6crets d'extradiction".
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De bevoclidheid bij voorvraaen

15. In Frankrijk zijn de bevoegdheidssferen van de gewone en de algemene
administratieve gerechten strikter gescheiden dan in Nederland. De scheiding
heeft er niet alleen betrekking op de rechtsvragen die de rechter ten prin-
cipale moet beantwoorden, maar deels ook op de voorvragen42. Het voordeel
hiervan is dat divergerende jurisprudentie van de beide kolommen wordt
voorkomen; een nadeel, dat afbreuk wordt gedaan aan de effectiviteit van
de rechtsbescherming doordat een eindoordeel langer op zich laat wachten.
Wil men een beeld schetsen van het geldende recht terzake dan speelt een
aantal onderscheidingen een rol, te weten die tussen
-     administratieve en gewone rechter;
-     burgerlijke en strafrechter;

interpretatie en beoordeling (apprEciation);
- actes individuels en actes rdglementaires43.

Voor de algemene administratieve rechter liggen de zaken in beginsel een-
voudig: civielrechtelijke en strafrechtelijke voorvragen zijn altijd prejudici-
eel. Betreft het zo'n voorvraag dan dient hij het geding te schorsen in de
stand waarin het zich bevindt en dient hij de beantwoording ervan door de
bevoegde rechter af te wachten.

Voor de burgerlijke rechter liggen de zaken gecompliceerder. In het arrest
Septfonds44 heeft het Tribunal des conflits de volgende hoofdregels neer-
gelegd.
- De burgerlijke rechter is niet bevoegd om de geldigheid van actes

administratifs te beoordelen; daarbij maakt het niet uit of het alge-
mene, dan wel individuele actes betreft.

-  Wel is hij bevoegd actes rtglementaires te interpreteren, dat wil zeg-
gen hun betekenis vast te stellen. Hierin wordt geen bezwaar gezien,
omdat de interpretatie van parlementaire wetten tot zijn normale
werkzaamheden behoort.

Het Barinstein-arrest nuanceert de eerste regel in zoverre dat wel een45

toetsingsbevoegdheid bestaat ten aanzien van actes rtglementaires
wanneer zij een ernstige inbreuk vormen op de vrijheid en eigendom van de
burger. Het ging in dat arrest om de rechtmatigheid van een decreet van 11
oktober 1945 dat het mogelijk maakte woonruimte te vorderen. Het Tribunal
overwoog:

"Si, en rtgle gEntrale, les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent,
sauf dans certains cas determints, se prononcer sur la 16galit6 des actes
administratifs, mtme ayant le caractere rEglementaire, ils sont, par
exception A ce principe, compatents pour appr6cier la validit6 des
dispositions du d6cret du 15 janv. 1947 (relatif aux requisitions de
logement) A raison de la nature des mesures pr6vues par lesdites dispo-
sitions et de iatteinte grave qu'elles portent A l'inviolabilit6 du
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domicile prive et, par suite, A la libertd individuelle ainsi qu'au respect
du au droit de proprittd."

In wezen gaat het hier om een toepassing van de gedachte dat de gewone
rechter het best gekwalificeerd is om op te treden als "gardien de la libertd
individuelle et de la proprittd".
De uitzondering die het Barinstein-arrest maakt op de eerste hoofdregel
geldt niet voor actes individuels#6.

Het strenge onderscheid tussen interpretatie en beoordeling gaat terug op
de conclusie van de commissaire du gouvernement Matter bij het Septfonds-
arrest47. Hij was van oordeel dat interpretatie voor het bestuur minder
bedreigend is dan beoordeling, omdat interpretatie gevolgd kan worden door
nieuwe toepassingen, beoordeling daarentegen -bij gebleken onrechtmatig-
heid- door een ddclaration d'illtgalitt, welke aan nieuwe toepassingen in de
weg staat.
Deze strikte scheiding van interpretatie en toetsing is in de literatuur veel-
vuldig bekritiseerd48. Men werpt haar praktische en theoretische argumenten
tegen, zoals het bezwaar van procedurele complicaties en de vertraging van
de procedure bij prejudiciele kwesties. Ook wordt naar voren gebracht dat
de betekenis van de dEclaration d'illtgalitt van actes r6glementaires beperk-
ter is dan die van een vernietiging in direct beroep. Anders dan Matter
veronderstelt heeft zij juridisch gezien alleen gevolgen  voor de beslissing
van het voorliggende geval. Dit argument heeft overigens door latere ont-
wikkelingen -de inwerkingtreding van de artt. 2 en 3 van het decreet van
28 november 1983- aan kracht ingeboet. Dit decreet brengt mee, dat een
"rtglement illtgal" moet worden ingetrokken en dat een bij wege van pre-
alabele beoordeling uitgesproken onrechtmatigverklaring betekenis heeft voor
reeds genomen uitvoeringsbeslissingen: die beslissingen moeten in veel ge-
vallen desverlangd ongedaan worden gemaakt. Zie Hoofdstuk 15. Dit bete-
kent dat de vernietiging en de onrechtmatigverklaring naar elkaar toege-
groeid zijn. Bij actes individuels was dat -feitelijk gezien- al welhaast
steeds het geval: gelet op hun concrete en individuele karakter komt een
onrechtmatigverklaring in het concrete geval in wezen op hetzelfde neer als
een vernietiging.

De strafrechter beschouwt het merendeel van de administratiefrechtelijke
voorvragen als prealabel, omdat een snelle afdoening van het strafproces in
het belang wordt geacht van zowel de verdachte als de samenleving. Dit
betekent dat hij zich bevoegd acht om actes rtglementaires te interpreteren
en te beoordelen':9. Het Tribunal des conflits ontzegt hem echter die be-
voegdheid bij actes individuels. De strafkamer van het Cour de cassation
wijkt daarvan in zoverre af, dat zij die bevoegdheid in bepaalde gevallen
wel aanwezig acht. Deze kamer maakt daarbij onderscheid tussen actes indi-
viduels die aan de vervolging ten grondslag worden gelegd, welke altijd
mogen worden getoetst, en die waarop het verweer van verdachte is ge-

50grond, waarvan de beoordeling een prejudiciele vraag is   .
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Noten

1. Bijvoorbeeld de onteigening, de "emprise" en de "voie de fait". Zie ook
Bok, a.w., p. 19.

2. Hij treedt als cassatierechter op in zaken die beoordeeld zijn door bij-
zondere administratieve gerechten, zoals het Cour des comptes, dat is de
Rekenkamer, het Cour de discipline budgettaire, een hof dat oordeelt
over financiele onregelmatigheden en de toporganen van de verschillende
beroepsorden. Een voorbeeld daarvan is de Conseil sup6rieur de la magistrature.

3.  Kortmann in Prakke/Kortmann 1986, p. 147.

4. Gordon Smith, Politics in Western Europe, 3e druk, London 1980, p. 200,
dicht de Conseil d'Bat drie taken, namelijk "advisory, legislative, and
judicial functions", toe. Met legislatieve functie kan echter slechts de
adviserende en ondersteunende rol van de Raad bij de voorbereiding van
sommige algemeen verbindende voorschriften zijn bedoeld; bevoegdheden
tot vaststelling van deze voorschriften heeft de Raad niet.

5. Bij sommigen staan de bestuurlijke taken van de Conseil d'Etat in hoger
aanzien dan de rechtsbeschermende. Andr6 Passeron, Le gouvernement
prdpare une nouvelle r6forme du Conseil d'Etat, Le Monde, 15 maart 1985.

6. Le Monde, 2 april 1985, interview met de vice-president van de Conseil
d'Etat, M.Pierre Nicolaij.

7.  Kortmann in Prakke/Kortmann 1986, pp. 147 en 156.

8. In die zin A.de Laubadtre, Traitt de droit administratif, deel 1, Paris
1984, p. 446.

9. Zie R.M. van Male, Een nieuwe sectie bij de Conseil d'Etat, BW 1986, p.
57 e.v.

10. Guy Braibant, Nicole Questiaux, C6line Wiener, Le contr6le de l'admini-
stration et la protection des citoyens, 6tude comparative, Paris 1973, p.
11.

11. Zie voor de historie van de "juridiction administrative" ook J. Drion,
Administratie contra rechter tot de intrekking van het conflictenbesluit,
diss. Leiden, 1950.
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12. F.P. B6noit, Les fondaments de la justice administrative, in Mtlanges
offerts A Marcel Waline, Paris 1974, deel II, p. 283. Idem J.-M. Auby en
M. Fromont, Les recours contre les actes administratifs dans les pays
de la Communautt dconomique europtenne, Paris 1971, p. 187.

13. Marcel Waline, Prtcis de Droit administratif, Parijs 1969, p.29 releveert
dat de Parlementen financieel belang hadden bij een ruime competen-
tie; de hoogte van de honorering van de leden was mede afhankelijk
van het aantal afgedane zaken.

14. "DEclarons que notre dite Cour de Parlement de Paris et toutes nos
autres cours, n'ont 6td 6tablies que pour rendre la justice A nos sujets;
leur faisons trts expresses inhibitions et dEfenses ... de prendre, A
ravenir, connaissance d'aucunes affaires ... que peuvent concerner
l'Etat, administration et gouvernement d'icelui que nous preservons A
notre personne seule ..., si ce n'est que nous leur en donnions le
pouvoir et le commandement sptcial par nos lettres patentes ..."

15.  B6noit, a.w., p. 284.

16. Auby et Fromont, a.w., p. 189: "L'action de nombreux intendants en
matitre d'urbanisme et de police 6conomique avait tt6 entravte par les
Parlements".

17. A.J.H.W.M.Versteeg, Verdeling van rechtsmacht, Deventer 1987, p. 142.

18.   Art. 52 van die Constitutie.

19. Tony Sauvel, La justice retenue de 1806 A 1872, R.D.P. 1970,237.

20. 1830-1848.

21. CE 13 december 1889, S. 1892, 3, 17; Rec. p. 1148; M. Long, P. Weil, G.
Braibant, Les grands arrdts de la jurisprudence administrative, zevende
dr., Paris 1978, p. 27, Cadot.

22. Het heeft er alle schijn van dat de historie zich herhaalt. De volgende
statistische gegevens (bron: EDCE 1984-1985, no. 36) tonen dat aan.
Instroom van nieuwe zaken bij de tribunaux administratifs
1981-1982 39000

1982-1983   46000

1983-1984 49000

Instroom van nieuwe zaken bij de Conseil d'Etat
1981-1982 7760

1982-1983 7983

1983-1984 7775
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(Steevast iets meer dan 75 procent van die zaken betreft appal tegen
een uitspraak van een tribunal administratif)
Werkvoorraad bii de Conseil d'Etat per medio september
1982 16000

1983 17500

1984 19075

Bij het afsluiten van de kopij van dit boek was een wetsvoorstel aan-
hangig om de werkdruk van de Conseil d'Etat te verlichten door het
instellen van hoven van app81. Voor een belangrijk deel van de zaken
gaat dat -wordt het voorstel wet- betekenen dat tegen de uitspraak van
het tribunal administratif hoger beroep kan worden ingesteld bij het
bevoegde nieuwe hof. Tegen het arrest van het Hof kan cassatieberoep
worden ingesteld bij de Conseil d'Etat.

23. Sindsdien meermalen gewijzigd; zie voor een overzicht A.de Laubaddre,
Traite de droit administratif, deel 1, nr. 897.

24. CE 19 oktober 1962, Canal, Robin et Godot, Rec. p. 552; AJDA 1962, p.
612, kr. De Laubadbre; Rev. Adm. 1962; 623, noot Liet-Veaux; J.C.P.
1963, II, 13068, noot Debbasch. Zie ook M.Long, P.Weil, G.Braibant,
GrAr., p. 519. Voorts T.Koopmans, Vergelijkend publiekrecht, Deventer
1986, p. 86.

25. Zie hierover gedetailleerd Versteeg, a.w., p. 146 e.v.

26. Zie J.Rivero, Droit administratif, 9e druk, Paris 1980, p. 144 e.v., over
organisatie en functioneren van deze instantie.

27.  Rivero, a.w., pp. 173-174.

28.  Zie Bok, a.w., p. 24/25.

29. Zie over de bevoegdheid van de Conseil constitutionel L.Prakke en
CA.J.M. Kortmann (red.), Het staatsrecht van de landen der Europese
Gemeenschappen, Deventer 1981, pp. 227-229.

30. CE 14 januari 1938, Socitte des produits laitiers "La Fleurette", GrAr.,
p. 244.

31.  De CE verwijst in deze uitspraak overigens niet uitdrukkelijk naar dit beginsel.

32. Behalve "La Fleurette", CE 21 januari 1944, Caucheteux et Desmonts,
Rec., p. 22.
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33. Bijvoorbeeld: ziekenhuizen, sociale diensten, kamers van koophandel,
universiteiten, een aantal kredietverlenende instanties. Zie Kortmann in
Prakke/Kortmann 1986, pp. 150-151.

34. CE 31 juli 1912, Sociatt des granits porphyroids des Vosges, Rec. 909,
GrAr., p. 111.

35.  CE 6 februari 1903, Rec. 94, GrAr., p. 53.

36. Dat is echter anders wanneer "pr6rogatives de puissance publique"
worden uitgeoefend. CE 13 januari 1961, Magnier, R.D.P. 1961, 155,
concl. Fournier.

37.  TC 11 februari 1947, Rec. 501, Perrin.

38.  CE 18 november 1949, Rec. 490, Carlier.

39.   Bok, a.w., p. 20, levert terechte kritiek op deze uitzonderingen.

40.  De Laubadtre, a.w; p. 301.

41.  De Laubaddre, a.w., p. 298.

42. Onder voorvragen zijn te verstaan rechtsvragen waarvan de beslissing
noodzakelijkerwijs voorafgaat aan de beslissing van de juridische hoofd-
vraag. Zij zijn te onderscheiden in prejudicitle en prealabele vragen.
Vragen van de eerste categorie worden beantwoord door een ander
gerecht dan het gerecht dat bevoegd is te beslissen over de hoofdvraag;
vragen van de tweede soort worden door dezelfde rechter beantwoord.

43.  De Laubaddre, a.w., p. 519.

44.   TC 16 juni 1923, Septfonds, GrAr., p. 181.

45. TC 30 oktober 1947, Barinstein, Rec., p. 511; Zie ook Vedel: De l'arret
Septfonds A l'arrdt Barinstein, J.C.P., 1948, I, 49.

46.  TC 22 november 1951, Dlle Mineur, Rec. p. 647.

47.   TC 16 juni 1923, Septfonds, GrAr., p. 181.

48.  De Laubadtre, a.w., p. 521.

49.   TC 5 juli 1951, Rec. 638, GrAr., p.370.

50.   CC 1 juli 1967, J.C.P. 1968, nr. 15105.



4. Conseil d'Etat: administratie of rechter?

Een scheiding naar twec kanten

16. In het vorige hoofdstuk werd een globale schets gegeven van enkele
grondslagen van het Franse stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid.
Er bleek een stelsel van twee gescheiden "ordres de juridiction" te zijn
ontwikkeld, waarin bestuursgeschillen -uitzonderingen daargelaten- in hoog-
ste instantie worden beslist door een bifunctioneel orgaan, de Conseil
d'Etat. Ook bleek dat de bevoegdheid van de Conseil d'Etat naar in elk
geval twee kanten is begrensd:
-   in de eerste plaats naar (de bevoegdheidssfeer) van de gewone gerech-

ten;
-       in de tweede plaats naar (het handelen van) het openbaar bestuur.
Hieronder zal het uitsluitend gaan om enkele organisatorische aspecten van
het stelsel van twee gescheiden "ordres de juridiction". Eerst wordt kort
ingegaan op de verhouding tussen gewone en algemene administratieve ge-
rechten; daarna op die tussen algemene administratieve rechter en openbaar

bestuur; tenslotte op samenstelling, organisatie en taken van de Conseil
d'Etat.

Organisatorische scheiding van gewone en algemene administratieve gerech-
kn

17. Organisatorisch beschouwd is de scheidstijn tussen juridictions admini-
stratives en juridictions judiciaires scherper dan die tussen juridictions
administratives en administrations actives. Dit blijkt alleen al uit het feit,
dat de leden van de onderscheidene soorten gerechten verschillend zijn
opgeleid en volgens verschillende procedures zijn aangeworven en benoemd.
Op het niveau van de algemene administratieve gerechten en de gewone
gerechten komen personele unies niet voor; bij de bijzondere administratieve
gerechten soms well. De organisatorische scheiding blijkt ook uit het ont-
breken van een hooggerechtshof dat toeziet op de eenheid van de admini-
stratieve en de gewone rechtspraak. Er zijn immers twee hoogste gerechten:
het Cour de Cassation en de Conseil d'Etat. Hun gelijkwaardigheid wordt
treffend onderstreept door de samenstelling van het Tribunal des conflits,
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waarin beide vertegenwoordigd zijn met een gelijk aantal zetels.
Men kan vaststellen dat de organisatorische scheiding van de beide rechts-
orden nauw aansluit bij de waarde die men in Frankrijk hecht aan de be-
stuurlijke oridntatie van de leden van de administratieve gerechten.

Ormanisatorische scheiding van juridiction administrative en administration
active

18. De organisatorische scheiding van actieve administratie en algemene
administratieve gerechten is in Frankrijk niet heel scherp doorgevoerd. De
verklaring daarvoor houdt verband met de vraag naar de zinvolheid van het
instituut administratieve gerechten op zichzelf. Zoekt men de bestaansgrondervoor in de waarde die men hecht aan een bijzonder recht voor de admini-
stratie, dan zou in principe ook kunnen worden volstaan met het instellen
van administratieve kamers bij de gewone gerechten. Wordt die grond
daarentegen gezocht in bijzondere eisen die men stelt aan de bestuurlijkeaffiniteit van de administratieve rechters, dan is het begijpelijk dat men in
Frankrijk belang hecht aan een verstrengeling van bestuurlijke en recht-
sprekende functies binnen de administratieve gerechten. In verband daarmee
worden leden van de algemene administratieve gerechten niet alleen met
rechtspraak, maar ook met bestuurlijke advisering en beleidsvoorbereidingbelast. De Conseil d'Etat adviseert de regering, de tribunaux administratifs
organen van de departementen. Deelname aan bestuurlijk werk wordt voorts
bereikt door tijdelijke detachering van leden van de Conseil d'Etat bij de
openbare dienst. Het vervullen van deze bestuurlijke en bestuurlijk-advise-rende .taken wordt mogelijk gemaakt door de bijzondere vooropleiding vandie leden: de E.NA. leidt op voor hoge bestuurlijke functies.

Aldus wordt bereikt dat de leden van de administratieve gerechten op een
uitgebalanceerde en voorzichtige wijze betrokken zijn en blijven bij depraktische problemen van het besturen. Deze betrokkenheid leidt ertoe dat
leden van de juridiction administrative zich vaak meer beschouwen als leden
van een gespecialiseerde tak van administratie, dan van een geheel daarvan
losstaande, onafhankelijke rechterlijke organisatie. Zij heeft voorts bijge-
dragen aan het ontstaan van een klimaat waarin de Conseil d'Etat zich vrijkon voelen voorop te lopen bij de ontwikkeling van het administratieve
recht, doordat zijn leden zich meer "rtgulateur" dan controleur van de
administratie voelden2. Men komt bij de Conseil d'Etat wel de opvatting
tegen dat het bestuurlijke werk van de Raad in hoger aanzien staat dan het
rechtsprekende3. De organisatorische hervormingen van 1963 bevestigen dit
beeld. Zij waren erop gericht te voorkomen dat leden van de Raad zich
eenzijdig zouden specialiseren in de rechtspraak4.
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Het bovenstaande doet begrijpen waarom men in Frankrijk minder waarde

hecht aan de traditionele onafhankelijkheidsgaranties5 voor de leden van de
administratieve gerechten. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat
een formele realisering van die waarborgen minder belangrijk wordt gevon-
den, dan de feitelijke historisch gegroeide onafhankelijkheid. De rechtspo-
sitie van de leden voor de administratieve gerechten is in beginsel dezelfde

als die van andere bij het bestuur werkzame ambtenaren. Slechts op enkele

punten is zij aangepast6 aan de aard van de functie van de rechterlijke
ambtenaren.

De sarnenstelling van de Conseil d'Bat

19. Het voorzitterschap van de Conseil d'Etat berust van rechtswege bij de
eerste minister, in geval van zijn afwezigheid bij de minister van justitie.
In de praktijk worden de gewone zittingen van Assemblee gentrale en
Commission permanente voorgezeten door de vice-president van de Conseil
d'Etat.
De raad telt zesentachtig leden met de rang van conseiller (staatsraad).
Alleen zij kunnen participeren in de beraadslagingen en beslissingen. De

voorbereiding berust bij personeel in de rangen van auditeur (33 personen)
en maitre des requttes (81 personen). Uit hun midden worden bij decreet de
commissaires du gouvernement aangewezen. Deze functie is te vergelijken

met die van het Openbaar ministerie bij de Hoge Raad der Nederlanden. De
commissaires du gouvernement zijn belast met het opstellen van conclusies

over de juridische merites van de aanhangig gemaakte zaken.

De auditeurs worden aangeworven volgens de methode van het vergelijkend
onderzoek. Als zodanig fungeert uitsluitend het eindonderzoek van de Ecole
Nationale d'Administration, E.NA., een elitaire instelling die een beperkt
aantal kandidaten in een competitieve atmosfeer opleidt voor de hoogste

bestuurlijke posten. De E.NA. verzorgt een vooral bestuurlijke, niet een
juridische, opleiding, wat blijkt uit het zeer beperkte aandeel van juridische
vakken in het curriculum.1. De verplichte aanwerving van auditeurs uit de
kringen van de E.NA. beperkt de invloed van de regering op de selectie
van kandidaten. Auditeurs kunnen stapsgewijs bevorderd worden tot de beide

hogere rangen: maitre des requetes en conseiller. Bij de benoeming van
personeel in deze rangen is de speelruimte van de regering een fractie

groter, omdat zij respectievelijk een vierde (maitres des requdtes) en een
derde (conseillers) van de formatieruimte mag benutten voor het aantrekken
van externe kandidaten. Een aantal van deze posten is gereserveerd voor
promotie van leden van de tribunaux administratifs.

De regering is volledig vrij bij de selectie en benoeming van twaalf con-
seillers en service extraordinaire. Zij kunnen voor maximaal vier jaar wor-
den aangesteld en niet worden herbenoemd dan nadat twee jaar zijn ver-
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streken.
De leden in buitengewone dienst mogen niet deelnemen aan de rechtspre-
kende taken.
De ministers hebben de bevoegdheid naar de Conseil d'Etat ambtenaren af
te vaardigen die een schakel moeten vormen tussen het openbaar bestuur en
de "formations administratives" van de raad. Ook deze gemachtigden van deminister worden commissaires du gouvernement genoemd. Zij mogen nietworden verward met de gelijknamige functionarissen van de raad.

De ministers hebben voorts het recht zelf zitting te nemen in de "forma-
tions administratives" en daar een ieder te doen horen die een bijdrage kan
leveren aan de beraadslagingen.

De oreanisatie van de Conseil d'Bat

20. Sinds 1985 is de Conseil d'Etat organisatorisch opgedeeld in zes secties:
-    een Section du contentieux belast met rechtspraak;- een Section du rapport et des 6tudes8 belast met onderzoek, rapportage

en regeling van executiegeschillen en- vier sections admini ratives belast met adviserende taken, waarbij elke
sectie een eigen beleidsterrein bestrijkt, te weten sociale zaken, finan-
cien, binnentandse zaken en publieke werken.

Gaat een zaak waarover advies moet worden uitgebracht mdtr dan 66n sec-
tie aan, dan wordt in gezamenlijke vergadering of in een commissie ad hoc
besloten. De belangrijkste raadgevende beslissingen worden in Assemblte
gentrale genomen. Dit gremium beraadslaagt hetzij in normale samenstelling
(34 leden), hetzij plenair (alle conseillers, 86 leden). Voor de afhandeling
van spoedeisende kwesties is er een Section permanente.
Tot de sections administratives wordt de commission consultative gerekend.Zij treedt op in zaken van bevordering en bestraffing van leden van de
Raad.

De Section du contentieux wordt -net als elke andere sectie- voorgezetendoor een president. Hij wordt bijgestaan door drie plaatsvervangers. Dezesectie is onderverdeeld in tien sous-sections, elk met een eigen voorzitter.
De normale gang van zaken is dat een arrest wordt gewezen door twee
sous-sections in vergadering bijeen: sous-section-r6unies. Het decreet van 10
januari 19809 laat echter toe dat bepaalde zaken door 66n sous-section
worden behandeld.
Ingewikkelder zaken worden beslist op het niveau van de Section du
contentieux. Deze bestaat uit de voorzitter, zijn drie plaatsvervangers, devoorzitters van de sous-sections, drie conseillers die bij de formations admi-
nistratives zijn ingedeeld en een rapporteur. Zaken van nog groter belang
worden in een nog weer zwaardere samenstelling afgedaan: de Assemblde du
contentieux. Deze wordt voorgezeten door de vice-pr6sident van de Conseil
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d'Etat en bestaat verder uit de zes voorzitters van de secties, twee vice-
voorzitters van de Section du contentieug de voorzitter van de sous-section
die de zaak heeft onderzocht en een rapporteur. Vastgesteld kan dus wor-
den dat de kwantitatieve inbreng van de "formations administratives" bij de
belangrijkste beslissingen op het gebied van de rechtsprekende taken van de
Conseil d'Bat aanmerkelijk is.

De bevoegdheid om een bestuursgeschil voor te dragen voor behandeling

door 66n van de twee zware samenstellingen komt slechts aan bepaalde

leden toe. Het zijn de vice-prdsident van de Conseil d'Etat, de voorzitter en

plaatsvervangend voorzitters van de Section du contentieug de voorzitter
van de sous-section die de zaak onder behandeling heeft en de commissaire

du gouvernement. Het spreekt vanzelf, dat, ofschoon alle uitspraken afkom-

stig zijn van de Conseil d'Etat, de samenstelling waarin zij gedaan zijn van
invloed is op het gezag van de uitspraak. Dat gezag is groter naarmate de
samenstelling zwaarder waslo

Kenmerkend voor de wens de Conseil d'Etat een administratieve rechter met
bestuurlijke ervaring en invoelingsvermogen te doen zijn, is de verdeling

van het personeel over de verschillende secties. Vooral de hervormingen van
1963 hebben tot doel gehad, specialisaties in bestuurlijke of rechterlijke
functies te bemoeilijken. Sindsdien kunnen de conseillers tegelijkertijd be-
noemd zijn in een administratieve en in een contentieuze sectiell. Voor de
auditeurs en de mattres des requttes is zo'n dubbele taak regel.
De scheidingswand tussen de beide secties is echter waterdicht als het gaat
om de conseillers in buitengewone dienst, om de pr6sident van de Conseil
d'Etat12 en om de personen die zitting hebben in de raad zonder daarvan
decl uit te maken: de ministers en hun gemachtigden. Zij zijn uitgesloten
van de werkzaamheden in de Section du contentieux

De taken van de Conseil d'Etat

21. De Conseil d'Etat wordt verplicht gehoord over door de regering in te
dienen wetsontwerpen 3; die verplichting geldt niet bij initiatiefvoorstellen
van het parlement. Voorts wordt hij verplicht geconsulteerd over ontwerpen
van Ordonnances ter uitvoering van een machtigingswet als bedoeld in art.
38 Constitution, ten aanzien van ontwerp-decreten die een wet van v66r 4
oktober 1958 beogen te wijzigen, ten aanzien van ontwerpen van "ddcrets
en Conseil d'Etat" en voor het overige, zo vaak als de wet dat
voorschrijft14. Buiten deze gevallen om, is de regering altijd bevoegd om
advies in te winnen en de Raad bevoegd om ambtshalve van advies te
dienen15.

De rechtertijke taken van de Conseil d'Bat zijn niet alle van dezelfde aard.
In het merendeel van de gevallen is zijn taak die van apptlrechter; in een
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beperkt aantal zaken echter die van rechter in eerste aanleg of die van
cassatierechter.
Als rechter in eerste aanleg functioneert hij in een limitatief omschreven
aantal zaken, die in verband met hun belang of hun ruimtelijke strekking
niet aan een tribunal administratif kunnen worden opgedragen. De belang-
rijkste zijn16:
- beroepen tegen dtcrets en ordonnances;
- beroepen tegen ministeriele beslissingen genomen nadat over de ont-

werp-beslissing door de Conseil d'Bat verplicht advies is uitgebracht;
- beroepen tegen ministeritle actes rtglementaires;
- beroepen tegen beslissingen van organismes collegiaux (colleges van

beroepsbeoefenaren) met een nationale bevoegdheid;
- geschillen inzake bestuursbeslissingen waarvan de toepassing het res-

sort van een tribunal administratif overschrijdt;
- sommige geschillen omtrent beslissingen op het gebied van de prijsbe-

heersing en de bedrijfsconcentratie;

De bevoegdheden van de tribunaux administratifs zijn territoriaal bepaald en
gerelateerd aan de zetel van de autorite die de bestreden beslissing geno-
men heeft. Deze algemene regel lijdt uitzondering wanneer een onroerend
goed voorwer ' van geschil vormt en als de belanghebbende in een ander
ressort woontl

De Conseil d'Etat fungeert als appalrechter ten aanzien van uitspraken van
tribunaux administratifs18. Dezelfde functie vervult hij bij de uitspraken van
een aantal gespecialiseerde administratieve gerechten.

De functie van cassatierechter vervult hij ten aanzien van zaken die bij het
Cour des Comptes gediend hebben, bij de Conseil suptrieur de 1'6ducation
nationale en het Cour de discipline budg6taire et financidre. Hij beoordeelt
dan niet de feiten en wijst in geval van vernietiging terug naar de feite-
tijke instantie.
De cassatiemogelijkheid in administratieve zaken staan open ongeacht of een
wettelijke regeling uitdrukketijk in het cassatieberoep op de Conseil d'Etat
heeft voorzien19.

Samenvatting

22. Samenstelling en organisatie van de Conseil d'Etat weerspiegelen de
bifunctionaliteit van dit orgaan. Men kan concluderen dat de spanning tus-
sen bestuur en rechter mede is overbrugd door organisatorische oplossingen.
Het is niet op voorhand uit te sluiten dat dit van invloed is geweest op de
inhoud van het door de Conseil d'Etat ontwikkelde bestuursrecht en op de
voortrekkersrol die de Raad bij de vormgeving daarvan heeft gespeeld. Via
de juridische methode kan de aanwezigheid en omvang van die invloed ech-
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ter niet worden vastgesteld. Tegen een dergelijke invloed pleit dat de rech-
terlijke toetsingsmaatstaven in Frankrijk niet wezenlijk verschillen van die
welke in andere westeuropese landen worden gehanteerd.
Er staat tegenover dat de Conseil d'Etat vrijmoedigheid aan de dag heeft
gelegd door deze maatstaven in een vroeg stadium van de ontwikkeling van
het bestuursrecht te vormen en toe te passen. De geschetste organisatori-
sche structuur zou een verklaring kunnen zijn voor de bestuurlijke aanvaar-

ding van deze juridische ontwikkelingen. Het voortbestaan van die structuur
waarborgt de verzoening van de belangen van rechtsbescherming en be-
stuursvrijheid in de ogen van het actieve overheidsbestuur op een meer
permanente basis.

Kenmerkend voor die structuur is de bifunctionaliteit van het met de admi-
nistratieve rechtspraak belaste orgaan en het streven om een eenzijdig
rechterlijke specialisatie van zijn leden te voorkomen. Karakteristiek is
eveneens de algemeen bestuurlijke vorming van zijn leden op de Ecole
Nationale de l'Administration en de tijdelijke detacheringen van administra-
tieve rechters bij het openbaar bestuur.
Deze kenmerken betekenen dat de belangen van het bestuur in de admini-
stratieve rechtspraak dubbel zijn gewaarborgd, namelijk En door een toet-
sing aan een bijzonder bestuursrecht en door een bijzondere wijze van
samenstellen en organiseren van het met die toetsing belaste orgaan.

De bifunctionaliteit van de Conseil d'Bat en zijn daaraan aangepaste sa-
menstelling en organisatie zijn niet het produkt van een vooraf bedacht en
doordacht theoretisch concept, maar het resultaat van een historische ont-
wikkeling. Het is de praktijk20 die het heeft ontwikkeld, de theorie die het
heeft ontdekt. Traditie, samenstelling en organisatie geven echter aanleiding
om te concluderen, dat de Raad -in weerwil van het feit dat hij niet beant-
woordt aan het gangbare concept van een rechterlijk college- zich wel als
zodanig manifesteert. Hij heeft zichzelf een aanzien verschaft waardoor hij
in staat is gebleken in onafhankelijkheid te oordelen 1 en een positie ver-
worven, die tot een aanvaardbare mate van naleving van zijn uitspraken
heeft geleid22
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5. Het recours pour excds de pouvoir

Het recours pour exds de pouvoir en andere administratiefrechteliike
rechtsgangen

23. In dit hoofdstuk wordt de aard van het recours pour excts de pouvoir
onderzocht. Hoe verhoudt dit algemene vernietigingsberoep zich tot andere
rechtsgangen bij de algemene administratieve gerechten en hoe tot het be-
roep bij de administratie? Daarnaast komt de vraag naar de functie van het
algemene vernietigingsberoep aan de orde, zulks omdat dat van belang is
voor de aard ervan.

Het recours pour excts de pouvoir, het Franse vernietigingsberoep, behoort
tot de recours contentieux. Onder recours contentieux is te verstaan het
beroep op een rechter volgens een geregelde procedure teneinde omtrent
een    rechtsvraag een bindend rechterlijk oordecl    te verkrijgeni. Daarvan    zijn
te onderscheiden de recours administratifs, vormen van beroep die worden
behandeld en beslist door bestuursorganen.
Op hun beurt worden de recours administratifs onderscheiden in recours
hitrarchiques2 en recours gracieux. De eerste strekken ertoe de toezichts-
bevoegdheid van een hoger bestuursorgaan te activeren; de tweede zijn ge-
richt op heroverweging door hetzelfde bestuursorgaan.

De verschillen tussen reeours contentieux en recours administratifs zijn tot
een aantal karakteristieken te herleiden. Te noemen zijn de volgende:
- de beroepsgronden verschillen; bij de rechter kunnen stechts rechtsgron-

den worden aangevoerd; bij het bestuursorgaan ook gronden ontleend aan
de opportuniteit;

- het instellen van een recours administratif is in beginsel niet aan ter-
mijnen gebonden en de behandeling ervan evenmin aan vorm- en
procedurevoorschriften; bij de recours contentieux geldt het tegendeel;
het in recours administratif oordelende bestuursorgaan beschikt in begin-
sel over bevoegdheden van dezelfde omvang als het primair bevoegde
orgaan, zulks onder voorbehoud van inmiddels door derden verkregen
rechten3.

De recours administratifs zijn dus niet geheel te vergelijken met het admi-
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nistratief beroep in Nederland. Voor wat betreft de afwezigheid van een
beroepstermijn en het in beginsel ontbreken van vorm- en procedurevoor-
schriften vertonen zij meer overeenkomst met het bestuurlijke repressieve

toezicht, voor zover dat bestaat uit de behandeling van verzoeken om spon-
tane vernietiging.

VoorDrocedures

24. Behoudens wettelijke uitzonderingen4 kan het algemene vernietigingsbe-
roep worden ingesteld zonder dat een voorprocedure is gevolgd. Een appel-
lant is vrij in de keuze of hij direct een vernietigingsberoep aanhangig zal
maken, dan wel eerst een recours administratif zal volgen. Wel dient hij bij
het maken van die keuze de beroepstermijn van twee maanden voor het
vernietigingsberoep in acht te nemen. Voor het instellen van beroep tegen
een onbevredigende uitkomst van een recours administratif geldt wederom
een beroepstermijn van twee maanden. Een 'silence" (weigering om te be-
slissen) wordt aangenomen wanneer een beslissing op het recours
administratif vier maanden is uitgebleven5. Tegen die "silence" staat even-
eens gedurende twee maanden beroep op de rechter open. De keuze tussen
recours administratif en recours contentieux is niet alleen alternatief, maar
ook cumulatief. De burger heeft het recht om de beide rechtsgangen tegelij-
kertijd te gebruiken6.

De biizondere rechtsming

25. De term recours contentieux omvat meer dan alleen het vernietigings-
beroep7, omdat hij ook de bijzondere rechtsgangen bij de administratieve
gerechten omvat, zoals het beroep in belastingzaken en de beroepen die niet
in een vernietiging kunnen resulterens. Bij deze veelheid van rechtsgangen
rijst de vraag wat voorgaat: het algemene vernietigingsberocp (recours pour
excts de pouvoir) of het andere rechterlijke rechtsmiddel (het recours
paralltle)? Sinds het Lafage-arrest' heeft de appellerende partij een relatief
grote keuzevrijheid in de situatie dat het recours paralltle dient bij de-
zelfde rechter als die welke bevoegd is over het recours pour exces de
pouvoir te oordelen. Betreft het recours parallele daarentegen een rechts-
gang bij een andere dan de algemene administratieve rechter, dan gaat de
bijzondere rechtsgang voorio. Dit lijdt uitzondering indien het recours
paralltle bij de andere rechter tot hetzelfde resultaat kan leiden als het
algemene vernietigingsberoepii; in dat geval zal het volgen van de weg van
het recours pour exces de pouvoir niet tot niet-ontvankelijkheid leiden.

Grondslag van het recours pour exds de Douvoir

26. In de literatuur wordt art. 9 van de wet van 24 mei 1872 waarbij het
stelsel van justice d616guEe werd ingevoerd vrij algemeen12 als grondslag
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van het recours pour exces de pouvoir aangewezen. Deze bepaling luidt:
"Le Conseil d'Etat statue souverainement sur les demandes d'annulation
pour exces de pouvoir form6es contre les actes de diverses autorit6s
administratives".

Zij is thans opgenomen in het geldende artikel 32 van de Ordonnance van
31 juli 1945.
Een erg duidelijke grondslag kan dit niet worden genoemd. De bepaling ver-
onderstelt het bestaan van een vernietigingsberoep en stelt het niet in13
Nochtans is deze grondslag stevig genoeg gebleken om een poging van de
wetgever om alle besluiten van een bepaalde soort aan iedere vorm van be-
roep te onttrekken bi de Conseil d'Etat te laten stranden. In het beroemde

larrest Dame Lamotte 4 kwam de Raad tot het oordeel dat de wettelijke for-
mule:

"1'octroi de la concession ne peut faire l'objet d'aucun recours
administratif ou judiciaire"

onvoldoende was om een concessiebeslissing aan het recours pour excBs te
onttrekkents.

Aard van het recours pour excBs de pouvoir

27. Het recours pour exces de pouvoir behoort tot de recours objectifs. Het
beroep is niet gericht tegen een persoon, maar tegen een bestuursbeslis-
sing16 (procts fait A un acte). Die beslissing vormt het voorwerp van on-
derzoek. In tegenstelling tot de recours subjectifs gaat het bij de recours
objectifs om de handhaving van het geldende recht. Een appellant beroept
zich dus niet op Ziin subjectieve rechten, maar op algemeen geldende
rechtsnormen. Aldus ook de Conseil d'Etat in het hierboven genoemde arrest
Dame Lamotte, waarin overwogen werd dat het recours pour excts de
pouvoir

"a pour effet d'assurer, conformEment aux principes g6n6raux du droit,
le respect de la 16galit6"17.

Het onderscheid tussen recours objectifs en subjectifs wordt door het me-
rendeel van de auteurs aanvaard18, evenals de indeling van het recours pour
exces de pouvoir bij de recours objectifs. Zij die er cen recours subjectif in
zien, rekken het begrip subjectief recht onaanvaardbaar op, zoals Bonnard,
die er mede onder verstaat het recht van justitiabelen om in rechte de
handhaving van objectieve rechtmatigheid af te dwingen19; of zoals
Kornprobst die de intentie van appellanten in zijn beschouwingen betrekt en
betoogt, dat het recours pour excts de pouvoir een recours subjectif is

20omdat appellanten er hun eigen belangen mee nastreven . Niettegenstaande
dat het recours pour exces de pouvoir een aantal subjectieve elementen
omvat, valt moeilijk te ontkennen, dat een aantal belangrijke karakteris-
tieken het buiten de sfeer van het partijenproces tilt en de typering
"procts fait A un acte" ten volle rechtvaardigt. Ik denk hierbij aan:
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-  de werking erga omnes van uitspraken: een vernietiging doet de acte
uit de rechtsorde verdwijnen, zodat het gezag van gewijsde absoluut
moet worden genoemd;

-  de ruime kring van beroepsgerechtigden; er wordt niet gevraagd om een
subjectief recht, maar om een simpet belang;- de objectieve toetsingsmethode; de rechter gaat na of de bestreden
beslissing zich verdraagt met algemeen geldende rechtsregels en onder-
zoekt niet of ap ellant enig subjectief recht jegens de overheid heeft.

Waar rechtsingang-1, toetsing en uitspraak sterk objectief gekleurd zijn,
kan ervan worden uitgegaan, dat het recours pour exces de pouvoir in es-
sentie als een contentieux objectif moet worden bestempeld.

Het vernietigingsberoep staat ook open tegen actes rdelementaires

28. Het objectieve karakter van het recours pour exces de pouvoir wordt
bevestigd en onderstreept door de omstandigheid dat het ook kan worden
ingesteld tegen bestuurswetgeving: actes r6glementaires. Deze mogelijkheid
is moeilijk te rijmen met een stelsel waarin subjectieve aanspraken van
burgers jegens de overheid tot uitgangspunt worden genomen.
De beroepsmogelijkheid tegen actes reglementaires berust op de ruime
formulering van artikel 32 van de Ordonnance van 1945, waarin de bevoegd-
heid van de Conseil d'Etat wordt gerelateerd aan het

be rip
daden van

bestuursorganen (actes de diverses autorites administratives)2 . Deze formu-
lering houdt in, dat niet alleen concrete, maar ook algemene bestuursbeslis-
singen (d6cisions administratives 3) appellabel zijn.

Het vernietigingsberoep tegen actes r6glementaires heeft -ook in Frankrijk-
niet altijd bestaan in de omvang waarin het thans bestaat. Aanvankelijk
werd een uitzondering gemaakt voor actes rtglementaires van de regering.
Dit gebeurde op grond van het argument dat zij -zijnde gedelegeerde parle-
mentaire wetgeving- dienden te delen in de onschendbaarheid van de wet.
Vanaf het midden van de negentiende eeuw ging de Conseil d'Bat er ge-
leidelijk toe over deze uitzondering te beperken tot de zware categorie
"raglements d'administration publique"24, die te vergelijken is met de Neder-
landse algemene maatregelen van bestuur. Vervolgens verviel ook deze uit-
zondering; eerst, in 1872, door het wel bij wege van exceptie toetsen van
deze reglementen, daarna, sinds 1907, door het toestaan van het vernieti-
gingsberoep. Deze

laatste st 
werd gezet in het arrest Compagnies de

chemins de fer de l'est et autres
De Conseil d'Etat baseerde zich in dat arrest op art. 9 van de Wet
van 24 mei 1872, dat beroep openstelt tegen "les actes" van de
verschillende "autoritts administratives". Hij stelde vast dat de
'chef de l'Etat" daartoe gerekend moest worden. De omstandigheid
dat het hier ging om een reglement dat was vastgesteld op basis
van een uitdrukketijke machtiging in de wet in formele zin kon
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daaraan niet afdoen, nu dat reglement toch moest worden
beschouwd als een acte afkomstig van een bestuursorgaan en nu het
toch ging om een beroep als bedoeld in artikel 9.

De Conseil d'Eat verwierp daarmee de theorie van de secundaire wetgeving,
die in gedelegeerde wetgeving overgedragen wetgeving ziet26 en aanvaardde
dus de leer die inhoudt dat regelgeving van bestuursorganen tot het be-
stuurshandelen moet worden gerekend.

Tardieu schreef in zijn aan het arrest voorafgaande conclusie, dat het toe-
laten van het vernietigingsberoep tegen rtglements d'administration publique
niet viel te vermijden. Er moest een einde worden gemaakt aan de anomalie,
dat deze reglementen niet in direct beroep, maar wet bij wege van exceptie
konden worden getoetst.

"Dans l'affaire qui vous est soumise, cette contradiction Eclaterait d'une
manitre flagrante, puisque vous devriez vous livrer, sur la deuxitme
strie de pourvois, A l'examen que vous auriez refuse de faire sur la
premitre."

Een nog dwingender argument vond hij dat op de rechtmatigheid van ook
dit type actes rdglementaires in op zijn minst twee categoriean van gevallen
rechterlijk toezicht noodzaketijk is. Hij dacht daarbij aan de gevallen
waarin de Conseil d'Etat ten onrechte niet gehoord is en aan het niet in
acht nemen van de wettelijke bevoegdheidsgrenzen.
Over een derde reden kon Tardieu zich nog niet uitlaten, omdat zij pas
ontstond bij de inwerkingtreding van de Constitutie van 1958. Deze heeft
aan de regering een zelfstandige algemene regelgevende bevoegdheid geat-
tribueerd, zulks terwijl die van het parlement beperkt werd tot bepaalde,
limitatief opgesomde, onderwerpen. Gelet daarop kan naar de huidige ver-
houdingen een rechterlijk toezicht op autonome reglementen van de regering
niet worden gemist. Omdat deze reglementen geen grondslag hebben in de
wet kunnen zij slechts getoetst worden aan de Constitutie en aan de princi-
pes gEntraux du droit27.
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Noten

1.     J. Rivero, Droit administratif, Paris 1980, pp. 210-211.

2. De Conseil d'Etat heeft het recours hierarchique verheven tot de
status van de principes gdndraux du droit. De met toezicht belaste
organen zijn verplicht om tot een oordeel te komen wanneer hen een
verzoek tot toepassing van hun bevoegdheden bereikt. Zij mogen zich
niet verschuilen achter een vermeende vrijheid van oordelen van lagere
organen. CE 30 juli 1950, Quaralt, Rec., p. 413.

3.  Zie over de problematiek van de intrekking verder de paragraaf over
de rechtszekerheid. Zie ook CE 4 december 1959, Geoffroy, RDP 1960,
p. 132, noot Waline.

4.  Bij wijze van uitzondering is een recours administratif verplicht bij
bepaalde beslissingen, zoals de "deliberations" van conseils municipaux
en de beslissingen van de commissions communales de remembrement.
Zie Braibant, Questiaux, Wiener, a.w., p. 269.

5. M.Waline, Precis de droit administratif, Paris 1969, p. 160.

6. Braibant, Questiaux, Wiener, a.w., p. 269.

7. Welk begrip op zijn beurt weer ruimer is dan recours pour excts de
pouvoir, omdat ook het cassatieberoep een vernietigingsberoep is. Hier
wordt met vernietigingsberoep steeds bedoeld recours pour exces de
pouvoir.

8.   De belangrijkste zijn het recours de pleine juridiction, waarin het voo-
ral gaat om vorderingen tot veroordeling tot betaling van een
geldbedrag en de contentieux de l'interprdtation waarin de toetsing
resulteert in een declaratoir, dat noch tussen partijen, noch erga
omnes zelfstandig rechtsgevolg heeft. Zie over de verschillende
recourstypen De Laubaddre, a.w., p. 544 e.v. en Rivero, a.w., p. 269
e.v. Zie ook P.van Dijk, Toetsing van overheidshandelen door de natio-
nale en internationale rechter en het vereiste van een procesbelang,
diss., 's-Gravenhage 1976, p. 77 en Bok, a.w., pp. 34-37.

9.     CE 8 maart 1912, Rec. 348, GrAr., p. 104

10.    CE 12 december 1985, Dame Marton, 579.
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11.  Sinds het Lafage-arrest, CE 8 maart 1912, Rec. 348, GrAr., p. 104, is
de keuzevrijheid voor de burger bij beroepssoorten die door dezelfde
rechter worden behandeld vergroot.

12.    Rivero, a.w., p. 240; De Laubadtre, a.w., p. 569.

13. Dit behoeft geen verwondering te wekken, omdat het vernie-
tigingsberoep v66r 1872 al bestond in het stelsel van justice retenue.

14.    CE 17 februari 1950, Dame Lamotte, Rec. p. 110, GrAr., p. 339.

15. De wetgever kan dit alleen uitdrukkelijk doen door expressis verbis
het recours pour excts de pouvoir te noemen. Deze benadering treft
men ook aan bij de verhouding van regelgevers en principes gtntraux
de droit. In een latere uitspraak heeft de Conseil d'Etat het recours
pour excds de pouvoir tot deze principes herleid. Zie CE 17 april 1953,
Falco et Vidaillac, R.D.P. 1953, p. 148, concl. Donnedieu de Vabres,
GrAr., p.408.

16.     Zie bijv. Guy Braibant, Le droit administratif franGais, Paris, 1984, p. 515.

17.    CE 17 februari 1950, Dame Lamotte, Rec. p. 110, GrAr., p. 339.

18.    De Laubaddre, a.w., p. 549.

19.  R.Bonnard, Le controle juridictionnel de l'administration, p. 35; Precis
de droit administratif, vierde dr., Paris 1943, p. 25.

20. B.Kornprobst, La notion de partie dans le recours pour excas de
pouvoir, Paris 1960. Zijn benadering wordt alom verworpen als te
eenzijdig. Zie bij voorbeeld J.-M. Auby en R.Drago, Traitt de
contentieux administratif, deel 2, Paris 1984, p. 138.

21. Idem L.Blum, conclusie bij het arrest Boussuge, CE 29 november 1912,
Rec. 1128, GrAr., p. 115.

22. Zie daarvoor nummer 26.

23. In de praktijk heeft de bevoegdheid in het recours pour exces de
pouvoir zich gericht naar de notie "decision faisant grief'; Zie o.a.
Rivero, a.w., p. 243.

24.  Sinds de wetten van 7 en 21 juli 1980 "dicrets en Conseil d'Etat" ge-
naamd. Zie J.M.Duffau, Grandeur et ddcadence du rtglement
d'administration publique, AJDA 1980, p. 468.
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25.    CE 6 december 1907, Rec. p. 913, concl. Tardieu, GrAr., p. 75.

26. Omdat de Conseil d'Etat vaak uiterst summier motiveert is niet

duidelijk of hij de theorie van Esmein heeft willen aanvaarden. Esmein,
E16mentaire de droit constitutionnel, vierde druk, p. 580 e.v., stelde
zich op het standpunt dat de parlementaire wetgever niet bevoegd is
zijn wetgevende bevoegdheid over te dragen, omdat dit de omvang van
die bevoegdheid zou miskennen. Hij ging er van uit dat de constitutie
aan het parlement een onvervreemdbare wetgevingsopdracht heeft ver-
strekt welke het zelf heeft te vervullen. Slechts de grondwetgever zou
daarin verandering kunnen brengen. Hij beriep zich daarvoor op de
opvattingen van Locke en Sieyes.

27. CE 26 juni 1959, Rec. p. 394, GrAr., p. 482, Syndicat gtntral des
ingEnieurs-conseils; CE 12 februari 1960, Sociate Eky, Rec. 101.



6. Enige ontvankelijkheidsvragen

Algemeen

29. Aan een korte beschrijving van de ontvankelijkheidsvragen die in het
algemene vernietigingsberoep een rol spelen kan niet worden voorbijgegaannu zij van betekenis kunnen zijn voor de praktische toegankelijkheid tot
het beroep tegen regelgevende bestuursbesluiten. In hypothese is het moge-
lijk dat aan de ontvankelijkheid van beroepen tegen actes rtglementaires
zwaardere eisen worden gesteld dan aan die tegen actes individuels.
In het onderstaande worden de ontvankelijkheidsvragen verdeeld in drie
categorietn, te weten het voorwerp van het geschil, het belangvereiste en
de beroepstermijn.

Het voorwerp van het geschil: dkision faisant grief'

30. Bij de bespreking van de bevoegdheid van de algemene administratieve
rechter is aangegeven dat deze beperkt is tot bestuurshandelingen (actes
administratifs) van bestuursorganen (autoritts administratives)1. Zijn be-
voegdheid om kennis te nemen van vernietigingsberoepen wordt evenwel
nader bepaald door het engere begrip beslissing (dtcision). Ontvankelijk zijn
slechts beroepen gericht tegen een "dacision faisant grief'2. Deze dtcision
is een eenzijdige rechtshandeling van een bestuursorgaan, een

"acte de volonte destint A introduire un changement dans les rapports dedroit que existent au moment oil il intervient, ou mieux, A modifier
l'ordonnancement juridique"3.

Dit brengt meerzijdige en feitelijke handelingen van de administratie buiten
de sfeer van het vernietigingsberoep.

Het criterium van de eenzijdigheid is met kwantitatief, maar kwalitatief op
te vatten. Volgens Hecquard-Thtron is niet het aantal wilsverklaringenbepalend, maar de verhouding van de beslissingnemer tot de geadresseerde.
Wanneer een orgaan een beslissing bindend op kan leggen aan een subject
buiten dat orgaan is er sprake van on elijkheid van normsteller en normge-
adresseerde  en  dus van eenzijdigheid .  In de praktijk  van het moderne
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overheidsbestuur wordt deze eenzijdigheid gemitigeerd door overleg en pseu-
do-contractuele constructies: over een eenzijdige vaststelling van de ar-
beidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel wordt ook in Frankrijk on-
derhandeld. De Conseil d'Etat is evenwel bercid gebleken door deze fagdes
van tweezijdigheid heen te kijken.

Een akkoord tussen het bestuur van een organisatie van beroepsbe-

oefenaren en de minister over de prijsstelling van bepaalde diensten
werd niet als een contract, maar als een "acte rdglementaire pris en
accord" gekwalificeerd, waarmee de eenzijdigheid en dus de ontvanke-

lijkheid van het daartegen ingestelde vernietigingsberoep was gege-
ven5.

Het criterium van het rechtsgevolg brengt mee, dat handelingen die aan een
beslissing voorafgaan, zoals adviezen6 en andere voorbereidingshandelingen,

of handelingen die erop volgen, zoals herinneringen aan geldende rechtsnor-
men en inlichtingen, niet vatbaar zijn voor vernietigingsberoep.

Directives en circulaires

31. Het criterium van het rechtsgevolg brengt ook mee, dat pseudo-wetge-
ving,7 in het algemeen niet in direct beroep kan worden aangevochten. Men
moet daarbij overigens onderscheiden tussen die vormen die worden aange-

duid met de term circulaire (of het synoniem instruction de service) en die
welke directive worden genoemd. Circulaires zijn aanwijzingen van het
diensthoofd aan zijn ondergeschikten, directives regels volgens welke de
regelgever in concrete gevallen zal gaan beslissen en dus bekendmakingen
van een beleid dat gevoerd zal gaan wordens. Tegen circulaires staat onder

omstandigheden wel beroep open, namelijk wanneer het bestuursorgaan
"ne s'est bornt A interprtter les textes en vigueur, mais a, dans les
dispositions attaquees, fixt des rtgles nouvelles relatives A la con-
stitution des dossiers de ces demandes de subventions; que par suite,
ladite circulaire a, dans ces dispositions un caracttre rtglementaire4

Tegen directives nietio. Wel kan de rechtmatigheid ervan ter discussie wor-
den gesteld bij wege van exceptiell.

Het in principe ontbreken van direct beroep tegen beide vormen van re-
gelgeving is in de literatuur niet onbekritiseerd gebleven met als argumen-
ten de effectiviteit van de rechtsbescherming en de doelmatigheid van het
bestuur. Het is gemakkelijker om een regel aan te passen na vernietiging
ervan in een direct beroep, dan na een lange reeks van individuele beroepen
waarin een beroep op de exceptie van onrechtmatigheid is gehonoreerd, in
welk geval overgangsproblemen een grotere rol gaan spelen12.

Afgezien van de uitzondering die gemaakt moet worden voor pseudo-wetge-

ving, brengt het bovenstaande mee, dat aan het begrip "dtcision" niet zoda-
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nige eisen worden gesteld, dat een belangrijke categorie van actes
r6glementaires daar buiten valt.

Relevantie van het onderscheid tussen actes rtelementaires en actes
individuels

32. Het begrip decision omvat zowel actes r6glementaires als actes
individuels. In de Franse literatuur wordt aan het onderscheid tussen deze
twee rechtsfiguren weinig aandacht besteed13, omdat de rechtsgevolgen die
eraan verbonden zijn, van relatief gering belang worden geacht. Anders dan
in Nederland hebben die rechtsgevolgen geen betrekking op de appellabili-
teit.
Naar Frans recht is het onderscheid echter wel van belang voor:-  de verdeling van rechtsmacht tussen gewone rechter en administratieve

rechter inzake beheersbeslissingen over overheidseigendommen; actes
individuels worden aangemerkt als gestion priv6 4 en behoren dus tot
de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, actes r6glementaires op het-
zelfde gebied worden als administratief gekwalificeerd en zijn dus ap-
pellabel bij de algemene administratieve rechter15;

- de absolute bevoegdheid van de tribunaux administratifs; daaronder
vallen actes individuels van de ministers, maar niet ministeriele actes
rEglementaires, de kennisneming waarvan is voorbehouden aan de
Conseil d'Etat16;

-  de formele rechtskracht die bij actes individuels sterker is dan bij actes
r6glementaires; de eerste zijn, behoudens uitzonderingi; na het ver-
strijken van de beroepstermijn niet meer vatbaar voor rechterlijke
toetsing, de tweede wel, namelijk bij wege van exceptie;

-  de wijze van bekendmaking; bij actes individuels is individuele bekend-
making aan belanghebbenden vereist; bij actes rtglementaires is de
wijze van bekendmaking afgestemd op de onpersoonlijke aard van deze
beslissingen;

-  de rechtszekerheid; zij beperkt de bevoegdheid van een bestuursorgaan
om een acte individuel in te trekken of te wijzigen; daarentegen kunnen
actes rdglementaires op in beginsel elk gewenst moment worden inge-
trokken of gewijzigd 8;
de toetsingsbevoegdheid van de gewone rechter; zie Hoofdstuk 3, num-
mer 15;

-  de kenbaarheid van de motivering van de primaire beslissing; de wetvan 11 juli 1979 verplicht tot kenbare motivering van primaire
"dEcisions individuelles dtfavorables ;- de wijze van voorbereiding; het decreet van 28 november 198319
schrijft een procedure op tegenspraak voor voor alle gevallen dat een
"decision administrative doit dtre motivee par application de la toi du
11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs"; het decreet
introduceert dus geen algemene inspraakverplichting voor actes
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r6glementaires.

Het belanavereiste

33. Het recours pour exces de pouvoir is alleen ontvankelijk wanneer appel-
lant door de bestreden bestuursbeslissing in zijn belang of belangen getrof-
fun wordt. In overeenstemming met het objectieve karakter van het alge-
mene vernietigingsberoep worden aan dit belang geen hoge eisen gesteld.
Nochtans is er geen sprake van een actio popularis, omdat de Conseil d'Etat
wil waken tegen overbelasting van de rechter en ondoelmatigheid van het
bestuur20.
Slechts bij het derdenverzet wordt geen genoegen genomen met een simpel
belang, maar wordt een subjectief recht verlang(121. Dit laat zich verklaren
door het adagium litis finiri oportet.

De kring van personen met een belang varieert onder meer naar de aard
van beslissing die bestreden wordt. Is zij naar haar aard sterk individueel
en concreet bepaald, dan is die kring uiterst klein.

Zo werd al eens bepaald, dat alleen buren belang hadden bij de
vernietiging van een bouwvergunnin22.

Naarmate een besluit algemener wordt past de kring van belanghebbenden
zich daaraan aan: zij dijt Uit23. Soms betekent dit dat de actio popularis

nabij is gekomen.
In het geval van de Soci6t6 Eky werd een regeling van de regering

aangevochten die het uitgeven, verspreiden en gebruiken van alter-
natieven voor wettige betaalmiddelen verbood. Eky wilde vastgesteld
zien, dat de regeling te ruim was geformuleerd, omdat zij naar haar
letter ook de waardepapieren bestreek waarvan Eky zich bediende.
Ofschoon het er niet naar uitzag dat de instelling iets te vrezen

had, nu de regering deze papieren niet op het oog had gehad, werd
zij toch in haar beroep ontvangen24

De jurisprudentie over de betekenis van het belangvereiste is sterk casua-
tisch gekleurd. Volstaan wordt met het schetsen van enkele hoofdlijnen.
Daarbij is de benadering van de commissaire du gouvernement Mosseta, die
door de meeste auteurs is overgenomen, tot uitgangspunt genomen. Hij
maakt onderscheid tussen twee -overigens niet geheel te scheiden- belang-

vereisten, te weten
-  de eis van het objectief belang, die meebrengt dat eiser een nadeel

moet hebben geleden, of geredelijk te wezen heeft, dat door een ver-
nietiging geheel of ten dele kan worden weggenomen (point d'interet,
point d'action);

-  en de eis dat het geleden of te vrezen nadeel klager op een wijze treft
die hem in voldoende mate onderscheidt van andere burgers; hij moet in
een bijzondere positie verkeren ten opzichte van de bestreden maatre-
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gel. Deze twee vereisten gelden cumulatief, zij het dat in de praktijk
meestal wordt volstaan met de vaststelling van de bijzondere persoon-
lijke positie26

Er kan een overlapping worden gesignaleerd met de inhoud van het begrip
ddcision, nu dat naar zijn aard "de nature A faire grief' (nadeel brengend)
is. Het gaat daarbij echter om een juridische benadeling, om een nadelige
wijziging van een rechtsverhouding. Bij het objectieve belangvereiste gaat
het veeleer om de vraag of klager een feitelijk nadeel lijdt of zal lijden27.

Welke eisen worden er aan het belang gesteld? Is het een probleem dat het
te vrezen nadeel zich pas in de toekomst zal openbaren of verwezenlijken?
In de jurisprudentie wordt de eis gesteld dat het nadeel niet al te hypo-
thetisch, dat het verband met de bestreden beslissing niet al te los mag
zijn. Om die reden werd de Association des usagers de 1'6lectri-
cit6 niet ontvangen in zijn beroep tegen de instelling van een verevenings-
fonds. De Conseil d'Etat vond de invloed van het fonds op de prijsstelling
voor kleinverbruikers van electriciteit te hypothetisch28.
Met deze uitspraak valt moeilijk te rijmen dat een gemeentelijke belasting-
betaler ontvangen werd in zijn beroep tegen een maatregel die waarschijn-
lijk van invloed zou zijn op de hoogte van de gemeentelijke belastingen29.
De hoedanigheid van gemeentelijk contribuabele was dus voldoende voor
ontvankelijkheid in het beroep tegen een gemeentelijke regeling. De hoeda-
nigheid van betaler van nationale belastingen bleek dat echter niet te zijn
om een nationale regeling aan te kunnen vechten30.

Het nadeel kan immaterieel zijn. Zo werden aanvaard de vrees voor aantas-
ting van de goede naam van de sch00131 en aantasting van de vrijheid van
godsdienst32.

Bij besluiten die een meer algemene strekking hebben zal het sneller voor-
komen dat een collectief belang wordt getroffen. Een tot de betrokken col-
lectiviteit behorende burger kan daartegen in geweer komen. Zo werd de
inwoner van een gebied waarin geen sterke drank mocht worden verkocht

ontvan en in
zijn beroep tegen een vergunning voor het vestigen van een

slijterij 3. Bij besluiten die een collectief nadeel berokkenen wordt veelal
beroep ingesteld door organisaties die de betrokken groep representeren.

Aldus werd de Ligue nationale contre l'alcoolisme ontvankelijk
verklaard in zijn beroep tegen een regeling waarbij het toezicht op
de stokers van brandewijn voor eigen gebruik werd versoepeld34.

Het vereiste van een bijzondere positie ten opzichte van de bestreden be-
slissing strekt ertoe de actio popularis buiten de deur te houden. De Conseil
d'Etat laat de betekenis van dit vereiste afhangen van de aard van de be-
stuursbeslissing. Meer in het algemeen kan men stellen dat de kring van be-
langhebbenden toeneemt met het algemener worden van het bestreden be-
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Sluit35  zonder dat een actio popularis wordt aanvaard36. Men kan echter
niet zeggen dat de omvang van de kring van belanghebbenden samenvalt
met het onderscheid tussen actes individuels en actes reglementaires. Indivi-
duele bestissingen kunnen heel wel een bijzonder nadeel brengen voor een
grotere groep personen dan de geadresseerde van de beslissing, bijvoorbeeld
voor concurrenten37. Omgekeerd is het zo dat de algemene strekking van
een bestissing niet in de weg kan staan aan het bijzonder getroffen zijn
van bepaalde burgers. Zo is de kwaliteit van gebruiker van het openbaar
vervoer voldoende bijzonder om een ontvankelijk beroep in te kunnen
stellen tegen een besluit tot verhoging van de tramtarieven38.

Bij het beroep tegen actes rdglementaires is het belang van appellant door-
gaans nogal hypothetisch van aard39, omdat het intreden van nadeel vaak
nog afhankelijk is van een uitvoeringsbeslissing. Dit heeft echter niet geleid
tot het praktisch onmogelijk zijn van een beroep tegen deze categorie be-
stuursbeslissingen. De Conseil d'Etat heeft op dit punt een opvallend soepele
jurisprudentie ontwikkeld. Toen een burgemeester een kampeerverbod uit-
vaardigde kwam een fervent kampeerder, lid van de Groupe des randonneurs
p6destres du touringclub de France, daartegen in beroep. De commissaire du
gouvernement Long vond dat deze kampeerder door het uitvaardigen van de
regel slechts een hypothetisch nadeel leed, namelijk alleen indien hij daad-
werkelijk in de betrokken gemeente zou gaan kamperen. De Conseil d'Etat
volgde hem in die opvatting niet, maar oordeelde dat de mogelijkheid van
nadeel in het voorliggende geval met voldoende precisie was aangegeven,
voldoende belangrijk was en ook waarschijnlijk40.
Zelfs wanneer die waarschijnlijkheid zeer gering is, omdat de regeling wel
naar haar letter, maar niet naar haar bedoelin, op een appellant kan wor-
den toegepast, is wel ontvankelijkheid aangenomen .

Bij het beroep van belangenorganisaties lijkt het erop, dat de Conseil d'Bat
de eis van een bijzondere betrekking ten opzichte van bestreden beslissing
geheel heeft laten vallen42. In ruime mate wordt het beroep toegelaten
tegen regelingen die de belangen raken welke de rechtspersonen krachtens
hun doelstellingen moeten behartigen. Aldus werden ontvangen de Ligue
nationale contre l'alcoolisme in zijn beroep tegen een decreet waarbij de
thuisstokers van brandewijn werden begunstigd 3 en de Union nationale des
parents de l'enseignement libre tegen een maatregel die de onderwijsvrijheid
beperkte44. Dit ruime ontvanketijkheidsbeleid bij rechtspersonen heeft ertoe
geleid dat deze categorie van bclanghebbenden een belangrijke rol speelt bij
het beroep tegen besluiten van algemene strekking, zoals actes
rdglementaires45.

De berocpstermijn

34. Het algemeen vernietigingsberoep moet binnen twee maanden na de be-
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kendmaking van de beslissing worden ingesteld46. Bij bijzondere wettelijke
regeling kan hiervan worden afgeweken. De beroepstermijn begint te lopen
zodra de beslissing op regelmatige wijze bekendgemaakt is.

De wijze van bekendmaking van actes r6glementaires en actes individuels
loopt uiteen. Overeenkomstig hun aard worden actes rdglementaires niet
persoonlijk bekend gemaakt, maar gepubliceerd, doorgaans in een officieel
medium, zoals het Journal Officiet (wetten en decreten)47, maar waar bij-
zondere wetgeving niet anders bepaalt, ook op min of meer officieuze wijze,
zoals in de "receuils administratifs". Vaak ook wordt volstaan met aanplak-
king van gemeentelijke regelingen of met bekendmaking in de regionale
pers48. Of een bepaalde publicatie als middel van bekendmaking voldoende is
geweest, wordt door de rechter aan de hand van de omstandigheden van het
geval beoordeeld49.
Actes individuels worden aan de geadresseerde persoonlijk bekend gemaakt
door middel van notification, dat is aanbieding bij aangetekende brief of
bezorging door een ambtenaar die laat tekenen voor ontvangsfo. Is het
aantal belanghebbenden bij een acte individuel te groot voor individuele
bekendmaking, dan kan volstaan worden met een onpersoonlijke wijze van
bekendmakingsl. Voor de geadresseerde blijft echter ook dan het vereiste
van notification gelden52

Bij een weigering om te beslissen (silence de l'administration) geldt even-
zeer een beroepstermijn van twee maanden. Deze gaat lopen zodra sinds het
verzoek om een beslissing te nemen vier maanden verstreken zijn. Wanneer
de bestreden beslissing door of op advies van een assemb16e locale of een
ander collegiaal orgaan genomen moet worden begint de beroe stermijn paste lopen bij notification van een uitdrukkelijke beslissing tot weigering-3.

Het instellen van een recours administratif brengt de facto een verlenging
van de beroepstermijn voor het algemene vernietigingsberoep mee54. Zie
Hoofdstuk 5, nummer 24.

Het adieren van de verkeerde rechter komt niet voor risico van de appelle-
rende burger. Gedurende twee maanden na de uitspraak tot vaststelling van
de onbevoegdheid kan alsnog beroep worden ingesteld bij de bevoegde
rechter 5.

De beroepstermijn van twee maanden wordt met "rigueur" gehanteerd, zulks
in het belang van de rechtszekerheid56. De rechter ziet ambtshalve toe op
termijnoverschrijdingR
Evenzeer ziet hij er echter op toe, dat de bekendmaking die het begin van
de beroepstermijn markeert (op regelmatige wijze) heeft plaats gevonden.
Een bekendmakingsverzuim of een onregelmatige wijze van bekendmaken
leiden tot verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding58.
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In de jurisprudentie zijn normen ontwikkeld waaraan een behoorlijke publi-
katie van regelingen moet voldoen. Zo dient de publikatie adequaat te zijn.
Aanplakking in het bureau van het diensthoofd of in de wachtkamer van het
gemeentehuis was dat niets9 Bekendmaking in de regionale pers kan adequ-
aat zijn als het dekkingspercentage (de omvang van de verspreiding) vol-
doende groot is60.
Aan de inhoud van de bekendmaking worden eisen van volledigheid gesteld.
Zij is slechts regelmatig te noemen, wanneer zij aan belanghebbenden in-
zicht biedt in de essentiele punten van de beslissing61. Als bezwaren rijzen
tegen onderdelen van de beslissing die niet uit de publikatie konden worden
afgeleid, is de termijnoverschrijding van een beroep dat tegen die onderde-
len gericht is verschoonbaar62.
De vrij verregaande publikatie-eisen en het precieze toezicht van de rechter
op de naleving ervan verklaren de striktheid waarmee de beroepstermijn
wordt gehanteerd.

De beroepstermijn bij actes r6glementaires

35. Voor actes rtglementaires geldt eenzelfde beroepstermijn als voor actes
individuels: twee maanden na bekendmaking. Hun meer permanente karakter
heeft in de jurisprudentie echter geleid tot een mitigering van de gevolgen
van het verstrijken van de beroepste:mijn. Het beginsel van de rechtszeker-
heid dat gediend is met een strikte toepassing van beroepstermijnen bleek
in conflict te kunnen komen met dat van de rechtmatigheid van het be-
stuurshandelen. Meer concreet betekent dit dat het als bezwaarlijk wordt
ervaren, dat, gegeven het verstreken zijn van de beroepstermijn, een van
meet af aan onregelmatige, of nadien onregelmatig geworden, regeling tot in
lengte van dagen op de burgers zou kunnen worden toegepast.

Een eerste afzwakking van de gevolgen van een strikte hantering van de
beroepstermijnen vormt de prealabele of exceptieve beoordeling van alge-
meen verbindende voorschriften van bestuursorganen. De rechter staat toe,
dat de onrechtmatigheid van een (onherroepelijk geworden) acte
rtglementaire te allen tijde kan worden ingeroepen bij gelegenheid van de
toetsing van erop gebaseerde uitvoeringsbeslissingen63. Daarbij kunnen
slechts die bepalingen getoetst worden die als grondslag voor de bestreden
beslissing hebben gediend64, Actes individuels zijn in het algemeen niet
vatbaar voor prealabele toetsing650

Een verdere mitigering vormt de "Despujol-jurisprudentie•66. In het Despujol
arrest werden twee regels neergelegd die betrekking hebben op de situatie
dat een na het verstrijken van de beroepstermijn ingetreden wijziging in
het recht of de relevante feitelijke omstandigheden een rechtmatige acte
rtglementaire onrechtmatig maakt. Die twee regels zijn de volgende.
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- Wanneer wijziging is opgetreden in de omstandigheden die de uitvaardi-
ging van een regeling rechtens hebben gerechtvaardigd, kunnen belang-
hebbenden op ieder moment verzoeken om intrekking of wijziging ex
nunc; een beslissing tot weigering en een weigering om beslissen zijn
appellabel.

-   Wanneer na het verstrijken van de beroepstermijn een nieuwe juridische
situatie wordt gecreeerd door een wet of een andere hogere regeling,
kunnen belanghebbenden binnen twee maanden na de publikatie van die
wet beroep instellen tegen de anterieure regeling.

De praktische betekenis ervan meet worden gerelativeerd nu men er blijkens
latere jurisprudentie in slechts een gering aantal gevallen met succes een
beroep op kon doen.
In de paar zaken waarin een nieuwe juridische situatie werd gesteld, ver-
wierp de Conseil d'Bat het beroep, omdat de latere wet noch tot doel,
noch tot gevolg had dat de lagere regelin  moest worden gewijzigd of daar-
aan haar wettelijke grondslag had ontnomen6:
De tweede regel van het Despujol-arrest lijkt door nieuwe ontwikkelingen te
zijn achterhaald. Jurisprudentie van het begin van de jaren tachtig68
ecarteerde de nieuwe beroepstermijn en bepaalde dat binnen twee maanden
om wijziging of intrekking kon worden verzocht. Art. 3 van het decreet van
28 november 1983 heeft hierin wijziging gebracht voor zover het het mo-
ment van indienen van het verzoek betreft: dit kan te allen tijde worden
ingediend. Het decreet bepaalt voorts dat de administratie verplicht is een
"rdglement illtgal" in te trekken. Zie verder de laatste alinea van deze
paragraaf.

Op gewijzigde omstandigheden is in de praktijk vaker een beroep gedaan,
zij het dat zulks alleen zinvol is gebleken bij gebonden regelingsbevoegdhe-
den. Alleen wanneer het uitoefenen van een regelingsbevoegdheid afhanke-
lijk is van het bestaan van een bepaalde feitelijke situatie en een wijziging
in die situatie een regeling van haar grondslag berooft zal de Conseil d'Etat
een beroep op deze variant van de clausula rebus sic stantibus willen hono-
reren. Praktisch genomen heeft dit alleen tot succesvolle toepassingen geleid
bij de beoordeling van lagere regelingen gegeven in het belang van de
openbare orde. Slechts feitelijk juiste motieven ontleend aan de openbare
orde kunnen de uitvaardiging van die regelingen rechtvaardigen. Het is
duidelijk dat die motieven nauw samenhangen met door tijd en plaats be-
paalde omstandigheden, met heersende opvattingen en gewoonten en met de
bestaande politieke situatie. Komt daarin verandering, dan blijkt dat van
invloed te kunnen zijn op de geldigheid van een regeling. Zo waren ge-
meentelijke regelingen die het houden van processies op de openbare weg
verboden rond de eeuwwisseling rechtsgeldig in verband met de indertijd
hoog oplaaiende tweespalt over problemen van religie en neutraliteit. Enkele
decennia later waren deze tegenstellingen evenwel gepacificeerd en was het
gevaar voor verstoring van de openbare orde geweken, waardoor het niet
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intrekken van die regelingen onrechtmatig was geworden69.
Hetzelfde geldt voor een beslissing tot regeling van de dagelijkse sluitings-
uren van winkels. Het nadien komen te ontbreken van het vereiste fiat van
de ondernemingsorganisaties ontnam die regeling haar juridische grondslag70

Kan een wijziging van omstandigheden ook van invioed zijn op de rechtma-
tigheid van een regeling uitgevaardigd krachtens een vrije regelingsbevoegd-
heid? Deze situatie doet zich op het gebied van de sociaal-economische
ordening frequent voor. De Conseil d'Etat heeft deze vraag positief beant-
woord in een zaak waarin de verdeling van contingenten voor de produktie
van rum aan de orde was.
De geldende regeling dateerde van 1933 en was uitgevaardigd op grond van
de feitelijke situatie in de daaraan voorafgaande jaren. In 1956 echter
claimde een onderneming intrekking of wijziging op grond gewijzigde om-
standigheden. De minister ging daar niet op in. Over diens weigering moest
de Conseil d'Bat in 1964 een oordeel vellen. Hij deed dat door de norm van
de gewijzigde omstandigheden voor het onderhavige beleidsterrein nader te
preciseren. Op het gebied van de economische ordening kon van een rele-
vante wijziging van omstandigheden alleen sprake zijn

"au cas ofi le changement des circonstances dans lesquelles la disposi-
tion litigieuse trouvait sa base legale a revdtu, pour des causes indE-
pendantes de la volontd des intdressts, le caracttre d'un bouleversement
tel qu'il ne pollvait entrer dans les previsions de l'auteur de la mesure
et qu'il a eu pour effet de retirer A celle-ci son fondement juridique"71*

Wat is de invloed van een nieuwe juridische situatie tot stand gekomen door
het inwerkingtreden van een posterieure wet op een van meet af aan on-
rechtmatige onherroepelijk geworden anterieure lagere regeling? Deze vraag
deed zich voor in de zaak Syndicat national des cadres des bibliothaques72.

De wet van 19 oktober 1946 had bepaald dat een afzonderlijke
toelatingsprocedure moest worden opengesteld voor "candidats
fonctionnaires ayant accompli une certaine dur6e de services
publics". Het bijzondere reglement van 1952 voor de bibliothecaris-
sen was daarmee in strijd, maar onherroepelijk geworden, omdat
niemand het binnen de beroepstermijn had aangevochten. Op 4 fe-
bruari 1959 werd evenwel de wet van 1946 bij Ordonnance gewij-
Zigd: de bijzondere toelating zou voortaan gelden voor "candidats
fonctionnaires ou aux agents en fonctions". De Conseil d'Etat vond
in de toevoeging van deze laatste categorie aanleiding om een
nieuwe juridische situatie aan te nemen. Anders dan in de Despujol-
uitspraak werd daaraan de conclusie verbonden, dat appellanten
daardoor in de gelegenheid waren gekomen om om wijziging van de
regeling voor de toekomst te verzoeken. Over het ontstaan zijn van
een nieuwe beroepstermijn door de publikatie van de latere regeling
werd niet gerept.
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Een verzoek om wijziging van een regeling op grond van een nieuwe juridi-
sche situatie is alleen ontvankelijk en ge ond binnen twee maanden na de
publikatie van de posterieure hogere regeling<.

Het arrest Syndicat national des cadres des bibliothaques wordt verdedigd
met de gedachte, dat latere juridische situaties een vernietiging met terug-
werkende kracht van een regeling niet kunnen rechtvaardigen, omdat in dat
geval niet het besluit als een resultaat van besluitvorming, maar het besluit
op zichzelf getoetst wordt. Anders -in Nederlandse termen- gezegd: de
tweede regel van de Despujol-uitspraak haalt de ex nunc-toetsing in huis.
Voor wat betreft gevallen waarin zich geen nieuwe juridische situatie voor-
doet na het onherroepelijk geworden zijn van de lagere regeling, stond at
vast dat de administratie te allen tijde bevoegd is tot intrekking. Een ver-
plichting daartoe bestond tot voor kort evenwel niet.

Bovenstaande jurisprudentie heeft een vervolg gekregen in de vaststelling
van art. 3 van het decreet van 28 november 198374, waarin bepaald is dat
bestuursorganen gehouden zijn een onrechtmatige acte r6glementaire in te
trekken.

"L'autoritt compttente est tenue de faire droit A toute demande tendant
A l'abrogation d'un rtglement illtgal soit que le rtglement ait 6td illtgal
dts la date de sa signature soit que rilltgalita r6sulte des circonstances
de droit ou de fait posttrieures A cette date".

Het is nog onduidelijk wat de consequenties van deze bepaling voor de ju-
risprudentie zullen zijn. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de administratie
in meer gevallen dan vroeger gehouden zal zijn onregelmatige regelingen in
te trekken.

Beroepstermijn en derdenverzet

36. In het Boussuge-arrest75 werd de vraag beantwoord of het rechtsmiddel
van het derdenverzet ook van toepassing is op het algemene vernietigings-
beroep. De Conseil d'Etat beantwoordde haar bevestigend. Een ieder die
noch opgeroepen, noch vertegenwoordigd is geweest in een procedure die
geleid heeft tot een uitspraak van de Conseil d'Etat, kan daartegen derden-
verzet instellen op voorwaarde dat die uitspraak zijn rechten aantast.
Het ging in deze zaak om het derdenverzet van handelaren die bij "ragle-
ment d'administration publique waren toegelaten tot de vloer van de.76

Parijse Hallen. Kwekers, die tot dan toe het alleenrecht hadden gehad,
hadden daartegen met succes beroep ingesteld. Tegen de vernietiging hadden
de handelaren op hun beurt derdenverzet ingesteld. De vraag rees of dat
wel moet kunnen. De commissaire du gouvernement Blum meende dat de
handelaren niet-ontvankelijk moesten worden verklaard, omdat een andere
beslissing strijdig zou zijn met het objectieve karakter van het algemene
vernietigingsberoep. Ervan uitgaande dat het bij dit beroep gaat om de
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vaststelling van het objectieve recht, meende hij dat er slechts plaats is
voor derdenverzet bij actes individuels. Hij stelde zich namelijk op het
standpunt dat een beroep van een derde-opposant op een individueel recht
logisch gesproken niet kan leiden tot ongedaanmaking van een rechterlijke
beslissing tot vernietiging van een reglement wegens strijd met het recht.
Volgens zijn analyse van de rechtspraak toetste de Conseil d'Bat actes

reglementaires immers objectief:
"Le requtrant disparait, et vous vous demandez simplement si l'acte
rtglementaire attaquE est 16gal. Les deux parties sont en rtalitt: le
rtglement, d'une part, la toi ou les principes gEntraux du droit de
l'autre... Vis-A-vis d'actes de cette nature, quel pourrait etre l'effet de
la tierce opposition? Elle tendait A faire revivre un raglement que vous
avez annu16, non parce qu'il violait des droits, mais parce qu'it violait
le droit. Comment la justification d'un droit individuel pourrait-elle
jamais vous faire revenir sur votre decision... ."

De Conseil d'Etat heeft de oplossing van Blum om het derdenverzet wel toe
te staan bij actes individuels, maar niet bij actes r6glementaires, niet over-
genomen en de handelaren in hun beroep ontvangen. Voor beide categorieen
beslissingen geldt sindsdien, dat de aangevochten rechterlijke beslissing
schade moet hebben toegebracht aan rechten van de opposant. Door het
stellen van dit vereiste wordt voorkomen dat een ieder met een simpel
belang derdenverzet kan instellen en de rechtsstrijd ontoelaatbaar

verlen wordt. Aldus zijn de belangen van rechtsbescherming en rechtszekerheid
met elkaar verzoend.

Toepassing van deze regels heeft er in latere jurisprudentie toe geleid, dat
een derdenverzet gericht tegen een beslissing waarbij een beroep werd ver-
worpen, niet-ontvankelijk werd verklaard78. Hetzelfde geldt voor een rech-
terlijke beslissing waarvan enkel de gronden door de opposant werden be-
twist79.
De Conseil d'Bat blijkt het begrip "rechten" in het verband van het der-
denverzet ruim op te vatten. Het verzet van een gemeente tegen de vernie-
tiging van een beslissing van de gemeenteraad werd ontvankelijk verklaard,
omdat die

vernietieg
haar recht op reorganisatie van bet ambtelijk ap-

paraat had aangetast  .

Wanneer een derdenverzet ontvankelijk wordt verklaard, volgt een volledige
heropening van het onderzoek. Misbruik van procesrecht, in casu dat van
het recht om verzet te doen, kan door de Conseil d'Etat worden beboet.
Van deze mogelijkheid wordt een bescheiden gebruik gemaaktsl.

Exceptief verweer

37. Op de onrechtmatigheid van een (onherroepelijk geworden) acte rtgle-
mentaire kan altijd een beroep worden gedaan bij gelegenheid van de be-
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oordeling van een crop gebaseerde uitvoeringsbeslissing. Deze formulering
van de rechterlijke bevoegdheid tot incidentele toetsing brengt mee, dat
bepalingen die niet als grondslag voor de bestreden uitvoeringsbeslissing
hebben gediend, niet kunnen worden beoordeeld, althans niet in het geding
dat gevoerd wordt tegen deze beslissing82,
De omstandigheid dat een direct beroep tegen de regeling ongegrond werd
verklaard, beperkt de incidentele toetsingsbevoegdheid niet. De rechter kan
bij de incidentele toetsing tot een ander inzicht komen83.
Bij actes individuels geldt de mogelijkheid van incidentele toetsing in begin-
sel niet84. Dit betekent dat aan het verstrijken van de beroepstermijn bij
actes r6glementaires en actes individuels verschillende rechtsgevolgen zijn
verbonden.

Het blijven bestaan van de rechterlijke toetsingsbevoegdheid na het ver-
strijken van de beroepstermijn bij actes rtglementaires wordt op verschil-
lende manieren verklaard.
Allereerst wordt gewezen op het meer permanente karakter van deze cate-
gorie bestuursbeslissingen. Omdat zij naar haar aard vatbaar is voor een
onbepaald aantal toepassingen, zou het niet aanvaardbaar zijn dat een on-
herroepelijk geworden onrechtmatige regeling steeds maar weer op burgers
kan worden toegepast. Er is op gewezen dat het alleen appellabel zijn van
actes reglementaires een onvoldoende waarborg voor hun rechtmatigheid
vormt. Als gevolg van hun meer permanente karakter kan immers pas na het
verstrijken van de beroepstermijn een toetsingsbelang zijn ontstaan. Men
kan immers pas later tot de beroepsgroep of kring van bedrijfsgenoten zijn
gaan behoren, of pas later in het bewuste departement of in de betrokken
gemeente zijn gaan wonen, om nog niet te spreken van de gevallen, waarin
belanghebbende nog niet geboren was. In deze gevallen kan de mogelijkheid
van incidentele toetsing niet worden gemist.
In het Franse recht heeft men daaruit de conclusie getrokken dat aan het
bestaan van een beroepsmogelijkheid tegen algemeen verbindende voorschrif-
ten uit een oogpunt van rechtskracht andere rechtsgevolgen verbonden
dienen te worden dan bij actes individuels, die na het ongebruikt verstrij-
ken van de beroepstermijn in beginsel onaantastbaar moeten worden geacht.

De gevolgen die verbonden zijn aan een toetsing in direct beroep zijn an-
ders dan die bij de incidentele toetsing. De uitspraak in het beroep richt
zich tot een ieder, het incidentele oordeel heeft geen werking buiten de
grenzen van het te beslissen geding. De uitspraak in beroep is constitutief
en doet -bij vernietiging- de vernietigde beslissing geheel uit de rechtsorde
verdwijnen. De incidentele toetsing tast een beslissing in haar bestaan niet
aan, zodat toekomstige toepassingen nog mogelijk zijn85.
Rainaud meent daarnaast te kunnen opmerken, dat de incidentele toetsing
van actes reglementaires -meer dan die in direct beroep- wordt bepaald
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door de omstandigheden van het geval. Alsdan zou de regeling niet zozeer
op zichzelf, als wel haar toepassing op het voorliggende feitensubstraat
worden beoordeeld.

Hij illustreert dit aan de hand van een geval waarin een processie-
vergunning wordt geweigerd. Zo'n vergunning mag worden geweigerd
als het houden van processies ter plaatse niet gebruikelijk is. Wan-
neer nu de weigering plaats vindt op basis van een te ruim gefor-
muleerde regeling, namelijk een acte rtglementaire die mede betrek-
king heeft op processies die wel gebruikelijk zijn, gaat de rechter
over tot splitsing in een verbindend en een onverbindend
gedeelte86. Blijkt het houden van processies ter plaatse in casu niet
gebruikelijk te zijn, dan zal het weigeren van de vergunning recht-
matig worden gevonden.

Het is kwestieus of hier inderdaad een verschil in toetsing kan worden
vastgesteld. Wanneer de rechter vaststelt, dat ter plekke het houden van
processies niet gebruikelijk is, spreekt hij daarmee uit, dat de bepaling voor
zover zij daarop betrekking heeft onrechtmatig is. De verwijzing naar "ter
plekke" als een omstandigheid van het geval doet daaraan niet af. In direct
beroep vergaat het zo'n regeling niet anders87. Wanneer het gevaar van
verstoring van de openbare orde is geweken, moet zij worden ingetrokken
of gewijzigd. Ook dan gaat het om een beoordeling naar de omstandigheden
van het geval. Vaak is het immers zo, dat de regelingsbevoegdheid van
administratieve organen afhankelijk is van het zich voordoen van bepaalde
feitelijke omstandigheden.

Bestaat er behoefte aan appellabiliteit van actes r6glementaires wanneer zij
daarnaast bij wege van incident kunnen worden beoordeeld? Er werd al
gewezen op de anomalie, dat de rechter naar zijn taak niet bevoegd zou
zijn tot een rechtstreekse, maar wel tot een incidentele toetsing88. Zie
daarvoor de bespreking van het arrest Compagnie des chemins de fer de
rest et autres, Hoofdstuk 5, par. 28. Men kan daar nog aan toevoegen dat
het maatschappelijk en juridisch ongewenst is burgers te confronteren met
niet verklaarbare ontvankelijkheidshindernissen.
Gewezen zij echter ook op de beperkte gevolgen die verbonden zijn aan de
incidentele toetsing. Deze brengen mee, dat een getoetste bepaling niet uit
de reorde verdwijnt, zodat toekomstige toepassingen nog mogelijk zijn. Een
vernietiging schept op dit punt grotere zekerheid omtrent rechtsposities.
Ook is het aannemelijk dat het aantal interpretatiegeschillen over de
rechtmatigheid van de regeling zelve bij een toetsing in direct beroep be-
perkt blijft. Zijn die er wel, dan kan de Conseil d'Etat worden geadieerd
om uitleg te geven en kan, die uitleg in aanmerking genomen, desgewenst
een nieuwe regeling worden vastgesteld. Weliswaar kunnen er ook uitlegge-
schillen rijzen bij incidentele toetsing, maar gelet op de mogelijke verwe-
venheid van overwegingen die de regeling zelve betreffen en de feitelijke
omstandigheden die van geval tot geval kunnen verschillen, is de rechtsze-
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kerheid gebaat bij het ook bestaan van een direct beroep tegen actes regle-
mentaires.
Appellabiliteit van actes reglementaires schept niet alleen rechtzekerheid
voor justitiabelen, maar ook voor de administratie. Men mag aannemen dat
de rechter niet snel zal terugkomen op een in direct beroep gegeven oor-
decl. Aannemelijk is verder, dat een direct beroep een aantal beroepen
tegen uitvoeringsbeslissingen waarin het eigenlijk gaat om de rechtmatigheid
van de uitgevoerde regeling voorkomt.
Het middel van het direct beroep tegen regelingen past in een in belangen-
groepen georganiseerde samenleving. Gegeven het bestaan van dergelijke
organisaties kan de burger het alert reageren op de effecten van een veel-
heid van nieuwe regelgeving overlaten aan zijn belangenorganisatie. Thans is
de situatie al deze, dat deze organisaties betrokken worden bij de beleids-
voorbereiding. Het bestaan van een beroepsmogetijkheid verzekert dat het
overleg over voorgenomen maatregelen open en retel is en kan daarom in
een "democratie concertte" niet worden gemist.
Men laat dan nog de waarborgen die een direct beroep biedt voor een
kwaliteitsverbetering van de regelgeving, buiten beschouwing. Daar waar een
vernietiging -meer dan een incidentele toetsing- dwingt tot een aanpassing
van litigieuze regeling, kan van het beroep tegen regelingen slechts een
heilzame uitwerking uitgaan op de kwaliteit van de regelgeving door be-
stuursorganen.
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7. De toetsingsmaatstaven

Algemeen

38. De Franse administratie is bij het nemen van haar beslissingen gebonden
aan het principe de la 16galite, dat wordt opgevat als een gehoudenheid om
het geldende recht in acht te nemeni. Het algemene vernietigingsberoep kan
beschouwd worden als een waarborg daarvoor.
In de literatuur is geprobeerd ordening te brengen in de rechtsregels waar-
aan de administratie gebonden is. Onder invloed van de cassatieprocedure
bij de gewone rechter2 is men ertoe gekomen nauw aan te sluiten bij de
cassatiegronden3. Aldus kwam Laferritre, die de jurisprudentie als eerste
theoretiseerde, ertoe vier gronden te onderscheiden: incompetence, vice de
forme, dttournement de pouvoir en violation de la loi4. In navolging van
Haurious is het gebruikelijk geworden deze gronden aan te duiden als cas
d'ouvertures, gevallen waarin rechtsingang wordt verleend6. Hieronder zal
deze klassieke indeling worden overgenomen, zulks evenwel met inachtne-
ming van de verfijningen die jurisprudentie en doctrine er naar aanleiding
van de theoretische en praktische ontwikkelingen in hebben aangebracht.

Omdat men in Frankrijk bij de toetsing van bestuursbeslissingen geen
onderscheid maakt tussen actes rtglementaires en actes individuels zal het
onderzoek dit gegeven volgen. Dit betekent dat onderzocht zal worden
welke rechtsregels de administratieve rechter hanteert voor de toetsing van
bestuursbeslissingen in het algemeen. In verband met het thema van dit
onderzoek wordt in het bijzonder gelet op de toetsing van actes
rdglementaires. Een probleem daarbij vormt de omstandigheid, dat in de
toetsingsliteratuur en -jurisprudentie in het algemeen niet wordt aangegeven
dat de getoetste beslissing een acte reglementaire betreft. De gevonden
voorbeelden zijn daarom enigzins willekeurig. Daar staat tegenover, dat bij
het ontwikkelen van de rechtsregels waaraan bestuursbeslissingen door de
rechter getoetst kunnen worden, geen onderscheid is gemaakt tussen actes
rtglementaires en actes individuels.
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De rationele methode van Bonnard

39. In de negentiende-eeuwse voorstelling van zaken waren de beroepsgron-
den 'moyens d'annulation", vernietigingsgronden voor de rechter7. In het
cassatieberoep was dat immers ook zo. Deze benadering miskende twee
andere functies van deze gronden, die van beroepsgrond voor de burger en
die van geldigheidsvoorwaarde voor het bestuurshandelen. In verband
daarmee kon niet worden volstaan met een karakterisering als "cas
d'ouvertures".
Het is de verdienste van Roger Bonnard8 geweest het voorwerp van de
toetsing, dat is de bestuursbeslissing9, centraal te stellen. In zijn benade-

ring wordt de bestuursbeslissing beoordeeld door het bestuur, de burger en
de rechter, waarbij, voor wat de rechtmatigheid betreft, zij allen dezelfde
maatstaven aanleggen. Die maatstaven bepalen de rechtmatigheid van de be-
stuursbeslissing.
Geconfronteerd met een bestuursrecht waarin in toenemende mate plaats
bleek te zijn voor discretionaire bevoegdheden, bracht hij de toetsing van
bestuursbeslissingen in verband met de vraag hoe zo'n beslissing getypeerd
moet worden. Zijn "point de vue rationnel" bracht hem ertoe de "acte admi-
nistratif' te analyseren in een aantal elementen, die te zamen een proces
van besluitvorming uitmaken. Hij meende in de rechtspraak regels te kunnen
ontdekken, die bepalend zijn voor de geldigheid van elk van deze elemen-
ten. Op straffe van vernietiging dienden bestuursorganen hun besluitvorming
in alle onderdelen naar deze regels te richten.
Door aldus de "acte administratif' te ontleden in een proces van besluit-
vorming, vond hij vijf groepen van geldigheidsvoorwaarden, die respectie-
velijk betrekking hebben op:
- het orgaan dat de beslissing neemt;
-  de procedure die gevolgd moet worden;
-  de motivering van de beslissing;

-  de beslissing zelf
- en het nagestreefde doel.

De rationele analyse van Bonnard heeft het Franse denken over de toetsing
van bestuursbeslissingen diepgaand beinvloed. Zij heeft de weg geopend voor
een verdieping van de motiveringstoetsing en wordt thans algemeen
aanvaard en gehanteerd. In 1951 heeft Gazierio latere ontwikkelingen
verdisconteerd in het model van Bonnard. Theoretisch gezien was daarmee
het denken over toetsing en methode van toetsing goeddeels afgerond.
Latere ontwikkelingen hebben daarin geen relevante verandering gebracht.

Volgens de analyse van Bonnard richt de boordeling van bestuursbeslissingen
zich wezenlijk op de afzonderlijke elementen van het proces van besluit-
vorming. Die besluitvorming vindt plaats door een administratief orgaan.
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1. Een eerste geldigheidsvoorwaarde betreft daarom -gegeven zo'n orgaan-
de vraag of het tot het nemen van de beslissing in het algemeen bevoegd
is. Is die bevoegdheid er niet, dan moet geconcludeerd worden tot
incompttence.
2. De tweede geldigheidsvoorwaarde betreft de procedure van besluitvorming.
De beslissing dient voorbereid te worden volgens de regels die de bevoegde
regelgevers daarvoor hebben gesteld. Worden de aldus gestelde vorm- en
procedurevoorschriften niet in acht genomen dan kan dit leiden tot vernie-
tiging wegens vice de forme.
3. Een derde geldigheidsvoorwaarde betreft het nagestreefde doel. Het be-
stuursorgaan mag zijn bevoegdheid niet gebruiken voor een ander dod, dan
waarvoor de bevoegdheid verleend is: het verbod van detournement de
pouvoir.
4. De vierde voorwaarde ziet op de gronden van de beslissing. Iedere be-
sluitvorming veronderstelt het vaststellen en waarderen van de feitelijke
omstandigheden die aanleiding geven tot het nemen van het besluit. Voorts
veronderstelt zij dat wordt nagegaan welke regels op die feitelijke omstan-
digheden van toepassing (dienen te) zijn. Tot slot moeten feiten en regels
op correcte wijze met elkaar in verband worden gebracht. Gelet op de
verwevenheid van enerzijds de feitelijke vaststellingen en waarderingen en
anderzijds de interpretatie van de toepasselijke regels, is het moeilijk het
motiveringselement los te maken van de geldigheid van de beslissing zelve.
5. De vijfde voorwaarde tenslotte, betreft de rechtmatigheid van de beslis-
sing op zichzelf. Denkbaar is dat een bevoegd orgaan, met inachtneming van
de geldende procedure en op goede gronden een beslissing heeft genomen,
die zich naar haar resultaat niet verdraagt met het geldende recht, bijvoor-
beeld, omdat zij strijdig is met een grondrecht of een algemeen rechtsbe-
ginsel, zoals het verbod van terugwerkende kracht.
Zowel de vierde als de vijfde geldigheidsvoorwaarde behoren tot de regels
welker schending violation de la loi oplevert.

Plan van behandeling

40. In het onderstaande wordt uitgegaan van de vier klassieke "cas d'ouver-
tures". Deze indeling is aangepast aan de inzichten van Bonnard en Gazier,
die thans gemeengoed zijn in het Franse denken over toetsing. Voor een
nadere precisering zie men de verschillende beroepsgronden.
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8. Onbevoegdheid

Akemeen

41. Naar Frans bestuursrecht is van incomp6tence sprake wanneer, gegeven
een bestuursorgaan, inbreuk is gemaakt op het geldende patroon van be-
voegdheidsverdelingl. Een beslissing van deze soort valt buiten de kring van
bevoegdheden van dit bestuursorgaan2. Het gaat bij de bevoegdheidsregels
dus niet om normen die betrekking hebben op de bevoegdheidsuitoefening.
Over de inhoud van bestuursbesluiten zeggen deze regels niets. Bij vernie-
tiging wegens incompitence is het met uitgesloten te achten, dat het wel
bevoegde orgaan een inhoudelijk gelijke beslissing zal kunnen nemen.

Absolute onbevoegdheid

42. Men maakt onderscheid tussen absolute en relatieve onbevoegdheid. Van
absolute onbevoegdheid is sprake bij "usurpation des fonctions"; daaronder is
te verstaan het zich aanmeten van een bevoegdheid die niet bestaat, of het
treden in de bevoegdheden van (een orgaan van) de rechterlijke of wetge-
vende macht of in die van de burgers. Van absolute onbevoegdheid is ook
sprake wanneer een burger pretendeert te beschikken over een publiek-
rechtelijke bevoegdheid en dienovereenkomstig handelt. Een daaruit voortko-
mende beslissing is "inexistant", dat wil zeggen: van rechtswege nietig3.

Dergelijke gevallen van bevoegdheidsaanmatiging komen in de praktijk nor-
maal gesproken niet voor; men vindt in de jurisprudentie slechts voorbeel-
den waarin een orgaan zijn bevoegdheden blijft uitoefenen, nadat het deze
is kwijtgeraakt. Veelvuldig zijn die voorbeelden niet, omdat bevoegdheid
binnen beperkte grenzen aan ongeschreven overgangsrecht kan worden ont-
leend#.
Andere gevallen van bevoegdheidsusurpatie betreffen het uitoefenen van
wetgevende of rechtsprekende bevoegdheid. Sinds de inwerkingtreding van
de Constitutie van 1958 is de kans aanwezig dat de regering treedt in de
wetgevende bevoegdheid van het parlements. Vergelijkbaar is het treden in
de bevoegdheden van de organen6 van de Europese Economische Gemeen-
schap7.
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Bij het usurperen van rechtsprekende bevoegdheden moet men onder andere
denken aan geschillenbeslechting, zoals tussen gemeenten onderlings, tussen
een gemeente en een onderneming9 tussen de stad Parijs en een conces-
sionarisio en het geval waarin een prefect een door een gemeente gesloten
privaatrechtelijke overeenkomst vernietigdell.
Tot het usurperen van bevoegdheden wordt ook gerekend het nemen van
beslissingen die aan particulieren zijn voorbehouden. Zo mocht de minister
van landbouw geen beperkingen stellen aan de bezoldiging van het personeel
van de Caisses de mutualitt agricoles, omdat de bevoegdheid daartoe uit-
sluitend bij de organen van die caisses berust12.

Relatieve onbevoevdheid

43. Men spreekt van relatieve of eigenlijke onbevoegdheid wanneer het ene
bestuursorgaan treedt in de bevoegdheden van het andere. Het is gebruike-lijk daarbij onderscheid te maken "ratione materiae, temporis et loci". Op
elk van deze aspecten zal kort worden ingegaan. In het bestek van de on-
bevoegdheid naar de materie zal worden ingegaan op de bevoegdheidsbron-
nen.

Onbevoegdheid naar de materie

44. Bij onbevoegdheid naar de materie is er geen bevoegdheidsbron aan te
wijzen die aan het bestuursorgaan in kwestie een bevoegdheid van de in het
geding zijnde aard heeft verleend. Dit roept de vraag op hoe bevoegdheid
wordt verkregen. Doorgaans wordt bevoegdheid ontleend aan geschreven
bronnen, zoals de Constitutie, wetten en -sinds 1958- reglementen. Voor
1958 stelde de jurisprudentie het vereiste van een wettelijke grondslag voor
verplichtende beslissingen13. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe con-
stitutie valt het toedelen van deze bevoegdheden echter ook binnen het
"domaine du rtglement"14.
Binnen zekere grenzen bestaan er daarnaast bevoegdheden die niet tot een
geschreven bron herleid kunnen worden. Aldus is aanvaard, dat een demis-
Sionaire regering de lopende zaken kan afwikkelen. De Conseil d'Etat heeft
daarbij gerefereerd aan het:

"principe traditionnel du droit public selon lequel le gouvernement
demissionaire ne peut procdder qu'A l'exp6dition des affaires
courantes"15,

Hetzelfde geldt voor de bevoegdheid om directives en circulaires te doen
uitgaan16   en   om de maatregelen te nemen die nodig   zijn ·  voor   een   goed
functioneren van de openbare dienst. In het standaardarrest Jamart17 werd
overwogen dat:

"mBme dans les cas ou les ministres ne tiennent d'aucune disposition
16gislative un pouvoir rtglementaire, il leur appartient, comme A tout
chef de service, de prendre les mesures ntcessaires au bon
fonctionnement de l'administration placte sous leur autorit6".
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Hetzelfde geldt voor andere "chefs de service".

Tot de ongeschreven grondslagen wordt ook de regel van het "paralldlisme
des compttences" gerekend. Deze regel houdt in dat het orgaan dat bevoegd
is een beslissing te nemen, ook zonder uitdrukkelijke wettelijke basis tot
intrekking of wijziging18 kan overgaan. Voorts wordt aanvaard dat in
buitengewone omstandigheden bevoegdheid bestaat om van de normale be-
voegdheidsverdeling af te wijkenlg

Delegatie

45. De regels voor de bevoegdheidsverdeling bepalen welke organen bevoegd
of verplicht zijn om bepaalde beslissingen te nemen. Zij zijn mede bepalend
voor de bestuurlijke hierarchie. Lagere organen mogen niet zonder
uitdrukkelijke machtiging treden in bevoegdheden van hogere; omgekeerd
zijn de laatste niet zonder meer gerechtigd om te treden in de bevoegdhe-
den van de lagere20. Dit laat onverlet dat de primaire bevoegdheidsverdeling
kan worden verfijnd door middel van delegatie. Naar Frans recht wordt
daarbij onderscheid gemaakt tussen "ddltgation de pouvoir' en "dtligation
de signature". Bij het eerste gaat de bevoegdheid over op een ander orgaan;
bij het tweede blijft de bevoegdheidsverdeling ongewijzigd, maar verschuift
de feitelijke taakuitoefening. Het bevoegde orgaan laat een taak geheel of
ten dele uitoefenen door een ondergeschikte. Zo bezien komt de eerste
figuur overeen met het Nederlandse delegatiebegrip, de tweede met mandaat.

Voor beide vormen van "dtltgation" gelden in beginsel dezelfde vereisten21,
De delegans moet zijn bevoegdheid tot delegeren kunnen ontlenen aan een
wet of reglement22. Soms is het voldoende dat de delegatie niet expliciet of
impliciet is uitgesloten23. Delegatiebesluiten moeten op regelmatige wijze
worden gepubliceerd.

Voor subdelegatie is een uitdrukkelijke wettelijke grondslag nodig. Dit geldt
voor beide vormen van "dtltgation"24. Bij subdelegatie van regelgeving komt
als bijkomende voorwaarde, dat in het reglement dat de subdelegatie toe-
staat, in voldoende mate vastgelegd moet zijn binnen welke grenzen de
subdelegans van zijn detailleringsbevoegdheid gebruik dient te maken25,

Onbevoegdheid naar Diaats

46. Het teerstuk van de onbevoegdheid
"ratione loci" han 

nauw samen met
dat van de territoriale decentralisatie, c.q. deconcentratie . Gevallen waarin
territoriale overschrijding van bevoegdheid werd vastgesteld, zijn zeldzaam
en dateren van jaren her. Een voorbeeld is de zaak waarin een gemeente-
lijke commissie voor de ruilverkaveling een perceel grond in een andere
gemeente in zijn plan betrok. Er volgde vernietigin 27.
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Onbevoegdheid naar tijd

47. Bevoegdheden van bestuursorganen zijn mede naar de tijd (ratione
temporis) bepaald. Een administratief orgaan kan nog niet bevoegd zijn,
omdat zijn akte van benoeming nog niet is getekend. Evenzeer is het moge-
lijk dat het niet meer bevoegd is door intrekking of vernietiging van het
benoemingsbesluit, door pensionering of door benoeming elders.
Aan de regering komt de bevoegdheid toe lopende zaken af te wikkelen,
zulks op grond van de traditie28. Daarbij ziet de Conseil d'Etat erop toe
dat het begrip "lopende zaken" niet teveel wordt opgerekt. Volgens
Delvolv629 zijn lopende zaken

"les actes ntcessaires A la satisfaction des besoins quotidiens ou
immadiats de 1'6tat".

De jurisprudentie begrijpt er soms ook "urgente" zaken onder30 Blijkens de
jurisprudentie waren "affaires courantes":

- de be aling van
het funds waarbij sociaal verzekerden zich moeten aan-

sluiten   1,
-    het vaststellen van op te heffen ambtelijke arbeidsplaatsen 2;
- het vaststellen van regels voor het voeren van propaganda bij de ver-

kiezingen 3;
-    de regeling voor de verkiezing van bepaalde commissies 4;
Geen lopende zaak was daarentegen:
- de vaststelling van een decreet waarin de wet van 11 mei 1956 op de

"dissolution des entreprises de presse" in Algerije van toepassing werd
verklaard35

Gevolgen

48. Het oordeel dat een beslissing genomen is door een onbevoegd orgaan
leidt in de regel tot vernietiging36. Het beroep op incomp6tence wordt
daarentegen verworpen wanneer het gaat om een gebonden beslissing: onbe-
voegdheid deert niet, wanneer de bestreden beslissing verplicht genomen
moet worden met een inhoud als voorligt37.

Omdat onbevoegdheid aan de wortels van het stelsel van staats- en
bestuursrecht raakt, wordt er een zware variant van rechtsmatigheidgebre-
ken in gezien. Het is daarmee in overeenstemming dat deze grond
beschouwd wordt als een "moyen d'ordre public"38. Dit houdt in dat de
rechter haar ambtshalve kan toepassen.
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Noten

1.  In die zin Auby en Drago, a.w., decl II, p. 249.

2. Incompttence wordt ook in een ruimere betekenis gebruikt en omvat dan
mede gevallen waarin een orgaan ten onrechte meent onbevoegd te zijn
(dat is negatieve incomp6tence), of zijn bevoegdheid op onjuiste wijze
uitoefent. Auby en Drago, a.w., deel 2, p. 250 e.v. verwerpen deze
betekenis omdat hij verwarring wekt. In de eerste categorie van gevallen
gaat het eigenlijk om een onjuist motief: een beslissing werd geweigerd,
omdat het orgaan -ten onrechte- meende onbevoegd te zijn. In de
tweede categorie gaat het niet om de bevoegdheid van het orgaan zelve,
maar om een miskenning van de aard van die bevoegdheid, gebonden of
discretionair, of de gebondenheid aan adviezen.

3.  Auby en Drago, a.w., deel II, p. 256.

4. Zie voor voorbeelden de jurisprudentie genoemd bij Auby en Drago, a.w.,
deel II, p. 257.

5. Uitgebreide beschouwingen vindt men bij Auby en Drago, a.w., deel II,
pp. 270-275. De Conseil d'Etat vernietigt een regeling als zij op het
terrein van de wetgever komt: CE 13 juli 1962, Conseil national de
l'Ordre des pharmaciens, Rec. p. 479; CE 22 november 1963, Ftdtration
nationale des malades infirmes et paralyses, Rec. p. 566; CE 16 oktober
1964, Rollet, Rec. p. 472; CE 14 mei 1971, Fusquelle, Rec. p. 360; CE 21
juli 1972, Saingery, Rec. p. 555.

6.  In het Europese recht merkwaardigerwijs Instellingen genoemd.

7.   CE 18 januari 1974, Union de minotiers de la Champagne, Rec. p. 39.

8.   CE 24 maart 1899, Mussy-sur-Seine, Rec. p. 294.

9.  CE 19 mei 1936, Sociatt d'entreprises privtes, Rec. p. 570.

10.   CE 16 juli 1909, Ville de Paris, Rec. p. 707.

11.  CE 1 februari 1946, Cacambre, Rec. p. 30.

12. CE 1 oktober 1954, F6ddration nationale des syndicats d'ingdnieurs,
cadres administratifs et employes de l'agriculture, Rec. p. 492.

13.    CE 14 mei 1948, Sargos, Rec. p. 208; CE 4 juni 1948, Deguili, Rec. p. 248.
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14. CE 16 oktober 1968, Union nationale des grandes pharmacies de France,
Rec. p. 488.

15.  CE 4 april 1952, Syndicat rdgional des quotidiens d'Alg6rie, Rec. p. 210.

16.  Auby en Drago, a.w., deel II, p. 388.

17.  CE 7 februari 1936, Jamart, Rec. p. 172.

18. Bij voorbeeld CE 3 mei 1982, Louchart, Rec. p. 165.

19.  Auby en Drago, a.w., decl II, p. 247.

20. CE 28 oktober 1949, Yasri, D. 1950, 303; de bestuurlijke superieur heeft
net zo min als het toezichthoudend orgaan de bevoegdheid om zich
zonder wettelijke grondslag in de plaats te stellen van het onderge-
schikte orgaan.

21. De Laubaddre, a.w., p. 331; Auby en Drago, a.w., deel II, p. 286, menen
echter dat de jurisprudentie bij de bevoegdheid tot delegation de
signature soepeler is.

22.   Vb. CE 10 januari 1951, Descours, Rec. p. 12.

23. Zo kan bij voorbeeld de wetgever hebben gewild dat een bevoegdheid
persoonlijk wordt uitgeoefend: CE 17 juni 1938, Socitta La Grande
Brasserie La Nouvelle Gallia, Rec. p. 541; ook is het mogelijk dat de
attributie aan een bepaald orgaan als een garantie voor de burgers is
bedoeld: CE 1 februari 1946, Leriot, Rec. p. 31.

24. Vb. CE 2 november 1962, Geraud, Rec. p. 587; CE 6 januari 1954,
Augeras, Rec. p. 8.

25. CE 7 januari 1966, Ftdtration gtntrale des syndicats chr6tiens de
fontionnaires, RevAdm. 1966, 29, concl. Braibant; zie ook CE 5 januari
1972, Fiddration gtntrale des syndicats de la police nationale, Rec. p. 89.

26. Ch.Eisenmann, Les fonctions des circonstances territoriales dans
l'organisation de l'administration, Melanges offerts A Marcel Waline,
Paris 1975, p. 415.

27.    CE 31 januari 1955, Dame veuve Thomas, Rec. p. 56.

28.  CE 4 april 1952, Syndicat rtgional des quotidiens d'Algtrie, Rec. 9 210.



78

29. Delvolvt, conclusie bij het in de vorige noot genoemde arrest.

30.   Batailler, Le Conseil d'Etat juge constitutionnel, 1966, p. 432.

31.  CE 24 mei 1957, Compagnie nouvelle Paris-presse, Rec. p. 339.

32. CE 12 november 1958, Syndicat national du personnel du ministtre des
Anciens Combattants, Rec. p. 561.

33.  CE 19 oktober 1962, Brocas, Rec. p. 553.

34. CE 22 april 1966, F6d6ration nationale des syndicats de police de
France et d'outre-mer, Rec. p. 274.

35.  CE 4 april 1952, Syndicat r6gional des quotidiens d'Algarie, Rec. p. 210.

36. Soms is er sprake van "inexistence". Zie Auby, L'inexistence des actes

administratifs, 1951, p. 13. Inexistence is van belang in verband met de
bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke en administratieve rechter en
de bijzondere rechtsgang "recours en dtclaration de nullitt". Zie Auby
en Drago, a.w., deel II, p. 436.

37. Bij voorbeeld CE 26 mei 1950, Dirat, Rec. p. 322.

38.   CE 16 juli 1955, Courenhes, Rec. p. 239.



9. Vice de forme

Algemeen

49. Van vice de forme is sprake wanneer rechtsregels geschonden zijn die
betrekking hebben op het voorbereiden en nemen van bestuursbeslissingen,
dus regels inzake de 'proctdure non-contentieuse"1. Deze regels zijn talrijk
en zeer uiteenlopend van aard. In de Franse literatuur worden zij in het
algemeen onderverdeeld in twee groepen:
- regels aangaande het nemen van bestuursbeslissingen2, zoals de

ondertekening en de al dan niet schriftelijke vorm
-   en regels die zien op de voorbereiding, zoals het horen van belangheb-

benden en het omgaan met advisering.
Bij schending van regels van de eerste soort spreekt men van  vice de
forme in enge of eigenlijke zin; bij die van de tweede van vice de
procedure. In het onderstaande wordt eerst ingegaan op enkele algemene
aspecten van de vice de forme. Daarna worden regels van de eerste soort
behandeld; vervolgens regels betreffende procedure.

De beroepsgrond vice de forme heeft zich vanuit de oudere grond van de
imcomp6tence ontwikkeld. Dit behoeft niet te verwonderen wanneer men in
aanmerking neemt, dat in een ruim bevoegdheidsbegrip ook regels inzake het
voorbereiden en nemen van beslissingen passen. Zo kan men -zoals bij de
vice de forme gebeurt- het omgaan met advisering beschouwen als een
element van de voorbereiding van bestuursbeslissingen, maar ook -bij een
ruim bevoegdheidsbegrip- als een conditie voor de uitoefening van bevoegd-
heden. Laferritre maakte de vice de forme als eerste los van de incom-
petence3. Hij deed dat, omdat de vice de forme regels omvat die een
waarborg bieden tegen tegen een overhaaste en onbezonnen besluitvorming.
Hij bracht deze regels in verband met het zorgvuldige onderzoek dat aan
bestuurlijke besluitvorming vooraf behoort te gaan':. Vorm- en proce-
durevoorschriften leggen in zijn benadering geen inhoudioze formaliteiten
op, maar bewerkstelligen dat een bestuursorgaan inzicht krijgt in de feiten,
belangen en omstandigheden die van belang zijn voor het nemen van zijn
beslissingens,
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In een latere fase van de ontwikkeling hebben de procedurele gebreken zich
losgemaakt van de categorie van gebreken die zien op het nemen van
bestuursbeslissingen. Men vindt dat weerspiegeld in de overwegingen van de
Conseil d'Etat. Is er een onjuiste of gebrekkige procedure gevolgd, dan zal
vandaag de dag vernietigd worden wegens "procedure irreguliere"6 en niet
meer wegens de vice de forme.
Het belang van een zorgvuldige procedure voor het resultaat van de besluit-

vorming, wordt in de jurisprudentie onderstreept. Onregelmatigheden in de
procedure leiden eerder tot vernietiging, dan gebreken in de uitwendige
vorm,7.

De vorm- en procedurevoorschriften voor het non-contentieuze proces zijn
in Frankrijk niet gecodificeerd. Men vindt ze verspreid over een groot
aantal wetten en andere regelingen. De Conseil d'Etat heeft bij hun
ontwikkeling een belangrijke rechtsvormende rol gespeeld, met name door
gebruik te maken van interpretatiemethoden en  door toe assing van
"principes gentraux du droit", in het bijzonder de "droits de la dEfense" 
In de laatste jaren is het inzicht ontstaan, dat deze sector van het Franse
bestuursrecht zwak ontwikkeld 2. Dit heeft geleid tot de vaststelling van
een aantal deelcodificaties voor de inzage van stukken, de motivering van
beslissingen, de inspraak rocedure, het recht om gehoord te worden en het

'E
omgaan met advisering- . Over hun effectiviteit en juridische verbindend-
heid wordt uiteenlopend gedacht. De kritiek richt zich met name op de ver-
dere versnippering van het procedurerecht, op het niet gelden voor organen
van de lagere overheid en op het gebruik van de decreetvormll.

Schending van een vorm- of procedurevoorschrift leidt niet automatisch tot
vernietiging. Men moet hier onderscheid maken tussen substantiele  en niet-
substantiele regels. Alleen bij schending van regels van de eerste soort kan
vernietiging volgen. Een gedetailleerde beschrijving van de jurisprudentie
over het al dan niet substantieel zijn van voorschriften behoeft in dit
bestek niet te worden gegeven12. Er wordt volstaan met een weergave van
de factoren waaraan de administratieve rechter zich orienteert.
Hij gaat in de eerste plaats na in wiens belang het voorschrift gegeven is.
Als het uitsluitend het belang van de administratie beoogt te dienen, is het
niet substantieel en kan een burger zich er niet met vrucht op beroepen13

De grenzen zijn hier echter vaag, omdat het niet naleven van een in het
belang van de administratie gegeven vormvoorschrift zodanig op de uitkomst
van het besluitvormingsproces van invloed kan zijn, dat het ook van belang
moet worden geacht voor de rechtspositie van burgers14. In zo'n geval kan
niet automatisch tot ongegrondverklaring van het beroep worden geconclu-
deerd.
Men kan meer in het algemeen stellen, dat de rechter rekening houdt met
de invloed van een procedurele tekortkoming op de inhoud van de be-
stuursbeslissing.
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Wanneer bij voorbeeld bij het opleggen van een sanctie niet de voor-
geschreven termijnen in acht zijn genomen, maar de belanghebbende zich
wel heeft kunnen verweren, wordt het gebrek niet als substantieel aange-
merkt en volgt er geen vernietiging15.
In de rechtspraak is aanvaard dat de administratie zich soms met succes op
overmacht kan beroepen, namelijk als zij in de feitelijke onmogelijkheid

./3

verkeerde om de formaliteit te vervullen16.
Net als bij incomp6tence vindt de Conseil d'Etat het weinig zinvol een
beslissing te vernietigen wegens vice de forme of proceduregebreken, wan-
neer de administratie verplicht is om een inhoudelijk gelijke beslissing te
geven, dus bij gebonden bestuursbevoegdheden17.

Vice de forme in eigenlijke zin
De uitwendige vorm

50. De geschreven vorm is, behoudens uitzondering, naar geldend bestuurs-
recht geen bestaans- of geldigheidsvereiste voor bestuursbeslissingen; wel is
hij van belang om bewijstechnische redenen, namelijk om aan te tonen, dat
een beslissing van een bepaalde inhoud is genomen. In het algemeen levert
het ontbreken van de geschreven vorm echter geen vice de forme op.

Het niet vermelden van de visas 8 -de bepalingen waarin het bestuursorgaan
meent grondslag te kunnen vinden voor zijn beslissing- wordt evenmin
aangemerkt als een vice de forme19. Toch kan het vermelden van een
onjuiste grondslag een "erreur de droit" blootleggen20 en dus van betekenis
zijn voor de rechtmatigheid van een bestuursbeslissing.

Naar Frans recht geldt geen algemene verplichting om primaire bestuursbe-
slissingen op een voor de burger kenbare wijze te motiveren21. Bij wette-
lijke regeling kan echter anders worden bepaald22, in welk geval het niet in
achtnemen van de motiveringsplicht als een vice de forme wordt aange-
merkt23, Evenzeer moeten bestuursbestissingen worden gemotiveerd wanneer
de aard van de zaak24 of de aard van het orgaan ertoe dwingt25. Dit
betekent dat een disciplinaire bejegening van een ambtenaar in de regel
moet worden gemotiveerd26.
Het niet gelden van een algemene motiveringsplicht betekent niet dat de
administratie haar beslissingen niet behoeft te onderbouwen. Wordt zij in
een gerechtelijke procedure betrokken, dan zal zij haar beweegredenen des-
gevraagd kenbaar moeten maken aan de administratieve rechter27.

Het ontbreken van een algemene verplichting om bestuursbeslissingen
kenbaar te motiveren is in de literatuur vaak bekritiseerd28. Er is op
gewezen dat het desverlangd overleggen van motieven aan de rechter
voorbij gaat aan een aantal wezenlijke functies van de motiveringsplicht. In
Het bijzonder denkt men daarbij aan de waarborg dat de administratie
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gedwongen wordt zich rekenschap te geven van de inhoud van het dossier;
de verplichting om een kenbare motivering te geven houdt immers mede in,
dat op schrift moet worden gesteld in hoeverre bepaalde belangen bij de
besluitvorming zijn meegewogen. De verplichting om een kenbare motivering
aan een beslissing ten grondslag te leggen draagt dus bij aan de kwaliteit
van de bestuurlijke besluitvorming. Bovendien stelt een kenbare motivering
toezichthoudende instanties in staat hun werk te doen en bevordert zij het
aanvaarden van beslissingen door de justitiabelen:
"une dtcision ddfavorable dument justifi6e sera mieux accept6e par les
interessts que la simple notification sans commentaire d'un acte de
volonta; autre ce qu'elle a de plus d6mocratique, la persuasion est ici d'un
meilleur rapport que l'appel d l'obdissance passive 29.

Hiermee houdt verband dat burgers beter in staat zijn om de kans in te
schatten dat een eventueel beroep succesvol zal zijn, zodat bestuur en
rechter de last van onnodige beroepen wordt bespaard. Tegenover deze
voordelen staat echter de vrees dat een algemene motiveringsplicht zal
leiden tot een vergroting van de werklast van het bestuur en tot een
vertraging van de bestuurlijke besluitvorming.
De wetgever heeft de verschillende voor- en nadelen trachten te verzoenen
in de wet van 11 juli 1979. Deze heeft voor een beperkte categorie van be-
stuursbeslissingen een verplichting tot kenbare motivering gebracht. Zij
geldt alleen voor in de wet genoemde -dEcisions individuelles

dtfavorables"30. Actes r6glementaires vallen er buiten. Hetzelfde geldt voor
alle beslissingen van lagere overheden. Voor deze categorieBn

bestuursbeslissingen blijven evenwel de in de rechtspraak ontwikkelde regels
onverkort gelden.

In afwijking van de hoofdregel verlangen sommige bijzondere wettelijke
regelingen, dat ter uitvoering van die regelingen strekkende actes rEgle-
mentaires kenbaar worden gemotiveerd. De Conseil d'Etat beschouwt
schending van deze voorschriften als een substantieel vormverzuim omdat zij
geacht worden gegeven te zijn in het belang van zowel de burgers als een
goede administratie. Een kenbare motivering van actes r6glementaires
maakt het mogelijk gronden te beoordelen en de gegrondheid ervan ter
dicussie te stellen. Wordt de motiveringsplicht niet nageleefd, dan brengt dit
de onregelmatigheid van de regeling mee.

"Le contrdle contentieux portera mtme sur la pr6cision de l'indication des
motifs, qui devra Btre suffisamment developee et explicite pour que le juge
puisse l'apprdcier utilement"31.

Waar een wettelijke motiveringsplicht ontbreekt -en bij actes rtglementaires
is dat doorgaans het geval- blijft onverkort de verplichting gelden om de
motivering van bestuursbeslissingen -en dus ook die van algemeen geldende
bestuursbeslissingen- desverlangd aan de rechter bekend te maken. In
literatuur en jurisprudentie zijn geen voorbeelden te vinden die een
tegengestelde opvatting kunnen schragen.
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Volgens het arrest Socittd Maison Gtnesta132 mag de motivering niet in te
algemene bewoordingen zijn gesteld. Haar inhoud dient zodanig te zijn dat
de rechter in staat is de rechtmatigheid van de beslissing te beoordelen.

Vice de proc6(lure

51. Op het proces van voorbereiding van bestuursbeslissingen is een groot
aantal rechtsregels van uiteenlopende aard van toepassing. Het niet in acht
nemen ervan levert in beginsel een vice de proc6dure op.
Bij de ontwikkeling van deze regels heeft de Conseil d'Etat voorop gelopen.
Meestal heeft hij dat gedaan door uit de veelheid van teksten gemeen-
schappelijke elementen af te leiden, die als ongeschreven rechtsregels
werden aanvaard. Dit betekent, dat de administratie deze regels ook in acht
dient te nemen wanneer de toepasselijke regelingen zwijgen.
Voor wat de te beschrijven regels betreft moest in het onderzoek beperking
worden betracht. Gelet op het belang van de hoorplicht voor de rechtsposi-
tie van de burgers en het verband met de gangbare toetsingsmethode, wordt
volstaan met een beschrijving van enkele aspecten van het horen. In het
bijzonder wordt ingegaan op de vormverandering die het horen ondergaat
bij het nemen van bestuursbeslissingen die groepen van burgers aangaan.

Hct horen van belanghebbenden

52. Het Franse recht kent geen algemene geschreven of ongeschreven
rechtsregel dat het bestuur burgers moet horen vooraleer het rechtsgeldig
een beslissing kan nemen waarbij hun belangen betrokken zijn. Dit algemene
uitgangspunt verhindert echter niet, dat tot op zekere hoogte een hoor-
plicht tot ontwikkeling is gekomen. Deze plicht had aanvankelijk alleen
betrekking op het horen van ambtenaren tegen wie een disciplinaire bestraf-
fing voorgenomen wer(133. Later werd hij uitgebreid tot voorgenomen
maatregelen met het oog op de persoon van een ambtenaar. Deze ruimere
omschrijving omvat ook gevallen waarin een ambtenaar door zijn persoon of
gedrag aanleiding geeft tot het nemen van een niet-disciplinaire maatregel,
zoals overplaatsing of ontslag34
In een later stadium van de ontwikkeling heeft de Conseil d'Etat uit deze
ambtenarenrechtelijke hoorplicht een meer omvattend principe gEntral du
droit ontwikkeld. Dit houdt in dat een burger er recht op heeft gehoord te
worden wanneer een voorgenomen beslissing zich richt jegens zijn persoon.
Daarvan is sprake wanneer een maatregel wordt ingegeven door de
handelwijze van een burger en dus eigentijk een "caracttre de sanction"
draagt. De regel lijdt uitzondering als de voorgenomen maatregel niet een
zekere zwaarte heeft.

Het standaardarrest in deze kwestie betreft de zaak van de weduwe
Trompier-Gravier35. De weduwe exploiteerde met vergunning een kran-
tenkiosk aan de Boulevard Saint Denis te Parijs.
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De autoriteiten trokken de vergunning bij wege van sanctie in toen hen
ter ore kwam dat zij geprobeerd had de beheerder van de kiosk geld af te
persen; ze hadden echter verzuimd de weduwe in de gelegenheid te stellen
haar lezing van het gebeurde te geven. De Conseil d'Bat achtte dat
dermate ernstig, dat de intrekkingsbeslissing werd vernietigd. Hij overwoog
dat
"eu egard au caractare que presentait, dans les circonstances
surmentionn6es, le retrait de l'autorisation et h la gravit6 de cette
sanction, une telle mesure ne pouvait pas 16galement intervenir sans que la
dame veuve Trompier-Gravier eut Ett mise A mdme de discuter les griefs
formults contre elle". De Conseil d'Etat heeft de toepassing van de aan
deze overweging ten grondslag liggende ongeschreven rechtsregel echter
niet willen uitbreiden tot gevallen waarin een nadeel brengende beslissing
niet het karakter van een sanctie heeft36. Pas het Decreet van 28
november 1983 heeft daarin verandering gebracht. Die verandering geldt
evenwel niet alle bestuursbeslissingen, maar alleen met name genoemde
categorieen van "decisions individuelles defavorables" van organen van de
centrale overheid. Voor de andere beslissingen geldt nog altijd het door de
Conseil d'Etat ontwikkelde regime.

De ongeschreven hoorplicht behoort tot de "droits de la d6fense". Hij wordt
tot de "principes gEntraux du droit" . Het hoorrecht stelt degerekend 7
burger in staat zijn visie naar voren te brengen en zijn belangen te behar-
tigen. Het bestuur verkrijgt de informatie die het nodig heeft om zijn
beslissingen te nemen.
Om de waarborgen van het horen retel te doen zijn, gelden accessoire re-
gels. Bij voorbeeld die dat een bestuurde tijdig geinformeerd moet worden
over het voornemen jegens hem een beslissing te nemen. Hij moet immers in
staat zijn om zijn verweer voor te bereiden38. De bekendmaking omvat
mede de redenen voor het voorgenomen besluit39. Een recht op inzage van
de stukken bestaat alleen voor zover een wettelijke regeling dat bepaalt. De
openbaarheid van stukken wordt thans geregeld door titel 1 van de wet van
17 juli 1978 inzake de "libertd d'accts aux documents administratifs". Artikel
3 van die wet geeft een ieder recht bp inzage van stukken, waarvan de
conclusies hem kunnen worden tegengeworpen.

Horen. consultatie. inspraak

53. Hoorrecht, consultatie en inspraak zijn species van het genus belangen-
representatie. Zij geven uitdrukking aan dezelfde gedachte die, afhankelijk
van de omvang van de kring van personen wier belangen gerepresenteerd

40moeten worden, een aangepaste uitwerking krijgt   .
Bij individuele beslissingen kan het naar voren brengen van persoonlijke
belangen en inzichten gegoten worden in de vorm van een individueel hoor-
recht.
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Bij maatregelen die een ruimere kring van personen aangaan, is een
aangepaste hoorvorm gewenst, omdat niet iedere burger persoonlijk kan
worden gehoord. Als het om ongeorganiseerde belangen gaat kan het
hoorrecht verwezenlijkt worden door het houden van een 'enqudte
publique", een inspraakvorm. Gaat het daarentegen om min of meer
georganiseerde belangen, dan kan het horen de vorm van een consultatie
van de belangenorganisaties krijgen. Het raadplegen van zo'n organisatie
vindt plaats volgens de regels voor de "consultation"4:

Consultatie

54. Consultatie heeft verschillende functies. Zij bevordert de kwaliteit van
de besluitvorming, doordat het bestuur de beschikking krijgt over een zo
compleet mogelijk dossier. Gelet op de aard van de bestuurlijke besluit-
vorming en de gangbare toetsingsmethode wordt dat van belang gevonden.
Consultatie verhoogt het democratisch gehalte van de besluitvorming, omdat
burgers in de gelegenheid worden gesteld hun eigen belangen en inzichten
naar voren te brengen; zij worden in staat gesteld de uitkomst van het
besluitvormingsproces middellijk te beinvloeden.

Procedures van consultatie laten zich vanuit verschillende invalshoeken
onderzoeken. Een eerste is die naar het al dan niet verplicht zijn van de
consultatie. Men maakt onderscheid tussen facultatieve en obligatoire raad-
plegingen. De facultatieve kunnen al dan niet op een wettelijke regeling
berusten. Bij deze soort is het aan het vrije oordeel van de administratie
overgelaten al dan niet tot het inwinnen van advies over te gaan. Een regel
van ongeschreven recht die daartoe dwingt ontbreekt naar mijn weten. De
obligatoire consultatie wordt door een wettelijke regeling voorgeschreven.
De administratieve rechter beschouwt haar als een substantieel

voorschrift42. Dit betekent dat het niet inwinnen van advies een beslissing
blootstelt aan vernietiging43. Het maakt daarbij niet uit of de beslissing
individueel of algemeen is. Wiener heeft kunnen vaststellen dat:
"Maintes d6cisions jurisprudentielles ont ainsi annu16 des rtglements
d'exacution tdictes sans qu'ait 6td observte la proctdure consultative
ttablie par la loi ou le d6cret d'habilitation'•44.

Slechts in gevallen van overmacht kan een bestuursorgaan zich ontslagen
achten van een obligatoire consultatie45.

De beslissing van een bestuursorgaan om geen advies te vragen teneinde een
proces van besluitvorming te blokkeren is onrechtmatig46.

Het komt voor dat een bestuursbeslissing slechts genomen kan worden op
voorstel van een adviesorgaan; alsdan heeft dit een recht van initiatief.
Deze vorm van advisering werkt alleen positief: als het bestuursorgaan de
beslissing wit nemen, dient het dit overeenkomstig het advies te doen47,
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Als het zich niet met de inhoud van het advies kan verenigen, kan het
enkel besluiten geen beslissing te nemen, dan wel een nieuw advies te
vragen.
De weigering van een adviesorgaan om een voorstel te doen is appellabel en
wordt getoetst aan de regel van de "erreur manifeste•48.

Verwant is de figuur van het bindend advies (avis conforme), welke theore-
tisch gezien in de buurt van het medebeslissingsrecht komt. Het beslis-49

singsbevoegde orgaan kan enkel van het nemen van de beslissing afzien of
een nieuw advies inwinnen. Het ontbreken van een verplicht bindend advies
wordt ambtshalve getoetsfo.
In de meeste gevallen is de administratie niet gebonden aan een advies.
Ook niet wanneer het verplicht moet worden ingewonnen. Voor de vaststel-
ling van "reglements d'administration publique•51 is het anders, omdat in de
jurisprudentie is uitgemaakt, dat de regering in die vorm alleen kan
vaststellen
-   hetzij de tekst van de regeling, zoals die ter advisering aan de Conseil

d'Etat is voorgelegd;
-       hetzij de variant, zoals die door de Conseil d'Bat is voorgesteld52.
Hieruit volgt dat een in het Journal Officiel gepubliceerde versie, die
afwijkt van het ingediende voorstel en het advies van de Conseil d'Rat,
onrechtmatig wordt geoordeeld53.

Voor advisering door andere organen dan de Conseil d'Eat geldt dit niet.
De administratie houdt daarbij de vrijheid om een andere tekst vast te
stellen dan aan de commissie is voorgelegd of waarover door de commissie
is geadviseerd54. De vastgestelde tekst mag daarentegen niet geheel
verschillen van het ter advisering voorgelegde ontwerp46.
Bij facultatieve consultaties geldt deze beperking niet en mag het
bestuursorgaan alle wijzigingen aanbrengen die het wenselijk vindt, wat
daarvan ook de ingrijpendheid moge zijn, zonder dat opnieuw geconsulteerd
behoeft te wordens6.

De rechter ziet erop toe, dat het adviesorgaan zich een mening kan vormen
op basis van een toereikend dossier. Daarvan dienen alle relevante stukken
deel uit te maken57. Hij gaat na of het door het adviesorgaan ingestelde
onderzoek volledig is geweest. Van het onderzoek en de beraadslagingen
dient het orgaan een proces verbaal op te maken. Tot slot ziet hij erop toe,
dat het adviesorgaan voldoende tijd wordt gelaten om zich in de zaak te
verdiepenss.

Het gewicht van adviezen wordt mede bepaald door de samenstelling van het
adviesorgaan. In verband daarmee is het van belang wie die samenstelling
bepaalt. De wijzen van samenstelling blijken in de praktijk sterk uiteen te
lopen59,
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Soms worden de leden van een adviesorgaan geselecteerd en benoemd door
een bestuursorgaan. Het andere uiterste is, dat zowel de selectie als de
benoeming bij de belangengroep zelf berust. In dat geval is de represen-
tativiteit groter. Er tussenin bevinden zich procedures, waarbij belangheb-
benden een voordracht doen, waaruit de administratie -afhankelijk van de
regeling- al dan niet kan of moet kiezen. Een variant is de gebonden voor-
dracht voor een deel van de beschikbare zetels.

Het gewicht van adviezen wordt ook bepaald door de onpartijdigheid van de
leden van het adviesorgaan. Artikel 13 van het decreet van 28 november
1983 geeft daarvoor een regeling. Leden die een persoonlijk belang bij de
zaak hebben mogen niet aan de beraadslaging deelnemen. Schending leidt tot
onrechtmatigheid, tenzij kan worden aangetoond dat de deelname geen
invloed heeft gehad op de beraadslagingen. Voor advisering inzake beslis-
singen van organen van de lagere rechtsgemeenschappen gelden de in
jurisprudentie ontwikkelde normen.
Deze houden in dat de leden van een adviesorgaan
"doivent prdsenter toutes les garanties d'ind6pendance et d'impartialit6
dEsirables pour accomplir la mission dont elles sont chargtes"60.

Het meergenoemde decreet van 28 november 1983 bevat een hoofdstuk
betreffende het functioneren van "organismes consultatifs: Het is alleen van
toepassing op obligatoire consultaties door organen van de centrale over-
heid. Het volstaat met het vastleggen van de in de rechtspraak ontwikkelde
regels en brengt daarin op een enkel punt verfijning aan.
Zo wordt bepaald dat -behoudens andersluidende dispositions rtglementaires-
de leden van een adviesorgaan vijf dagen voor de aanvang van de vergade-
ring moeten worden opgeroepen en in het bezit moeten worden gesteld van
de noodzakelijke stukken. In geval van "urgence" kan die termijn korter
zijn.

Enaudte Dublique

55. Net als bij het hoorrecht en sommige vormen van consultatie, gaat het
bij de enquBte publique om een middel dat burgers in staat stelt hun be-
langen en inzichten naar voren te brengen, wanneer het bestuur de feiten
en belangen moet vaststellen die van belang zijn voor een te nemen
algemene bestuursbeslissing. Zie daarover nummer 53. Het middel is geschikt
om ongeorganiseerde (groepen van) burgers te bereiken. De enquBte publique
is een inspraakprocedure. Zij wordt alleen gehouden wanneer een wet of
acte r6glementaire dat voorschrijft. Een ongeschreven rechtsregel die tot
het houden van een enqudte publique verplicht is in de rechtspraak tot nu
toe niet aanvaard61,
Wettelijke regelingen die tot het houden van een enquEte publique verplich-
ten zijn schaars. Een voorbeeld is de Code de l'expropriation. Aan ont-
eigening dient een "dtclaration d'utilite publique" vooraf te gaan, waarover
een enqutte publique gehouden moet worden.
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In 1983 is een wet in werking getreden die het houden van een enqutte-
procedure verplicht stelt ;n alle gevallen dat het voornemen bestaat werken
te verrichten die schadelijk zijn voor het milieu62. Het voornemen moet
worden gepubliceerd en het project moet ter inzage worden gelegd. Is het
dossier niet compleet, omdat een milieueffectrapportage ontbreekt, dan
wordt de uiteindelijke beslissing wegens "proctdure irrtgulitre" vernietigd63.
De uiteindelijke beslissing mag niet sterk afwijken van de ontwerpbeslissing.
Een relevante sterke afwijking bleek te zijn dat in een voorgenomen
maatregel tot aanwijzing van een natuurgebied de jacht volledig werd vrij-
gelaten, maar in de definitieve beperkt64.

In de Verenigde Staten van Noord-Amerika, Spanje en Noorwegen is het ge-
bruikelijk ontwerpen van regelingen enige tijd ter inzage te leggen, opdat
een ieder in de gelegenheid is zijn zienswijze kenbaar te maken. In
Frankrijk is het bestuur niet verplicht om dat te doends,

Conclusie

56. Naar Frans recht verschilt de procedurele toetsing van actes r6glemen-
taires in principe niet van die van actes individuels. Wel is het zo dat de
beginselen die aan de procedurevoorschriften ten grondslag liggen, ver-
schillend zijn uitgewerkt. Zo geldt de verplichting om initiele beslissingen
te voorzien van een kenbare motivering, in het algemeen slechts voor
"dtcisions individuelles ddfavorables". Men kan evenwel niet zeggen, dat
zo'n verplichting bij actes r6glementaires steeds ontbreekt. Met betrekking
tot het hoorrecht geldt, dat het beginsel dat eraan ten grondslag ligt, zich
bij zijn uitwerking laat vertalen naar de aard van de bestuursbeslissing.
Voor individuele bestuursbeslissingen brengt het mee, dat individuele burgers
moeten worden gehoord, wanneer jegens hen een beslissing wordt voorbereid
in de sanctiesfeer. Het decreet van 28 november 1983 heeft die plicht
uitgebreid tot met name genoemde 'dEcisions individuelles d6favorables" van
organen van de centrale overheid.
De aan het hoorrecht ten grondslag liggende gedachte vertaalt zich bij
besluiten die meerdere burgers aangaan, in andere hoorvormen, zoals de
consultatie van belangengroepen, of de enqutte publique (inspraak). Een
algemene consultatieplicht bij het vaststellen van actes rtglementaires kent
het Franse recht niet. In de praktijk is het echter gebruikelijk om
organisaties van belanghebbenden te raadplegen.
Een algemene verplichting tot het houden van een enqutte publique bestaat
evenmin. De Conseil d'Etat ziet hierin geen principe gentral du droit. Een
wet van 1983 heeft een algemene enquEteplicht gebracht voor milieuschade-
lijke projecten. Voor actes rEglementaires in het algemeen bestaat zo'n
plicht echter, anders dan in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, Spanje
en Noorwegen, niet.
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10. Het verbod van d6tournement de pouvoir

Algerneen

57. Bestuursorganen zijn niet vrij in het bepalen van de doeleinden die zij
met hun bestuursbevoegdheden wilton nastreven. Bestuursbevoegdheden zijn
doelgebonden. Zij mogen enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor zij
verleend zijn. Gebruik voor een ander doel wordt 'dttournement de pouvoir"
genoemd. In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke betekenis het verbod van
d6tournement de pouvoir voor het Franse bestuursrecht heeft.

Het verbod van detournement de pouvoir dateert van de jaren vijftig en
zestig van de negentiende eeuw. Sommige schrijvers menen nog oudere
voorbeelden te hebben gevondeni. Zijn ontstaan wordt in verband gebracht
met de decentralisatiedecreten van 1852. Gevreesd werd namelijk dat de
lokale autoriteiten "plus tendance" zouden hebben "A utiliser leurs pouvoirs
A des fins particulitres". De eerste vernietigingen betroffen dan ook beslis-
singen van organen van de lagere overheid2. Nadat het verbod van
ddtournement de pouvoir door Aucoc3 van een theoretisch fundament was
voorzien, volgden ook vernietigingen van bestissingen van organen van de
centrale overheid4.

Het verbod van dttournement de pouvoir geldt voor zowel actes individuels
als actes rtglementairess.

Het verbod van d6tournement de pouvoir gaat ervan uit dat het rechtens
toegestane en het feitelijk nagestreefde doel moeten overeenstemmen. Het
brengt dus mee dat deze beide doelen worden vastgesteld. Beide vaststel-
lingen zijn niet waardevrij; die van het doel van de bevoegdheid niet, omdat
zij interpretatie veronderstelt; die van het feitelijk nagestreefde doel niet,
omdat zij een onderzoek naar subjective intenties vergt. In dit laatste is
voor De Laubadtre het onderscheid tussen datournement de pouvoir en de
motiveringsbreken gelegen6. Bij het eerste zou het gaan om de vaststelling
van subjective beweegredenen, bij het tweede om die van de objectieve
gronden van een beslissing, namelijk de door het bestuur vastgestelde
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feiten, zijn interpretaties en zijn toepassing van de relevante voorschriften.

In deze zienswijze is het mogelijk dat een beslissing op rechtens correcte
motieven berust, maar desondanks niet in stand kan blijven, omdat het
bestuursorgaan een niet toegelaten doel heeft willen bereiken7.
Pacteau  echter, beschouwt het verbod van d6tournement de pouvoir als een
species van het genus "motifs". In zijn visie gaat het bij beide om een
beoordeling van de "raisons" van een beslissing. Zijn invulling van het
begrip "motifs" is dan ook ruimer dan gebruikelijk, namelijk het veelornvat-
tende "raisons"9. Dit betekent niet, dat hij het verbod van detournement de
pouvoir overbodig vindt. Hij meent dat schending van dit verbod een
ernstiger gebrek is dan veel andere motiveringsbreken en hecht er belang
aan, dat het daarbij meestal gaat om verzwegen bijbedoelingen van de admi-
nistratielo.

In de literatuur is wel de vraag gesteld of het de gewone rechter is toege-
staan aan het verbod van ddtournement de pouvoir te toetsen. Dit zou hem
niet zijn toegestaan, omdat hij niet beschikt over het dossier van het
bestuursorgaan. Zodoende zou hij onvoldoende aanknopingspunten hebben om
verzwegen doeleinden vast te kunnen stellen. In de beroemde Beaug6-zaak
kwam het dan ook tot tegenstrijdige uitspraken van de exceptief toetsende
strafrechter en de in direct beroep oordelende Conseil d'Etat.

In die zaak kwam het Cour de Cassation tot de conclusie dat een
regeling van de burgemeester van Biarritz houdende verbod zich op
het strand anders dan in een kleedhokje om te kleden, geldig was.
Een paar weken later werd dezelfde regeling evenwel door de Conseil
d'Etat vernietigd, omdat gebleken was, dat de burgemeester met zijn
regeling niet het belang van de o enbare zedelijkheid, maar dat van
de gemeentekas had willen behartigen .

Nadien heeft evenwel ook de gewone rechter actes rEglementaires onverbin-
dend verklaard wegens strijd met het verbod van dttournement de
pouvoir12, zodat het er naar de huidige stand van zaken voor gehouden
moet worden, dat de gewone rechter deze beoordelingsmaatstaf aanvaardbaar
vindt.

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen twee hoofdvormen van
ditournement de pouvoir:
- het nastreven van een doel dat vreemd is aan elk algemeen belang, in

dier voege dat een bijzonder belang behartigd wordt;
-    en het nastreven van een ander, dan het toegestane, algemeen belang.
Op beide categorieen wordt nader ingegaan.
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Het nastreven van biizondere belangen

58. Een bijzonder belang wordt in de eerste plaats nagestreefd, wanneer
persoonlijke belangen worden behartigd. Prozaisch is het geval van de bur-
gemeester, tevens uitbater van een herberg, die het houden van dansavon-
den in alle Horeca-ttablissementen, behalve het zijne, verbood. Er volgde
natuurlijk vernietiging13.
In de jurisprudentie is de regel dat geen bijzondere belangen behartigd
mogen worden, verder genuanceerd in die zin, dat het behartigen van per-
soonlijke belangen wordt toegestaan, wanneer het behartigen van het alge-
meen belang op de voorgrond staat. De Conseil d'Bat liet dan ook een
maatregel die de ontwikkeling van een eigen industriele onderneming
bevorderde, in stand, omdat de regeling tevens in het belang van de
regionale economie moest worden geacht14.
Het verbod van detournement de pouvoir brengt voorts mee, dat het
behartigen van persoonlijke belangen van derden-particulieren niet
geoorloofd is. Daarom werd de beslissing van een minister, die een prottgt-
apotheker wilde helpen door middel van het verlenen van een vergunning,
vernietigd. In de procedure was namelijk gebleken, dat aan twee collega-
apothekers kort tevoren eenzelfde vergunning was geweigerd wegens gebrek
aan vestigingsmogelijkheden15. Ook hier geldt echter de mitigerende regel,
dat de persoonlijke belangen van derden overeen kunnen stemmen met het
algemeen belang, in welk geval een bestuursbeslissing wel rechtmatig wordt
geoordeeld16.

Een bijzondere categorie wordt gevormd door wraaknemingen. Wraak valt
per definitie buiten het algemeen belang. Wegens strijd met het verbod van
dEtournement de pouvoir sneuvelden dan ook de tien achtereenvolgende
schorsingen van een veldwachter die met het bevoegde gezag, de bur-
gemeester, gebrouilleerd was17 Hetzelfde lot trof een besluit van de R.T.F.
om een orkest te boycotten dat zijn musici niet toestond te spelen in het
orkest van de radio-omroepls.

Het nastreven van een ander dan het toeeestane algemeen belang

59. De toepassingsmogelijkheden van het verbod van ddtournement de
pouvoir zijn het grootste gebleken bij de beoordeling van gevallen, waarin
een ander dan het toegelaten algemeen belang is behartigd. In de literatuur
wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen

- ongeoorloofde financiele belangen en
- ongeoorloofde belangen van niet financiele aard.

Het op ongeoorloofde wijze behartigen van financiele belangen behoort tot
het klassieke toepassingsbereik van het verbod van dttournement de
pouvoir.
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In de jurisprudentie van v66r 1950 treft men er legio voorbeelden van aan.
De strekking van deze jurisprudentie is dat een bestuursorgaan zijn daar-
voor niet bedoelde bevoegdheden niet mag gebruiken om zijn belas-
tinginkomsten te vergroten. Evenmin is het toegestaan door middel van
toepassing van deze bevoegdheden de inkomsten van overheidsondernemingen
of ondernemingen van concessionarissen te vergroten.

Het voorbeeld van Beaug619 kwam reeds ter sprake. Het verbod van
de burgemeester van Biarritz om zich op het strand anders dan in een
kleedhokje om te kleden, werd vernietigd, omdat het niet was inge-
geven door overwegingen van openbare zedelijkheid.
Het financieel gewin van de gemeente die de hokjes in beheer had, bleek

voorop te hebben gestaan.

De leer van de "pluralitt des buts" heeft hier de scherpe kanten weggeno-
men. Zij brengt mee, dat niet ieder ongeoorloofd nastreven van financiele
doelen, een beslissing blootstelt aan vernietiging. Als met een bestuursbe-
slissing verschillende doeleinden worden nagestreefd, kunnen de toegestane
doelen haar redden. Het ongeoorloofde doel mag dan echter niet bepalend
zijn ten opzichte van de geoorloofde doeleinden20. De intrekking van een
"permission de voirie", waarbij de gemeente financieel belang had, bleef dan
ook in stand, omdat met de vergunning tevens toegelaten andere doelen
werden nagestreefd21. Wordt evenwel uitsluitend een ongeoorloofd doel
nagestreefd, dan leidt dit nog

alti  
tot vernietiging wegens strijd met het

verbod van detournement de pouvoir2.

Legio zijn de voorbeelden waarin andere -niet financiale- belangen werden
behartigd. Een burgemeester is bevoegd het uitventen van waren uit een
vrachtauto te verbieden in het belang van de verkeersveiligheid en gezond-
heid. Hij mag zich niet ten doel stellen de concurrentiebelangen van de
plaatselijke middenstand te behartigen23. Evenmin mag de staatssecretaris
van financien zijn goedkeuring onthouden aan de begroting van een open-
bare instelling om daardoor de opheffing van die instelling te bespoedigen24.

Opmerkelijk is de vernietiging van een regeling die de regering had vastge-
steld om de consequenties van een rechterlijke uitspraak te omzeilen. De
verandering hield in dat zij voortaan bevoegd was maatregelen te nemen als
tevoren door de Conseil d'Bat waren vernietigd25.

Het verbod van detournement de proc6(lure

60. Het is gangbaar het verbod van dttournement de proctdure26 te
beschouwen als een variant van het verbod van dttournement de pouvoir27.
Beide hebben gemeen, dat door het recht gestelde beperkingen van de
beslissingsvrijheid worden omzeild. Bij het verbod van dttournement de
proctdure betreft dit omzeilen de voorbereiding van de beslissing. Er wordt
een toegestaan doel nagestreefd door middel van een onjuiste -lichtere-
procedure.
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Waar andere overeenkomsten tussen de beide regels ontbreken en zij naar
hun aard sterk verschillen, is het discutabel het een als een variant van het
ander te beschouwen.
De jurisprudentie is niet overvloedig. Toch zijn er ook voorbeelden waarin
min of meer algemene bestuursbeslissingen aan deze regel worden getoetst.
De procedure tot vaststelling van rooilijnen mag niet worden gebruikt om
overdracht van eigendom af te dwingen. Daarvoor dient de onteigeningspro-
cedure28. Een mesure de police mag niet worden vastgesteld, wanneer de
administratie bedoelt bepalingen toe te voegen aan een contrat administratif.
Evenmin is het geoorloofd bepalingen uit zo'n overeenkomst over te nemen

29in een mesure de police teneinde een strafsanctie te scheppen  .

De neertrang van het verbod van d6tournement de pouvoir

61. In de literatuur wordt wel gesproken van een "ddclin du ddtournement
de pouvoir". Dit houdt verband met het actuele geringe aantal vernietig-
ingen: hooguit twee of drie per jaar30.
Long, Weil en Braibant brengen de kwantitatieve teruggang na de tweede
wereldoorlog in verband met de inhoud van deze beroepsgrond31. De regel
zou zo diep ingrijpen in de beoordelingsvrijheid van de administratie, dat
zij zich niet verdraagt met een rechtspolitieke cultuur waarin van de
overheid een sturende rol wordt verlangd, In hun verklaring is aantrek-
kelijk, dat zij oog hebben voor het geringe normatieve gehalte van veel van
de wetgeving van de sociale verzorgingsstaat. Dit geringe normatieve
gehalte blijkt niet alleen uit de formulering van die wetgeving, maar ook
uit de toegenomen vaagheid van haar doelstellingen. In het licht van die
vaagheid past een strikte toetsing aan het verbod van dttournement de
pouvoir minder goed bij de staatsrechtelijke positie van de onafhankelijke
rechter.

Een andere verklaring voor de neergang is de opkomst van de rechterlijke
toetsing van de gronden van de bestuursbeslissing. Het verbod van
ddtournement de pouvoir had zijn bloeitijd in de eerste drie decennia van
deze eeuw. Pas in de twintiger jaren ontwikkelde de doctrine een toet-
singstheorie, waarin voor een toetsing van de gronden plaats was. Pacteau
heeft er terecht op gewezen dat het verbod van d6tournement de pouvoir
en de regels voor de motivering van beslissingen elkaar voor een deel
overlappen32.  Men mag veronderstellen  dat  dit  een  decl  van  de  dttourne-
ment de pouvoir-gevallen heeft doen verhuizen naar het "motif'-kamp.
Daar komt bij dat een beroep op gebrekkige motieven voor de burger
makkelijker operationeel is te maken, dan een beroep op het verbod van
ddtournement de pouvoir. Er rust op hem een lichtere bewijslast, omdat hij
niet meer behoeft aan te tonen, dat het bestuursorgaan een ongeoorloofd
doel heeft willen nastreven33. Een beroep op de door de wet toegestane
doeleinden is voldoende.
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Ook voor de rechter is de "motif'- toetsing aantrekketijker, omdat hij niet
voor de opgave wordt gesteld zich te verdiepen in de subjectieve intenties
van het bestuursorgaan.
De motiveringstoetsing past bovendien bij een correcte staatsrechtelijke

verhouding van rechter en bestuur. Een vernietiging wegens motiveringsge-
breken stelt de administratie immers in de gelegenheid na te gaan of de
gebreken kunnen worden hersteld. Het is per slot van rekening aan het be-
stuur te bepalen wat in het algemeen belang geboden is. In de woorden van
De Laubadbre:

"1'apparition (...) d'autres moyens d'annulation (erreur de fait ou de
droit, illegalita relative aux motifs (...), donnant lieu A des apprtciations
moins subjectives, offrent un terrain plus favorable et sont, de ce fait,
prefertes par les plaideurs et par le juge"34,
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1.  J.de Soto, diss., 1941, p. 142.
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19.   CE 4 juli 1924, Beaug6, Rec. p. 641.
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D. 1962,664.

21. CE 30 oktober 1942, Compagnie gtntrale des eaux, Rec. p. 302; in het
standaardarrest CE 29 januari 1932, Sociat des autobus antibois, Rec.
p. 117, ging het om een verbod van de burgemeester van Cannes om
behoudens vergunning een autobus tot stilstand te brengen om
passagiers te laten in- en uitstappen in de agglommeratie Cannes. Doel
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verbod aan. De Conseil d'Etat concludeerde tot vernietiging van de
verordening, maar zette de deur voor mo lopolievorming toch op een
kier, door een uitzondering te maken voor gevallen waarin een regeling
als de onderhavige ook in het belang van de verkeersveiligheid is.

22. Een autoritd de police handelt in strijd met het verbod van
ddtournement de pouvoir wanneer hij een algemene "mesure de police"
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juli 1935, Grosman, Rec. p. 849.

23.   CE 9 juni 1937, Rec. p. 573.

24. CE 8 juli 1955, Caisse de compensation pour la ddcentralisation de
l'industrie adronautique, Rec. p. 398.

25. CE 13 juli 1962, Brdart de Boissanger, Rec. p. 484, AJDA 1962, p. 548,
kroniek Galabert en Gentot.

26. Goy, La notion de detournement de proc6dure, Mtlanges Eisenmann,
Paris 1975, p. 321.
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28. CE 17 januari en 14 februari 1902, S. 1903.3.97, Favatier et Lalaque et
autres.

29. J.Carbajo, L'application dans le temps des decisions administratives
extcutoires, diss., Paris 1980, p. 134.
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30. Per se onjuist is noot 24 op blz. 152 van het rapport ABAR, Alphen aan
den Rijn 1984, indien daarin bedoeld is dat het verbod van
d6tournement de pouvoir "vervancen" is door het motiveringsbeginsel.
Daar komt bij dat men in Frankrijk geen motiveringsbeginsel kent.

31.  Long, Weil, Braibant, a.w., p. 26.

32. Bernard Pacteau, Le juge de l'exces de pouvoir et les motifs de l'acte
administratif, diss., Paris 1977.

33.   Rivero, a.w., p. 258; zie ook Auby en Drago, a.w., deel II, pp. 412-413.

34.  De Laubadtre, a.w., p. 602.



11. Violation de la loi

Algemeen

62. De Conseil d'Etat aanvaardt sinds het midden van de negentiende eeuw
dat een bestuursbeslissing kan worden vernietigd wegens violation de la loi.
Het vereiste dat tevens sprake moest zijn van inbreuk op een subjectief
recht heeft    hij    aan het begin   van    deze eeuw laten vallent. Het begrip    loi
mag niet in formele zin worden opgevat. Het omvat elke aan de bestreden
beslissing anterieure en superieure rechtsregel, dus de Constitutie, wetten in
formele zin, (andere) algemeen verbindende voorschriften, rechterlijke
uitspraken, individuele bestuursbeslissingen en overeenkomsten, alsmede
principes g6n6raux du dr0it2. Men spreekt daarom ook wel van violation de
la rtgle de droit, omdat die term beter tot uitdrukking brengt dat strij-
digheid met iedere hogere rechtsregel tot vernietiging kan leiden3.

De betekenis van de term "violation" (schending, gangbaarder Nederlands is
strijd of strijdigheid) is onderzocht door Eisenmann4. Hij meent dat onder-
scheid kan worden gemaakt tussen verenigbaarheid (compatibilit6) en over-
eenkomstigheid (conformit6). Gebreken in elk van deze beide betrekkingen
kunnen leiden tot het oordeel dat er sprake is van strijdigheid (violation).
Het onderscheid van Eisenmann betekent het volgende. \Vanneer de rechter
nagaat of een hogere regeling aan het toepassen van een lagere in de weg
staat, oefent hij toezicht uit op de verenigbaarheid van de lagere met de
hogere regeling. De vaststelling dat een lagere regeling inhoudelijk verschilt
van de hogere, betekent echter niet dat de eerste onverenigbaar is met de
tweede. Het toezicht op de conformiteit gaat een stap verder dan het
onderzoek naar onverenigbaarheid, omdat het de vraag omvat of de
getoetste norm -ontoelaatbaar- verschilt van de hogere; bij conformi-
teitsrelaties mag de inhoud van de lagere beslissing in beginsel niet af-
wijken van die van de hogere, met dien verstande dat een uitwerkingsbe-
voegdheid wordt aanvaard, omdat de lagere anders overbodig zou zijn. De
lagere beslissing mag echter geen bepalingen bevatten, die niet beschouwd
kunnen worden als de "developpement ou le prolongement" van de
uitgevoerde regeling of regelingens.
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De Franse administratieve rechter stelt zich bij de toetsing van regelingen
terughoudend op. Hij laat het regelende bestuur een grote mate van vrijheid
van oordelen, hetwelk zich in de regel vertaalt in een beoordeling van de
verenigbaarheid van lagere regelingen met hogere en niet in die van haar
conformiteit6.

De strijdigheid met een hogere rechtsregel kan zowel positief als negatief
zijn. Zij is Dositief wanneer een beslissing wordt genomen die de hogere
regel niet toestaat. Een voorbeeld biedt de zaak, waarin een regeling die de
gezinshereniging van buitenlandse werkneiners in Frankrijk opschortte, werd
vernietigd wegens strijd met het "principe gtntral du droit" dat iedere
burger er recht op heeft een gezinsleven te leiden7. Van positieve strijd is
evenzeer sprake wanneer een regeling te ruim wordt opgezet en het
toepassingsbereik van de wet waarin zij haar grondslag vindt overschrijdt .
Of er sprake is van strijd met de wet is vanzelfsprekend een kwestie van
interpretatie. Daarbij speelt niet alleen de tekst, maar ook de geest van de
wet een ro19. Onder positieve strijd met de wet wordt ook het geval
gebracht, waarin een regeling wordt uitgevaardigd over een onderwerp dat
de wetgever niet meer heeft willen regelen. Zo werd een regeling die het
subsidieren van instellingen voor voortgezet onderwijs afhankelijk stelde van
een voorafgaand advies van de Conseil suptrieur de 1'6ducation nationale,
vernietigd wegens strijd met de wet, omdat bij wetswijziging het toezicht
van de nationale overheid op het subsidieren van dit onderwijs door de
lagere rechtsgemeenschappen was afgeschaftio.
De strijd met een hogere regeling kan ook neaaticf zijn. Zo kan het be-
voegde orgaan weigeren om een regeling vast te stellen, die het op grond
van de wet moet vaststellen. Deze weigering geschiedt dan in strijd met de
wetll. Dit roept natuurlijk de vraag op wanneer het verzuim in strijd met
de wet wordt geacht? Blijkens de jurisprudentie wordt, behoudens anderslui-
dende wettelijke bepaling, de administratie in ieder geval een "d61ai
raisonnable" gelaten12.

De grens tussen onbevoegdheid en strijd met de wet is niet geheel helder13 
Toch is zij van belang, omdat de "incompetence" van openbare orde is en
dus door de rechter ambtshalve wordt toegepast, terwijl de "violation de la

14loi" dat in het algemeen niet is en er dus door appellanten binnen de
beroepstermijn een beroep op gedaan moet worden. In de literatuur trekt
men die grens overeenkomstig het analytisch model van Bonnard: be-
voegdheidsregels hebben betrekking op administratieve organen (dus op de
"auteur de l'acte"), tot de "violation de la loi" behorende rechtsregels voor
de inhoud en de motieven van de bestuursbeslissing. Bij "incompttence" is
het heel wel mogelijk dat een ander bestuursorgaan de beslissing wel mag
nemen; bij "violation de la loi" mag geen enkel bestuursorgaan meer met die
inhoud of op die gronden beslissen15.
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Violation de la rtide de droit cn illtmlitt des motifs

63. Vanuit de violation de la loi hebben zich twee groepen toetsingsgronden
ontwikkeld: onregelmatigheden die betrekking hebben op het voorwer

E(1'objet) van de beslissing en onregelmatigheden inzake haar grondeni .
Wanneer een beslissing naar haar voorwerp onregelmatig wordt geoordeeld,
betekent dit dat zij naar haar inhoud niet genomen had mogen worden. Er
kleeft in dat geval een gebrek aan het resultaat van het besluitvormings-
proces. Betreft het gebrek de juridische of feitelijke overwegingen, dus het
redeneeraspect van de besluitvorming, dan spreekt men van "illagalita
relative aux motifs"17. Gazier gebruikt hiervoor de term "defaut de base
1Egale"18; Auby en Drago echter, reserveren deze term voor een specifieke
variant van de motiveringsgebreken19. Net als bij het begrip "erreur de
droit" is de terminologie hier onvast. Van grote betekenis is dat evenwel
niet, omdat het analytisch model van Bonnard heersende leer is geworden en
de schrijvers slechts verschillende benamingen geven aan de vaststaande
elementen ervan.

Een bestuursbeslissing dient te berusten op een "base legale", een grondslag
in het recht. Een gebrek in de gronden van een bestuursbeslissing stelt haar
bloot aan vernietiging. Dit lijdt uitzondering als het gebrek een motif
surabondantm betreft, of wanneer de rechter er een ander uit het dossier
te destilleren motief voor in de plaats kan stellen21.

"La base ligale d'un acte administratif, c'est la conjonction
rtgulitre des regles gEntrales qui definissent les pouvoirs de
t'administration et de la situation de fait particulitre A laquelle ces
pouvoirs en l'espace s'appliquarent:

Dit betekent dat het rechterlijk toezicht op bestuursbeslissingen enerzijds
het vaststellen van de juridische grondslag van de bestreden beslissing,
anderzijds het vaststellen van de relevante feiten en omstandigheden in hun
bestaan en strekking omvat. De rechter moet dus mede onderzoeken welke
geschreven en ongeschreven rechtsregels de in geding zijnde bevoegdheid
bepalen. Daarnaast dient hij na te gaan of de feiten die het bestuur vast-
gesteld heeft, juist zijn en of er de juiste juridische betekenis aan is
toegekend. Tenslotte dient hij te onderzoeken of de toepasselijke rechts-

regels en de relevante feiten op een correcte wijze met elkaar verbonden
zijn in het besluit, zoals dat hem ter beoordeling is voorgelegd.
Recht en feiten zijn in ieder geval op een onjuiste wijze verbonden, wan-
neer voor de bestreden beslissing noch in het geschreven, noch in het
ongeschreven recht een grondslag kan worden gevonden22 Hetzelfde geldt
wanneer de beslissing het toepassingsbereik van de enig denkbare grondslag
te buiten gaat23
Voorts kan het gebeuren, dat weliswaar een juridische grondslag kan worden
aangewezen, maar dat daarop wegens onregelmatigheid van die grondslag
zelve geen beroep mag worden gedaan24.



105

Ook komt het voor dat de grondslag die het bestuur gekozen heeft, foutief
is geinterpreteerd en bij een correcte interpretatie niet als grondslag van
de bestreden beslissing kan dienenes. Men spreekt dan wel van "erreur de
droit".
Een "erreur de fait" kan betrekking hebben op twee situaties. In de eerste
plaats het geval waarin de gepretendeerde feiten onjuist blijken te zijn26
In de tweede dat waarin aan juist vastgestelde feiten een onjuiste waarde-
ring is gegeven. De rechter overweegt dan dat geen sprake is van een "fait
de nature A justifier la decision prise".
Steeds wanneer een regeling de uitoefening van een bestuursbevoegdheid
bindt aan bepaalde feitelijke omstandigheden, onderzoekt de rechter of de
gestelde omstandigheden zich daadwerkelijk voordoen, of hebben voorgedaan,
en of zij van dien aard zijn (c.q. waren), dat zij de bestreden beslissing
kunnen rechtvaardigen27.

Plan van behandeling

64. In het onderstaande wordt eerst ingegaan op de betekenis van de
"violation de la ragle de droit". Het gaat dan om de vraag met welke soor-
ten rechtsregels een bestuursbesluit naar zijn voorwerp, dus als resultaat
van besluitvorming, in strijd kan komen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen geschreven en ongeschreven recht. Bij de beschrijving van de onge-
schreven rechtsregels wordt ingegaan op inhoud en betekenis van de princi-
pes gtntraux du droit. Eerst daarna komen de gebreken aan bod die aan de
grondslag van een bestuursbesluit kunnen kleven en die dus -in de termino-
logie van Gazier- in een "ddfaut de base 16gale" resulteren.

Violation de la rtide de droit

65. Welke regels vormen tezamen het "bloc de la 16galitt" waarmee
bestuursbesluiten naar hun voorwerp ("objet") niet in strijd mogen komen?
In zijn algemeenheid valt deze vraag natuurlijk niet te beantwoorden. Zij is
te abstract gesteld. Pas van geval tot geval valt uit te maken wat rechtens
is en wat niet. Wel kan worden nagegaan welke soorten rechtsregels
onderscheiden kunnen worden en welke betekenis zij hebben voor het resul-

taat (het voorwerp, "objet') van de besluitvorming. Een beschrijving daarvan
treft men in het onderstaande aan. Daarbij is de rechtsbron als differen-
tiatiecriterium genomen.

Constitutie

66. Tot het "bloc de la 1tgalitt " behoort ongetwijfeld de Franse Constitu-
tie. De administratieve rechter rekent het tot zijn taak toe te zien op de
grondwettigheid van bestuursbesluiten28. Sin(is een dertigtal jaren is het
belang van die taak toegenomen, nu de Constitutie van 1958 aan de regering
een autonome regelgevende bevoegdheid heeft geattribueerd.
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De grondwettelijke bevoegdheidsverdeling tussen wetgever en regelend
bestuur biedt de rechter in beginsel aanknopingspunten voor een rech-
terlijke toetsing van autonome regelingen van de regering aan de Con-
stitutie29.
Bij de grondwettigheidstoetsing van bestuursbesluiten wordt de onschend-
baarheid van de wet in het oog gehouden.
"Actes 16gislatifs" (parlementaire wetten en daarmee gelijk te stellen
besluiten) zijn onschendbaar, hetwelk betekent dat het de rechter niet is
toegestaan hun grondwettigheid te toetsen. Voor de toetsing van be-
stuursbeslissingen brengt dit mee, dat geen beroep kan worden gedaan op
ongrondwettigheid, wanneer deze voortvloeit uit de wet op grond waarvan
zij zijn genomen o. Een andere opvatting zou de deur open zetten voor een
omzeiling van het toetsingsverbod van de parlementaire wet aan de
grondwet.

PrEambule

69. De Prtambule van de Constitutie van 1958 verwijst naar de D6claration
des droits de l'homme et du citoyen van 1789 en naar de Pr6ambule van de
Constitutie van 1946.

"Le peuple fran ais proclame solennellement son attachement aux
Droits de l'Homme et aux principes de souverainett nationale tels
qu'ils ont 6t6 dEfinis par la Dtclaration de 1789, confirmts et
complttas par le Prtambule de la Constitution de 1946".

Aan de administratieve rechter is de vraag voorgelegd of bepalingen van de
Prtambule moeten worden aangemerkt als rechtsregels waaraan bestuursbe-
sluiten kunnen worden getoetst. De Conseil d'Etat heeft blijk gegeven van
de volgende opstelling. Wanneer de bepaling waarop een beroep wordt
gedaan, vatbaar is voor onmiddellijke toepassing zal hij haar als een
bepaling van geschreven recht aanvaarden en hanteren als
toetsingsmaatstaPi. Is zij dat niet, dan zal hij nagegaan of uit de bepaling
van de Preambule een "principe gentral du droit" kan worden afgeleid32.

Verdragen

68. De doorwerking en toepassing van bepalingen van internationale
overeenkomsten stuit in het Franse recht op een groot aantal hindernissen.
Een uitputtende beschrijving daarvan gaat het bestek van dit onderzoek te
buiten33 Volstaan wordt met het schetsen van enkele hoofdlijnen.
Artikel 55 van de Constitutie bepaalt:

"Les traitts ou accords rtgulitrement ratifits ou approuvts ont, das
leur publication, une autoritt suptrieure A celle des lois sous
r6serve, pour chaque accord ou traitt, de son application par
l'autre partie."
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De rechter acht zich bevoegd na te gaan of een bepaling van een interna-
tionale overeenkomst doorwerkt in de Franse rechtsorde. Wanneer het
verdrag daarvoor geinterpreteerd moet worden, dient hij echter het

34prejudicieel oordeel van de minister van binnenlandse zaken in te winnen .
Aan diens oordeel is hij gebonden35. Slechts wanneer de betekenis helder
en duidelijk is, behoeft geen prejudicieel oordeel gevraagd te worden36. Ook
moet de minister geraadpleegd worden, wanneer de vraag naar de reciproci-
teit -het door de andere verdragsluitende partij of partijen uitgevoerd
worden van het verdrag- rijst37
De rechter past alleen verdragsbepalingen toe die "self-executing" zijn, dat
wil zeggen die niet nader aangevuld of uitgewerkt behoeven te worden.
Anders dan de gewone rechter is de administratieve rechter geneigd hierin
een interpretatievraag te Zien38 Wanneer vastgesteld is, dat een verdrags-
bepaling doorwerkt in de Franse rechtsorde en zich leent voor toepassing
door de rechter, dan behoort zij tot de bepalingen van geschreven recht die
de administratie in acht dient te nemen39

Een punt van discussie vormt de betekenis van de parlementaire wet bij de
toetsing van bestuursbesluiten aan verdragsbepalingen. De vraag kan als
volgt worden geformuleerd: kan een bestuursbesluit dat steunt op een wet
en daarmee in overeenstemming is, maar dat zich tegelijkertijd niet
verdraagt met een verdragsbepaling, rechtmatig worden genoemd? Zowel de
gewone als de administratieve rechter hebben haar negatief beantwoord
voor wetten die ouder zijn dan verdragsbepalingen40. Daarentegen lopen hun
oplossingen uiteen voor de posterieure wetten. De Conseil d'Etat meent dat
het niet aan de rechter is de constitutionaliteit van parlementaire wetten te
toetsen en laat om die reden de toepassing van de wet prevaleren boven de
toepassing van het verdrag41. Het Cour de Cassation heeft een tegengesteld
standpunt ingenomen en laat het verdragsrecht voorgaan. Het conflict tussen
de beide "ordres de juridiction" is tot dusverre ondanks suggesties voor
oplossingen42 blijven voortbestaan.

Parlementaire wetten en rtilements

69. Bestuursbeslissingen mogen niet ingaan tegen het bepaalde in parlemen-
taire wetten en raglements. Dit geldt voor alle bestuursbeslissingen, dus
zowel "actes individuels" als "actes rdglementaires'. In de praktijk blijkt de
rechter echter bij de beantwoording van de vraag of een lagere regeling in
strijd komt met een hogere meer terughoudendheid te betrachten dan bij de
toetsing van individuele bestuursbeslissingen.
Bij de toetsing van lagere gedelegeerde regelgeving geldt als uitgangspunt,
dat een zekere aanvulling van het in de hogere regeling bepaalde geoorloofd
is. Men leidt dat af uit de hierarchische geleedheid van de administratief-
rechtelijke normstelling.
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"Le raglement ne peut rien ajouter A la loi, mais cette prescription
doit etre entendue raisonnablement: plus on descend dans la
hitrarchie des regles juridiques, plus le degrd d'abstraction des

rtgles diminue; done le rtglement ajoute nEcessairement A la toi et
il sera lEgal mdme s'il contient, outres les principes express6ment
inscrits dans la loi, ceux qu'elle contient en germe... L'action
administrative n'est limitte que par la loi et, sous cette r6serve,
son pouvoir est illimite•43

Eenzelfde aanvullingsbevoegdheid wordt aangenomen voor de regelgeving die
uitvoering geeft aan wetten waarin 'principes fondamentaut' zijn neergelegd
als bedoeld in art. 34, vierde lid, Constitutie44.

De autonome regelgevende bevoegdheid van de regering kan onder omstan-
digheden een overschrijding van haar gedelegeerde regelgevende bevoegdheid
rechtvaardigen. Wanneer de overschrijding behoort tot het "domaine du
rdglement" is zij toegestaan. Behoort zij tot het "domaine de la loi" dan
moet

Zij  f
ekwalificeerd kunnen worden als een "comp16ment

indispensable.4 . De regering ontleent daarnaast aan artikel 21 Constitutie
een directe bevoegdheid tot het uitvaardigen van reglementen ter uitvoering
van parlementaire wetten. De wet behoeft niet te voorzien in een uitdruk-
kelijke machtiging46.

Circulaires en directives

70. Tegen circulaires en directives kan doorgaans geen beroep op de rechter
worden ingesteld wegens het ontbreken van rechtsgevolg47. Een uitzondering
vormen de circulaires rtglementaires#8. In overeenstemming daarmee wordt
de schending van een circulaire rdglementaire aangemerkt als een "violation
de la rtgle de droit"49. In de andere gevallen kan niet rechtstreeks een be-

roep worden gedaan op circulaires en directives, maar wordt een zekere
gebondenheid eraan afgedwongen via een toetsing van de gronden van de
bestuursbeslissing.

Het is niet onmogelijk dat artikel 1 van het decreet van 28 november 1983
een verdere gebondenheid aan circulaires en directives heeft gebracht. Dit
artikel bepaalt dat iedere belanghebbende zich kan beroepen op gepubli-
ceerde circulaires en instructions. In de literatuur wordt evenwel betwijfeld
of het decreet een onvoorwaardelijke binding aan deze vormen van re-
gelgeving kan hebben gebracht. Auby stelt zich op het standpunt dat het
decreet, zijnde een "acte r6glementaire", geen wijziging heeft kunnen
brengen in de bevoegdheid van het bestuur om in incidentele gevallen van
het bepaalde in circulaires en instructies af te wijken50.
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Actes individuels

71. Betekent strijd met een acte individuel dat gehandeld is in strijd met
een concrete rechtsregel? Bepaalde schrijvers hebben het op grond van hun
analyse van de rechtsorde betoogdsl. De consequentie van die benadering is,
dat de individuele bestuursbeslissing (acte individuel) als rechtsbron
gekwalificeerd moet worden52, Consequent doorgeredeneerd, zou zij ook
moeten betekenen, dat een individuele bestuursbeslissing die strijdt met een
-oudere- soortgelijke beslissing, wegens strijd met het recht vernietigd zou
moeten worden. In de rechtspraak is deze consequentie niet aanvaard. De
gevolgen van eerdere "actes individuels" voor latere bestuurlijke besluit-
vorming worden naar geldend recht beheerst door het ongeschreven
bestuursrecht, in het bijzonder door de regels betreffende de "intangibilitt
des effets individuels des actes administratifs"53.

Principes g6nEraux du droit

72. Het is verleidelijk het begrip "principes gdntraux du droit (admini-
stratif)" te vertalen met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Bij
beide gaat het immers om ongeschreven normen van bestuursrecht die
ontwikkeld zijn door onafhankelijke rechters. Toch is er alle reden om die
verleiding te weerstaan. Enerzijds hebben de Franse principes een ruimer
toepassingsgebied dan de Nederlandse beginselen van behoorlijk bestuur,
anderzijds kennen sommige van die beginselen geen Franse pendant. Beide
bevindingen worden uitgewerkt.

De inhoud van het begrip principes gentraux du droit staat niet geheel vast.
Sommige schrijvers rekenen er ook

be&inselen
van burgerlijk recht,

strafrecht, procesrecht en arbeidsrecht toe . Het is echter gebruikelijker
om er alleen de publiekrechtelijke rechtsbeginselen onder te verstaan55
Ook in die omschrijving zijn de principes gEntraux du droit meer omvattend
dan de Nederlandse algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zo is aan-
vaard dat sommige van deze principes bevoegdheid kunnen scheppen. In de
literatuur worden als zodanig het "principe de continuit6 des services
publics" en dat van de toezichtbevoegdheid van de superieur over beslis-
singen van de ondergeschikte genoemds6
Het verdient aanbeveling de term "principes g6n6raux du droit" te reserve-
ren voor die algemene rechtsbeginselen die zich dwingend opleggen aan
ieder bestuursorgaan dat bevoegd is reglementen vast te stellen. In deze
betekenis zal hij in het onderstaande worden gebruikt. Deze omschrijving
sluit mijns inziens aan bij de gangbare betekenis. Er wordt op gewezen dat
bij deze invulling niet alle -door de administratieve rechter ontwikkelde-
ongeschreven regels van bestuursrecht als "principes gdnEraux du droit"
kunnen worden aangemerkt. Welke zich wel en welke zich niet dwingend
opleggen aan elke regelgevend bestuursorgaan kan enkel worden afgeleid uit
de jurisprudentie57.
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De kwestie of een ongeschreven rechtsregel als een "principe general du
droit" is te beschouwen, is in deze benadering van belang voor de vraag of
bij bestuursreglement van een ongeschreven regel van bestuursrecht kan
worden afgeweken; "principes generaux du droit" beperken in deze definitie
uit zichzelf de beslissingsvrijheid van het regelgevende bestuur.

Ook in deze beperkte omschrijving omvatten de "principes gen6raux du
droit" voor een deel regels, die als grondrechten moeten worden beschouwd.
In dit verband kunnen de "libertd du commerce et de l'industrie88, de

.59"libert6 d'opinion et de penste", de 'liberte d'expression en de vrijheid
"de mener une vie familiate normale" genoemd worden60. Ook de talrijke
varianten van het gelijkheidsbeginsel zou men er toe kunnen rekenen61.
Hetzelfde kan beweerd worden van het beginsel dat de toegang tot de
onafhankelijke rechter stipuleert62. De Nederlandse beginselen van
behoorlijk bestuur hebben deze grondrechtenfunctie niet.

Sommige van de "principes gentraux du droit" richten zich mede tot de
parlementaire wetgever63. op grond van de gegeven definitie blijken deze
principes in ieder geval van belang te zijn voor de rechterlijke toetsing van
algemeen verbindende voorschriften ("actes reglementaires) die door het
bestuur zijn vastgesteld en uitgevaardigd64. De Nederlandse beginselen van
behoorlijk bestuur lenen zich volgens de Hoge Raad niet voor de toetsing
van algemeen verbindende voorschriftenss. Ook daarin blijken de 'principes"
en de beginselen naar hun betekenis te verschillen.

Goed beschouwd zijn slechts enkele van de beginselen van behoorlijk
bestuur tevens tot de "principes gEn6raux du droit" te rekenen. Daartoe
behoren zeker het gelijkheidsbeginsel66 en het rechtszekerheidsbeginsel,
voor zover dit beginsel een verbod van terugwerkende kracht inhoudt. Dit
verbod vindt een pendant in het "principe de non-retroactivitt des actes
administratifs"67. Het deel van het rechtszekerheidsbeginsel dat ziet op de
veranderbaarheid van bestuursbeslissingen voor de toekomst, wordt naar
Frans bestuursrecht bestreken door het "principe de l'intangibilit6 des effets
juridiques"68. Het Franse beginselenrecht kent echter geen vertrouwensbe-
ginsel, noch een overeenkomstige oplossing. Evenmin worden een zorg-
vuldigheids- en een motiveringsbeginsel tot de "principes generaux du droit"
gerekend. Een deel van de regels die in het Nederlandse bestuursrecht tot
het zorgvuldigheidsbeginsel worden herleid, treft men onder de "droits de la
dEfense" aan. Deels zijn zij aan te merken als "principes gtntraux du droit".
Andere aan het zorgvuldigheidsbeginsel ontleende regels -namelijk die welke
betrekking hebben op een zorgvuldige vaststelling van de relevante feiten-
maken deel uit van het onderzoek naar een "erreur de fait"69. Het
motiveringsbeginsel vindt evenmin een pendant in een "principe general du
droit". In het bijzonder bestaat er geen "principe" dat een bestuursbeslissing
kenbaar moeten worden gemotiveerd. Voor zover er regels gelden inzake het
kenbaar motiveren, maken die deel uit van het onderzoek naar een "vice de
forme"70, hetzij van dat naar een "defaut de base 16gale"71.
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Het verbod van ddtournement de pouvoir wordt naar Frans recht niet
aangemerkt als een "principe gtntral du droit",  net zo min als het verbod
van willekeur. De Franse pendant van dit laatste verbod -de "erreur
manifeste de l'apprtciation"- is een modaliteit van de toetsing van de
gronden. Het evenredigheidsbeginsel is in beperkte mate tot ontwikkeling
gekomen, maar is door de rechter niet als "principe de proportionnalite
gekwalificeerd. Pas recent is men in de doctrine tot de bevindin gekomen
dat een aantal rechterlijke uitspraken ertoe herleid zou kunnen worden .

Het is ondoenlijk een beschrijving te geven van alle "principes gintraux du
droit' die door de Franse administratieve rechter tot ontwikkeling zijn
gebracht. Een verklaring daarvoor is in de eerste plaats de onvaste termi-
nologie. De auteurs stemmen niet overeen in hun omschrijving van deze
categorie. Sommigen hanteren een definitie waarin de "principes" samenval-
len met het begrip ongeschreven recht73,
Anderen reserveren de term voor die beginselen die zich dwingend opleggen
aan elk regelgevend bestuursorgaan, waaronder dus de regering74. Ook daar-
aan kleven echter bezwaren, omdat dan het probleem rijst van de kwalifica-
tie van die beginselen die zich mede richten tot de parlementaire wetgever.
Bovendien blijkt dat erkende beginselen -bijvoorbeeld de 'libertd du com-
merce et de l'industrie"- zich niet dwingend opleggen aan de "pouvoir r6gle-
mentaire". De opsommingen en indeling van de verschillen "principes
gEn6raux du droit" lopen dan ook uiteen per schrijver75. Men kan aan deze
beschrijvingsmoeilijkheden nog toevoegen, dat een omvattende beschrijving
van de principes gEntraux maar betrekkelijke waarde heeft.

"On ne saurait prttendre dresser une liste exhaustive ou ddfinitive
des principes gantraux du droit, car cette liste a &6 historiquement
enrichie par de nouveaux principes que "ddcouvre" le juge
administratif et au nom desquels il annule des d6cisions admi-
nistratives, notamment rtglementaires, qui leur sont contraires",
aldus De Laubaddre76.

In dit onderzoek wordt daarom volstaan met een beschrijving van enkele
"principes generaux du droit" die van bijzondere betekenis zijn voor de
toetsing van "actes rtglementaires".

De hierarchie van rechtsrefels

73. Onder de nummers 65 tot en met 72 werd onderzocht welke soorten
rechtsregels tot het "bloc de la lagalitt" behoren. Dit was van belang om
vast te kunnen stellen aan welke normen bestuursbesluiten naar hun "objet'
moeten beantwoorden. Het zou een misvatting zijn de tot het bloc"
behorende regels aan elkaar nevengeschikt te achten. Juridisch gezien
hebben zij niet alle dezelfde waarde, wat de normtoepasser noodzaakt hun
onderlinge plaats in de rangorde vast te stellen en eventuele conflicten tot
oplossing te brengen'77
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Bij de toetsing van actes individuels kan men erover twisten of de normtoe-
passer beoordeelt of een lagere rechtsregel -de "acte individuel"- zich
verdraagt met een hogere. Er zijn immers auteurs die menen dat "actes

individuels", zijnde concrete beslissingen, geen rechtsregels, zijnde normen
met een algemene werking, kunnen inhouden78. Bij de toetsing van "actes

reglementaires" valt daarentegen -even voorbijziende aan de vraag welke
regels rechtsregels zijn- niet te ontkennen, dat een oordeel wordt gevraagd
over de verenigbaarheid van een lagere met een hogere rechtsregel. Dit
maakt duidelijk, dat het van belang is na te gaan hoe de verschillende
rechtsregels zich ten opzichte van elkaar verhouden en welke factoren hun
plaats in de normenhierarchie bepalen.
Eerst wordt ingegaan op de onderlinge verhouding van geschreven rechtsre-

gels; daarna op die van geschreven en ongeschreven recht.

De hierarchie van geschreven rechtsregels

74. In het Franse bestuursrecht wordt de onderlinge verhouding van de ge-
schreven rechtsregels primair bepaald door de onderlinge verhouding van de
tot het geven van die regels bevoegde overheidsorgangen79. Aan de
parlementaire wetten komt dan ook in de normenhierarchie een hogere
plaats toe, dan aan de reglementen van de regering, waarbij echter
aangetekend moet worden dat voor de autonome reglementen sinds 1958 een
uitzondering moet worden gemaakt.
Wanneer besluiten van eenzelfde bestuursorgaan afkomstig zijn, kan de
organenhierarchie niet meer bepalend zijn voor de normenhierarchie en
wordt de laatste bepaald door de wijze van totstandkoming. Hoe zwaarder

de procedure, hoe hoger het besluit moet worden ingeschaald. Daarnaast
speelt het algemene of individuele karakter van een beslissing een rol. Ieder
bestuursorgaan is gebonden aan zijn eigen regelingen en mag daarvan in
concrete gevallen niet afwijkenso. Men leidt deze regel af uit het principe
"legem patere guam fecisti". Wil een bestuursorganen in een concreet geval
van een "acte rtglementaire" afwijken, dan dient het de regeling vooraf te
wijzigen. Ook de met toezicht belaste bestuursorganen zijn in concrete
gevallen aan de reglementen van lagere organen gebonden. Een toezichtbe-
slissing van de minister van financien inzake het ontslag van een
gemeenteambtenaar werd dan ook wegens strijd met de toepasselijke
gemeentelijke regeling vernietigd81

Van de onderlinge verhouding van de bevoegde organen uitgaande, zijn de
wetten en reglementen van de centrale overheid als volgt te rangschikken:
- Constitutie;
- parlementaire wetten en andere actes lagislatifs82;

-  reglementen van de regering;
- reglementen van andere organen van de centrale overheid.

Zowel het vaststellen van wetten als reglementen is onderworpen aan de
Constitutie en haar Prtambule.
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Bij het vaststellen van reglementen moeten tevens de geldende wetten in
acht worden genomen. Dit spreekt vanzelf, maar is sinds 1958 maar een deel
van de waarheid, omdat een belangrijk decl van de regelgevende bevoegd-
heid van de regering in het nieuwe constitutionele systeem aan de greep
van het parlement onttrokken is83.
In artikel 34 van de Constitutie staan de onderwerpen opgesomd ten aanzien
waarvan de parlementaire wetgever bevoegd is regels te stellen. De bepaling
maakt onderscheid tussen zaken waarin de wetgever "fixe les rtgles" en die
waarin hij de "principes fondamentaui bepaalt. Bij het laatste is nadere
regelgeving door de regering onvermijdelijk, bij het eerste niet uitgesloten.
Artikel 34 omschrijft aldus een "domaine de la toi", dat niet mag worden
begrepen als een exclusief domein, omdat het aan delegatie van regelgeven-
de bevoegdheid niet in de weg staat.
Er tegenover staat het "domaine du rdglement" van de regering. Artikel 37
Constitutie verstaat daaronder de regelgevende bevoegdheid ter zake van

"les mati8res autres que celles qui sont du domaine de la loi".
Men spreekt hier wel van de autonome regelgevende bevoegdheid van de
regering. Deze bevoegdheid is belangrijk omdat het een restbevoegdheid
betreft: datgene wat de Constitutie niet uitdrukkelijk aan het parlement
voorbehoudt, behoort tot het regelingsgebied van de regering.

Het thans vigerende stelsel kan als volgt worden samengevat:
- op centraal niveau is de wetgevende bevoegdheid verdeeld over

regering en parlement; de idee van de suprematie van de wet heeft
daardoor aan betekenis ingeboet;-  de regering beschikt over twee soorten regelgevende bevoegdheden:
gedelegeerde, de uitoefening waarvan gebonden is aan de wet, en
autonome, welke naar haar aard doorgaans meer discretionair zijn.

De regering ontleent haar regelingsbevoegdheid niet altijd aan een uitdruk-
kelijke grondslag in de wet, maar ook wel aan haar algemene uitvoeringsbe-
voegdheid: art. 21 Constitutie.

"M6me en l'absence de toute invitation ou habilitation 16gislative, le
gouvernement peut toujours 6dicter spontantment les dtcrets r6glemen-
taires que peut exiger l'application d'une loi"84.

Deze uitvoeringsregelgeving mag net als de gedelegeerde regelgeving niet
met de wet in strijd zijn. Wei mag zij de wet aanvullen en uitwerken.

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de gedele-
geerde regelgeving en de uitvoeringsregelgeving van de regering in de
hierarchie van geschreven rechtsregels een lagere plaats inneemt dan
parlementaire wetgeving.

Voor autonome reglementen van de regering ligt dit anders.
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Zij zijn van lagere orde dan actes 16gislatifs, maar van strijd daarmee zal
niet spoedig sprake zijn, omdat het "domaine du rtglement" voor de
wetgever verboden gebied is85. Een lagere plaats in de rangorde wordt ook
wel beargumenteerd met een verwijzing naar de grotere gebondenheid van
de regering aan de "principes g6n6raux du droir.

Bij het vaststellen van reglementen mag evenmin inbreuk worden gemaakt

op bepalingen van hogere reglementen. Hun onderlinge verhouding wordt
primair bepaald door de onderlinge verhouding van de tot vaststelling

bevoegde organen.
Dit betekent dat reglementen van de burgemeesters, de commissaires de la
Rtpubliques6 en de ministers niet in strijd mogen komen met reglementen
van de regering87. Het lagere orgaan mag de hogere regeling niet
"contredire", doch slechts "compltter et adapter". Hetzelfde werd gevonden
bij de verhouding tussen parlementaire wetgeving en reglementen. Op het
gebied van de "police" mogen lokale autoriteiten afwijken van het bepaalde
in hogere regelingen, wanneer de lokale omstandigheden noodzaken tot het
uitvaardigen van een striktere regeling88

De "pouvoir r6glementaire" van bestuursorganen dient in principe op een
hogere geschreven rechtsregel te berusten. Wij zagen dat de regering haar
bevoegdheid tot regelgeving hetzij direct aan de Constitutie, hetzij aan
parlementaire wetten ontleent. In het laatste geval is er sprake van gede-
legeerde wetgeving. Wanneer een wet naar zijn inhoud uitwerking behoeft,
kan de regering bovendien nog nadere regels geven op grond van haar
algemene uitvoeringstaak89.

Ministers bezitten geen zelfstandige regelgevende bevoegdheid . Zij kunnen
haar enkel ontlenen aan een wet of aan een reglement van de regering. Een
uitzondering vormt hun bevoegdheid om als "chef de service" algemene
regels uit te vaardigen in het belang van het goede functioneren van de
onder hen gestelde administratie91. De rechtsgevolgen van die regels zijn
evenwel beperkt. Zij kunnen alleen worden tegengeworpen aan burgers qui
entrent en rapport avec le service". Dit wordt ruim opgevat. Er vallen niet
alleen ambtenaren onder, maar ook particulieren die met de overheid
samenwerken en "usagers du service public"92. Een algemene regelgevende

bevoegdheid heeft de Conseil d'Bat aan de ministers willen onthouden,3.
De regelingsbevoegdheid in het belang van het goede functioneren van de
administratie komt niet alleen aan iedere minister, maar ook aan iedere
andere "chef de service" toe94.

De wet kan aan elk ander bestuursorgaan regelgevende bevoegdheid ver-
lenen. In de praktijk is dat gebeurd ten aanzien van organen van de lagere

95rechtsgemeenschappen , ten aanzien van zelfstandige bestuursorganen, zoals
de Commission nationale de l'informatique et des libertts96, en ten aanzien
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van sommige organisaties van beroepsbeoefenaren97,
In de jurisprudentie is daarnaast een zekere regelgevende bevoegdheid
aanvaard bij privaatrechteli ke rechtspersonen waaraan een gedeelte van de
overheidstaak is opgedrageng .

De onderlinge verhouding van de "actes rtglementaires" van eenzelfde be-
stuursorgaan wordt bepaald door de zwaarte van de totstandkomingsproce-
dure.

"Le rtglement d'administration publique s'impose au dEcret r6gle-
mentaire ordinaire, bien que tous deux 6manent du premier-
ministre99..

Om reden van de zwaarte van de totstandkomingsprocedure mag een
ministeriifle regeling niet in strijd zijn met een interministeriele regelingloo.

De grotere algemeenheid van een bestaand reglement bepaalt niet zijn ver-
houding tot een later reglement van gelijke rang. Dit wordt gemustreerd
door een uitspraak waarin een regeling van de detailhandelsprijzen van
vlees niet onrechtmatig werd geacht wegens zijn strijd met een meer alge-
mene regeling die de prijsvorming vrij lietiol. Naar Nederlandse opvatting
werd in deze zaak toepassing gegeven aan de gedachte dat de meer spec-
ifieke regeling voorgaat op de algemene.
De onderlinge verhouding van individuele beslissingen en reglementen wordt
beheerst door de volgende principes.
De individuele bestissing mag niet in strijd zijn met regelingen van hogere
bestuursorganen. Dit geldt voor zowel de uitgevoerde regeling als andere
regelingen die op hetzelfde onderwerp betrekking hebben102. Zij mag even-
min in strijd zijn met regelingen die het bestuursorgaan zelf heeft vastge-
steld. Men spreekt hier van het beginsel "patere legem guam fecisti 103,
Wanneer het bestuursorgaan van zijn eigen regeling wenst af te wijken,
moet daarvoor in die regeling zelve grondslag gevonden kunnen worden. Een
andere mogelijkheid is dat de regeling wordt veranderd104.
Doorgaans is het evenmin aan een 'autoritt suptrieure" toegestaan af te
wijken van de regeling van een lager orgaan. De conseil d'Bat vernietigde
om die reden de weigering van de minister van financien om een gemeente-
ambtenaar met pensioen te laten gaan die de in het gemeentelijk rechtspo-
sitiebesluit vastgestelde pensioengerechtigde leeftijd had bereikt105 Sommige
schrijvers waarschuwen ervoor aan deze uitspraak een te ver strekkende
betekenis te verbinden, omdat de minister in feite in strijd met de wet
gehandeld zou hebben nu deze het vaststellen van het rechtspositiebesluit
had opgedragen aan het gemeentebestuurl06.

De hierarchie van geschreven en ongeschreven rccht

75. In deze paragraaf wordt getracht inzicht te geven in de plaats van de
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"principes gendraux du droit" in de Franse rechtsorde107.
Het is niet eenvoudig greep te krijgen op de verhouding tussen deze
principes en het geschreven recht, omdat de meningen uiteen lopen over de
vraag welke beginselen tot de "principes gentraux du droit" moeten worden
gerekend. In het onderstaande wordt ervan uitgegaan dat alleen die onge-
schreven rechtsregels welke zich dwingend opleggen aan iedere "autoritt

108„reglementaire", zijn aan te merken als "principes gEntraux du droit

Het is een bekend feit dat de Conseil d'Bat een belangrijke rol heeft
gespeeld bij de vormgeving van het bestuursrecht. Hij zag zich al vroeg
genoodzaakt recht te vormen daar waar de teksten zwegen. Het is zeker
niet zo, dat al het aldus gevormde rechtersrecht tot de "principds g6ndraux
du droit" wordt gerekend. Het leerstuk van de "responsabilit6 publique" be-
hoort wel degelijk tot het rechtersrechtic)9, maar niet tot de "principes
gEntraux du droit".

Als vertrekpunt van de ontwikkeling van de "principes gdntraux du droit"
wordt vrij algemeen het jaar 1940 genoemd110. Voor die tijd werden de be-
ginselen wel toegepast, maar niet als zodanig betiteld. Men moet hierbij
denken aan het getijkheidsbeginsel, de handelsvrijheid, het verbod van
terugwerkende kracht en de regel van de "autorite de la chose jugae". Van
de aldus toegepaste beginselen zei men, dat zij rechtstreeks verwezen naar
beginselen van rechtsstaat en democratie en dat hun bestaan door niemand
werd betwist.
Door de stormachtige ontwikkelingen van 1940 veranderde dit en diende
zich -in het aanzicht van een "recul des libertts publiques"- de noodzaak
aan van een ontwikkeling van beginselen waaraan de administratie ook bij
stilzwijgen van de wet moet gehoorzamen. In het besef daarvan veranderde
de Conseil d'Etat zijn methode en ging hij ertoe over de "principes
gEn6raux du droit" als zodanig te benoemen. Bovendien ging hij ertoe over
de toegepaste beginselen niet meer direct of indirect te herleiden tot het
geschreven recht. Dat neemt niet weg dat hij in de latere jurisprudentie
toch bij herhaling steun is blijven zoeken in de geschreven rechtsregels, zo
in het bijzonder met betrekking tot het gelijkheidsbeginse1111.

In de jaren voor 1958 was er in de literatuur weinig verschil van mening
over de plaats van de "principes generaux du droit" in de rechtsorde. Zij
hadden "valeur legislative". Dit betekende twee dingen: allereerst dat de
parlementaire wetgever eraan kon derogeren, maar de administratie niet, en
voorts dat die algemene rechtsbeginselen waaraan ook de administratie kon
derogeren, geen "principes generaux du droit" mochten worden genoemd.
Letourneur fundeerde de legislatieve rang van de principes generaux in

112

de verhouding van de rechter tot de wet:
"il faut, avant tout, se rappeter que le Conseil d'Etat est un juge et
qu'il est, comme tout juge, soumis A la loi; dts lors, lorsqu'il applique
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des principes gentraux non tcrits et qu'il leur confere la valeur des
textes de droit positif, il ne peut la faire que parce qu'ils n'ont pas
Ett Ecrits, c'est que leur existence est ci certaine, si Evidente qu'elle
n'a pas besoin d'Btre mattriellement constatte par un texte."

De gebondenheid van de rechter aan de wet en aan de veronderstelde wil
van de wetgever, betekende dat de wetgever zelf, door een wet vast te
stellen, aan de principes gtntraux du droit kon derogeren. De regelende
administratie kon dat evenwel niet, omdat het de taak van de rechter is
administratieve beslissingen op rechtmatigheid te beoordelen.
De Constitutie van 1958 verstoorde dit op zichzelf heldere beeld door aan
de regering een autonome regelgevende bevoegdheid toe te delen. Zij bracht
een stelsel waarin regering en parlement ter zake van wetgeving, elk op het
eigen terrein, souverein zijn. In zo'n systeem was voor een onderworpenheid
van de autonoom regelende regering aan de veronderstelde wil van de
wetgever geen plaats meer, daar ook de wet zelf zo'n onderworpenheid niet
zou kunnen bewerkstelligen. De Conseil d'Etat maakte at spoedig duidelijk,
dat het nieuwe stelsel niet zou betekenen, dat autonome reglementen niet
getoetst zouden gaan worden aan "principes gtntraux du droit"113. Daarmee
was echter wel de vraag actueel geworden welke rang de algemene
rechtsbeginselen in de rechtsorde innemen, nu zij niet meer van legislatieve
waarde konden worden geacht. Het lag voor de hand aan de "principes
gtntraux" de rang van constitutionele regels te verbinden. Geheel over-
tuigend was dat echter niet, omdat dat betekende dat ook de parlementaire
wetgever erdoor gebonden zou worden. In het verleden had men die binding
niet aan willen nemen. Inmiddels is duidelijk geworden, dat tenminste een
aantal van de "principes gtntraux du droit" zich mede richt tot de
parlementaire wetgever en dus naar positief recht van constitutionele
waarde is.
De Conseil Constitutionnel heeft het handelen van de parlementaire wet-
gever tot dusverre getoetst aan het gelijkheidsbeginsel, aan de individuele
vrijheid en aan de vrijheid van vereniging114. Aan andere "principes
g6n6raux du droit" nog niet. Deze ontwikkeling verdisconterende, moet men
tot de conclusie komen, dat niet alle "principes gEntraux du droit" eenzelfde
plaats innemen in de hierarchie van rechtsregels. De meeste richten zich tot
iedere "autoritd administrative" en zijn dus in elk geval "infra-ltgislatif et
supra-d6cretal"115. Een klein aantal richt zich daarnaast tot de parlemen-
taire wetgever, waarbij men ervan uit moeten gaan, dat hun aantal zich nog
kan uitbreiden.
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12. Enkele principes gdndraux du droit nader beschouwd

Algemeen

76. Omdat de "principes gtntraux du droit" ieder bestuursorgaan bij elke
besluitvormingvorming binden, verbinden zij ook alle bestuursorganen waar-
aan regelgevende bevoegdheid is verleend. Dit maakt het van belang de in-
houd en betekenis van deze beginselen voor de regelgevende bevoegdheid
nader te onderzoeken. Alleen al om praktische redenen was het wenselijk
dit onderzoek te beperken tot het rechtszekerheids- en het gelijkheidsbe-
ginsel. Bij het maken van die keuze werd ervan uitgegaan dat beginselen die
betrekking hebben op het proces van besluitvorming -voor zover relevant-
behandeld zijn bij de "vice de forme'. Zie daarvoor hoofdstuk 9. Beginselen
waarin klassieke vrijheidsrechten besloten liggen blijven buiten beschouwing,
omdat zij in veel andere landen tot het geschreven recht, namelijk tot de
grondwettelijk gewaarborgde grondrechten, worden gerekend.

Het rechtszekerheidsbeginsel

77. Het rechtszekerheidsbeginsel behoort als zodanig niet tot de "principes
gentraux du droit". De idee van de rechtszekerheid wordt door een tweetal
van deze principes gediend:
- het "principe de non-rdtroacti\itt" (verbod van terugwerkende kracht)

dat verbiedt dat het rechtsgevolg van een bestuursbeslissing zich uit-
strekt over een tijdvak voorafgaande aan haar bekendmakingl;

- en het "principe d'intangibilite des effets individuels des actes admi-
nistratifs" dat beperkingen stelt aan de de toepassing van een
bestuursbeslissing2; dit beginsel vraagt een zekere eerbiediging van de
rechtsgevolgen van eerdere beslissingen (eerbiedigende werking).
Met betrekking tot de onderlinge verhouding van deze twee varianten
van de rechtszekerheidsidee heeft Letourneur opgemerkt, dat:
Dire qu'un acte administratif ne peut, en vertu de la rtgle de non-
rttroactivitd, avoir application valable que pour l'avenir, ne signifie
nullement que son application dans l'avenir sera, dans tous les cas,
legale; l'acte, qui ne vaut que pour le futur, satisfait A notre rtgle, mais
il est susceptible de violer d'autres principes, et notamment (...) celui de
l'intangibilit6 des effets individuels des actes juridiques."
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In het onderstaande zal eerst worden onderzocht welke betekenis het "prin-
Cipe de non-rdtroactivitt" heeft voor de uitoefening van regelgevende be-
voegdheid. Daarna wordt nagegaan of het "principe d'intangibilita", dat
primair ziet op de opeenvolging van individuele bestuursbeslissingen, blijkens
de literatuur en de jurisprudentie ook wordt toegepast bij de toetsing van
"actes rtglementaires".

Het 'principe de non-rdtroactivitt"

78. Het "principe de non-rdtroactivitt" betreft een door de Conseil d'Etat
ontwikkelde ongeschreven rechtsregel, die door dit college zelf tot de
"principes gtntraux du droit' wordt gerekend. Dit blijkt uit een uitspraak
van 1951 waarin hij overwoog, dat de wet van 4 augustus 1947:

"a eu pour seul objet de rendre les dispositions susrappe16es applicables
aux decisions anttrieures A la promulgation de la loi, lesquelles, en vertu
des principes gtntraux du droit, n'auraient pas ad normalement soumises
A ces dispositions"3.

Uit deze overweging blijkt voorts welke reikwijdte het verbod van
terugwerkende kracht heeft: het bestuur is er stee(is aan gebonden, tenzij
het zich kan beroepen op een machtiging in de wet. Bij de vorming en
ontwikkeling van het verbod heeft de Conseil d'Etat zich laten inspireren
door art. 2 Code Civil, dat echter alleen ziet op wetten.

Het "principe de non-rdtroactivitt" is een vruchtbaar toetsingscriterium
gebleken, vooral bij de beoordeling van "actes rtglementaires'«4. De gebrui-
kelijke formulering ervan houdt in, dat het beginsel meebrengt, dat

"les rtglements ne disposent que pour l'avenir'5.
In het standaardarrest Sociatt du journal "1'Aurore"6 ging het om een
ministeriele regeting van 30 december 1947, waarbij de electriciteitstarieven
waren verhoogd. De verhoging betrof alle verbruik dat op de eerste afreke-
ning na 1 januari 1948 aan de verbruikers in rekening zou moeten worden
gebracht en omvatte dus ook verbruik dat had plaats gevonden v66r de
inwerkingtreding van de regeling. De Conseil d'Bat vernietigde deze rege-
ling wegens strijd met de "tgalitt entre les usagers d'un service public" en
met het 'principe en vertu duquel les rtglements ne disposent que pour
l'avenir'.
Hij gaf echter ook een vingerwijzing hoe in voorkomende soortgelijke
gevallen aan vernietiging valt te ontkomen. Hij acht het aanvaardbaar, dat
"forfaitairement" onderscheid wordt gemaakt tussen electriciteitsverbruik
voor en na het inwerkingtreden van een wijziging van de prijsstelling.

De toepasselijkheid van het "principe de non-rdtroactivitt" beperkt zich niet
tot 66n of meer specifieke terreinen van overheidsbestuur. Blijkens de
jurisprudentie heeft de Conseil d'Etat niet alleen "actes reglementaires" op
het gebied van de tarief- en prijsstelling wegens verboden terugwerking
vernietigd, maar ook salarisregelingen'7, belastingverordeningens en regelin-
gen tot beheersing van het produktievolumeg.
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Het "principe de non-rdtroactivitt' staat er niet aan in de weg, dat de
bevoegde regelgever een tijdstip in het verleden tot refertemoment kiest. De
Conseil d'Etat bepaalde dit in een zaak waarin een in- en uitvoerregeling
getoetst werd. De regering had bij bestuit van 5 april 1947 de toelating van
douanetussenpersonen territoriaal beperkt. Daarbij was als refertemoment 31
december 1946 genomen. De Conseil d'Etat achtte dat geoorloofd:

"les agrements actuellement en vigueur ne sont plus valables que pour
les bureaux en douane ou les interesstes op6raient effectivement A la
date de 31 d6cembre 1946 et, le cas 6ch6ant, pour les bureaux de douane
ofi ils operaient avant d'en etre empdchts en raison (1'6v6nements de
guerre ou constcutifs A la guerre"lo.

Een dergelijke bepaling die slechts voor de toekomst gevolg had, werd niet
strijdig bevonden met het "principe de non-retroactivite". Gelet op de
diffuse grens tussen het hanteren van een anterieur refertemoment en het
bepalen van terugwerkende kracht, gaat de Franse administratieve rechter
van geval tot geval na of een beslissing daadwerkelijk terugwerkt.

Er is een latente spanning tussen de bestuurstaak van de administratie die
om interventie in het vrij maatschappelijk verkeer vraagt en de rechtsze-
kerheidsgedachte die om bestendigheid van rechtsverhoudingen vraagt.
Vooral op het dynamische gebied van de economische ordening doet die
spanning zich gevoelen. Anders dan bij de "liberta du commerce et de
l'industrie", heeft zij echter niet geleid tot een uitholling van het "principe
de non-retro-activitt". Het doet er zijn werking nog altijd gelden, zij het
in een enigszins afgezwakte vorm. Deze houdt in dat een zekere inbreuk op
het principe geoorloofd is, wanneer de terugwerkende kracht is ingebed in
een serie onderling samenhangende economische activiteiten. Het dient daar-
bij te gaan om activiteiten die naar haar aard onlosmakelijk verbonden zijn
met een reeks van verwante activiteiten die tot hetzelfde doel leiden. Een
dergelijke procesmatige samenhang van activiteiten komt voor bij
"campagnes de production; zoals de tonijncampagne. De Conseil d'Bat heeft
in het arrest Sociatt Gracietll aanvaard dat een maatregel die werd
afgekondigd tijdens de tonijncampagne, terugwerkte tot op het moment dat
de campagne begon. Blijkens andere jurisprudentie mag zo'n maatregel
echter niet meer worden vastgesteld nadat de campagne afgelopen is12

Een inbreuk op het "principe de non-rdtroactivitt" is evenzeer geoorloofd,
wanneer een regeling strekt tot uitvoering van een uitspraak van de admini-
stratieve rechter. Een regeling mag derhalve terugwerken, wanneer zij
strekt tot vervanging van een vernietigde13.
In de Franse jurisprudentie is verder aanvaard, dat de parlementaire wetge-
ver het regelgevende bestuur kan machtigen terugwerkende kracht te
verlenen aan zijn regelingen14. Blijkens de jurisprudentie richt het "principe
de non-rdtroactivitt" zich -behoudens het terrein van het strafrecht- niet
tot de parlementaire wetgeverls. De machtiging tot het verlenen van
terugwerkende kracht dient duidelijk in de wet te zijn verwoord16, zij het
dat er ook jurisprudentie is, waarin de wit van de wetgever wordt op-
gespoord17
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Het 'principe dintangibilitt des effets individuels des actes administratifs"

79. Evenals het "principe de non-ritroactivite" dient het beginsel van de
"intangibilite des effets individuels des actes administratifs" de idee van de
rechtszekerheid. Het houdt in dat een bestuursorgaan de "effets individuels"
van eerdere beslissingen dient te respecteren. Het beginsel van de on-
veranderbaarheid mag verre van absoluut worden genoemd. Het vindt zijn
complement in de theorie van de "retrait des actes administratifs", die
ervan uitgaat dat de administratie in beginsel bevoegd is eerdere beslis-
singen te wijzigen of ongedaan te maken. Waar deze theorie de vrijheid van
handelen van het bestuur vooropstelt, vormt het beginsel van de on-
veranderbaarheid daarvan de begrenzing.

Letourneur heeft terecht vastgesteld, dat het "principe de non-rdtroactivite"
de vraag openlaat of een bestuursbeslissing ex nunc rechtsgeldig kan worden
toegepast op bestaande situaties18. Het beginsel van de onveranderbaarheid
doet dat niet en geeft normen voor de behandeling van deze "situations en

„19cours . Uit het onderzoek is echter gebleken dat zij zich in beginsel niet
richten tot het regelgevende bestuur. Naar Frans recht kunnen "actes
rdglementaires" in principe op ieder gewenst moment worden gewijzigd of
afgeschaft. In de jurisprudentie is meermalen uitgemaakt, dat de bestuurden

"n'avaient aucun droit acquis au maintien d'une rtglementation'20.
Zelfs het feit dat een regeling voor een bepaalde tijd is uitgevaardigd, kan
niet verhinderen dat zij voortijdig ongedaan wordt gemaakt. In de literatuur
wordt dit verklaard vanuit de gedachte dat de administratie zich niet kan
binden ter zake van haar regelgevende bevoegdheden.

Op het uitgangspunt dat het bestuur te allen tijde bevoegd is zijn regelin-
gen te wijzigen of in te trekken, heeft de jurisprudentie enige nuanceringen
aangebracht. Zo bepaalde de Conseil d'Etat dat een regeling waarbij de
benoemingsvoorwaarden voor ambtenaren werden aangescherpt, niet kon
afdoen aan de rechtspositie van de zittende ambtenaren21. Ook maakte hij
uit, dat bij gemeentelijke "mesure de police", behoudens absolute noodzaak,
geen voorschriften kunnen worden gesteld die dwingen tot aanpassing van
reeds gerealiseerde bouwwerken22. In het milieurecht wordt deze beperking
als knellend ervaren23.

Het 'Drincipe d'tgalite

80. Het gelijkheidsbeginsel behoort tot de meest fundamentele beginselen
van het Franse publiekrecht. Het is tot uitdrukking gebracht in art. 6 van
de D6claration des droits de l'homme et du citoyen van 178924, in de
Pr6ambule van de Constitutie van 1946 en in art. 2 van de Constitutie van
1958. Daarnaast behoort het tot de "principes gtntraux du droit".
Dit betekent dat het bestuur het gelijkheidsbeginsel ook in acht moet
nemen bij het nemen van beslissingen die niet door geschreven
positiveringen van dit beginsel worden bestreken, zoals het "principe
d'tgalite devant les charges publiques 25.
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Het "principe d'tgalite" wordt door zowel de Conseil d'Etat als de Conseil
constitutionnel als toetsingsmaatstaf gebruikt. De laatste heeft daarbij in
grote lijnen de toetsingsmethode van de eerste overgenomenM.

Het algemene gelijkheidsbeginsel is in wetgeving en jurisprudentie uitge-
werkt in een aantal meer specifieke gelijkheidsbeginselen. Het meest alge-
meen ervan is het "principe d'tgalitt qui rEgit le fonctionnement des ser-
vices publics"27. Het houdt in dat alle personen die ten opzichte van de
administratie in eenzelfde situatie verkeren, volgens dezelfde regels moeten
worden behandeld. Andere specificeringen betreffen de gelijkheid 'devant
l'imp6t"28, •des usagers du service public"29, "devant la rtglementation
tconomique", "des sexes"30, "entre les fonctionnaires appartenant A un mBme
corps"31 en "devant les charges publiques"32.

De methode volgens welke de administratieve rechter aan het gelijkheids-
beginsel toetst, verschilt per variant niet wezenlijk. Dat komt door de
nauwe samenhang van die methode met de structuur van het gelijkheidsbe-
ginsel. Zij houdt -toegespitst op de toetsing van "actes rtglementaires'-
het volgende in.
Bij het vaststellen van een "acte rtglementaire" wordt noodzakelijkerwijs
onderscheid gemaakt tussen categorieen van bestuurden of gevallen. Voor de
rechter brengt dit allereerst mee, dat hij nagaat of de ingevoerde cate-
gorieen overeenkomen met verschillen in feitelijke situaties.

Toen electro-cardiologen in beroep gingen tegen de vaststelling van
een rechtspositiereglement waarin zij anders behandeld werden dan
hun collega-artsen in hetzelfde ziekenhuis, verwierp de Conseil
d'Etat hun beroep op het gelijkheidsbeginsel, omdat gebleken was dat
zij hun taak onder verschillende omstandigheden vervulden33.

Het bovenstaande impliceert dat verschillen in feitelijke situatie een
ongelijke behandeling in een "acte reglementaire" kunnen rechtvaardigen en
dat de rechter nagaat of gestelde verschillen daadwerkelijk bestaan. Ver-
schillen in feitelijke situatie kunnen op allerlei elementen betrekking
hebben. In de literatuur is getracht de jurisprudentie naar een aantal van
deze elementen te rangschikken, namelijk naar tijd en ruimte, nazr de aard
van een activiteit en naar het gedrag van de belanghebbenden zelf 4
De rechter gaat niet alleen na of een verschil in feitelijke situatie dat het
gemaakte onderscheid moet rechtvaardigen daadwerkelijk bestaat, maar ook
of de nieuw ingevoerde categorie (het differentiatiecriterium) verband houdt
met de vastgestelde ongelijkheid van situatie35.

Bij de vaststelling van een regeling tot schadeloosstelling van de
omwonenden van een nieuwe luchthaven werd onderscheid gemaakt
naar de datum van verwerving van de woning en naar de afstand tot
het vliegveld. Het eerste criterium werd gerechtvaardigd geacht in
verband met de mate van voorzienbaarheid van de aanleg van de
luchthaven, het tweede in verband met de relatie tussen afstand en
geluidsoverlast36.
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Tot slot beoordeelt de rechter of een in beginsel ongeoorloofde ongelijke
behandeling van gelijkwaardig te achten gevallen, gerechtvaardigd kan wor-
den door (een modaliteit van) het algemeen belang.

Men kan dit illustreren aan de hand van een uitspraak van 1983. De
Conseil d'Bat verwierp daarin een beroep van sportvissers op het
gelijkheidsbeginsel in een geding waarin de rechtmatigheid van een
hengelverbod aan de orde was. De Conseil d'Etat liet deze regeling
waarin aan particulieren het beoefenen van de diepzeevisserij in het
belang van de bescherming van de visstand werd verboden, maar aan
de beroepsvisserij niet, in stand, omdat de prefect in de economische
betekenis van de beroepsvisserij een rechtvaardigend algemeen belang
kon vinden37.

Men kan concluderen dat de rechter de feitelijke juistheid van de ongelijk-
heid van gevallen onderzoekt, de aanwezigheid van een verband tussen de
maatregel en het gemaakte onderscheid en tot slot de aanwezigheid van een
algemeen belang dat een in beginsel ongeoorloofde ongelijke behandeling
kan rechtvaardigen.

Het gelijkheidsbeginsel speelt een belangrijke rol in het ambtenarenrecht.
Ambtenaren die tot een "mdme corps" behoren hebben recht op een gelijke
behandeling. Bij herhaling heeft de Conseil d'Bat rechtspositieregelingen
wegens strijd met deze regel vernietigd38. Een beroep op het "intara du
service" (een modaliteit van het door het regelend bestuur te behartigen
algemeen belang) kan evenwel een in beginsel ongeoorloofde ongelijke be-
handeling rechtvaardigen. Van zo'n "inttret du service" meet dan wel zijn
gebleken.

Toen bij decreet van 29 december 1978 was uitgemaakt, dat een be-
paalde categorie van inspecteurs slechts vier dienstjaren behoefden
te hebben volgemaakt om in aanmerking te komen voor bevordering,
maar vergelijkbare andere categorieitn tien jaren, werd de nieuwe
regeling vernietigd wegens strijd met het gelijkheidsbeginsel. Uit de
stukken van het dossier was de Conseit d'Bat niet kunnen blijken
dat het "inttrtt du service" tot dit verschil in behandeling had
genoodzaakt.

Bij de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de openbare dienst
geldt een strenger criterium. Ook hier geldt dat een ongelijke behandeling
van mannen en vrouwen in beginsel ongeoorloofd is en dat een ongelijke
behandeling gerechtvaardigd kan worden door het algemeen belang. De
inhoud van het algemeen belang is hier evenwel geconcretiseerd. Het kan
slechts gaan om de aard van de functie en de voorwaarden waaronder zij
moet worden vervuld. Aldus is het bepaald in de Ordonnance van 4 februari
1959 "relative au statut gtntral des fonctionnaires" en wordt het voor het
overige krachtens ongeschreven recht toegepast door de Conseil d'Etat39.



131

De rechter beschouwt de vraag of een verschil in behandeling van mannen
en vrouwen in de openbare dienst kan worden gerechtvaardigd door de
"nature des fonctions ou les conditions de leur exercice" als een rechtsvraag
die volledig door hem kan worden getoetst40.
De grote beoordelingsvrijheid die dit criterium aan de rechter toestaat,
maakt het hem mogelijk gelijke tred te houden met veranderende maat-
schappelijke opvattingen. Men vindt dat weerspiegeld ia de teneur van de
jurisprudentie.

In 1956 vond de Conseil d'Etat dat de omstandigheid dat een functie
overzees moest worden vervuld, de uitsluiting van vrouwen kon recht-
vaardigen'11. In 1973 daarentegen kon een ongelijke behandeling van
vrouwen bij de politie geen rechtvaardiging meer vinden in de "nature
des fonctions ou les conditions d'exercice de celles-ci'42.

Het is aan de administratie aan te tonen, dat de aard van de functie of de
omstandigheden waaronder zij moet worden vervuld een ongelijke behande-
ling van mannen en vrouwen meebrengt. Toen Air France een regeling had
vastgesteld inhoudende dat een bepaalde categorie vrouwelijk personeel tot
het vijftigste levensjaar mocht blijven vliegen, terwijl mannen dat tot hun
vijfenvijftigste mochten blijven doen, werd die regeling vernietigd. De
Conseil d'Etat overwoog:

"que la Compagnie Air France n'invoque aucune circonstance, ni aucune
particularite du service public qu'elle exploite pour justifier l'offre fait
aux hommes et le refus oppos6 aux femmes de continuer A servir en vol
au-deli de cinquante ans43•

Ook een positieve discriminatie van vrouwen in de openbare dienst moet
gerechtvaardigd kunnen worden door "la nature des fonctions ou les
conditions de leur exercice".

De Conseil d'Etat achtte het aanvaardbaar dat voor mannen en
vrouwen afzonderlijke toelatingsonderzoeken werden georganiseerd in
departementen waar meer dan 65 procent van de onderwijzers
mannen zijn. Dit verschil in behandeling werd gerechtvaardigd geacht
door de aard van de onderwijzersfunctie: het is een onderwijskundig
belang dat kinderen les krijgen van een onderwijzerskorps dat uit
mannen en vrouwen bestaat44.

Met deze extensieve interpretatic van het begrip "nature des fonctions"
ontzag hij het op vrouwenemancipatie gerichte regeringsbeleid.

Het beginsel van de "6galitt devant les services publics" waarborgt de
gelijke behandeling van burgers die van deze diensten gebruik wensen te
maken. Men moet hierbij denken aan de PIT, de electriciteitsvoorziening,
het onderwijs en de gezondheidszorg, voor zover deze diensten door de
overheid worden verleend.
Op dit gebied is de praktische betekenis van het gelijkheidsbeginsel afhan-
kelijk van de aard van de dienst en de positie van zijn gebruikers.
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Het gelijkheidsbeginsel speelt hier in de eerste plaats een rol bij de
toelating tot de kring van gebruikers van de dienst. Voorop moet worden
gesteld dat het beginsel er in principe niet aan in de weg staat, dat de
overheid bij die toelating onderscheid maakt tussen burgers die wel en die
niet de "conditions 16gales" vervullen. Het geeft dus geen absoluut recht op
gelijke behandeling bij de toelating.
Op het gebied van het onderwijs komt het frequent voor, dat de capaciteit
van de dienst geringer is dan de behoefte. Het is dan aan de administratie
te bepalen aan de hand van welke criteria de toelating wordt geregeld.
Gebruikelijk is de methode van het vergelijkend toelatingsonderzoek.

De vrijheid om criteria te bepalen gaat evenwel niet zo ver, dat in
Frankrijk wonende buitenlanders anders mogen worden behandeld dan
in het buitenland wonende vreemdelingen. Het algemeen belang van
een goed functionerend hoger onderwijs kan zo'n verschil in
behandeling niet rechtvaardigen45. De weigering van de secretaris
van de E.NA. om bepaalde personen op grond van hun politieke
overtuiging toe te laten tot het vergelijkend toelatingsonderzoek kon
evenmin door de beuge146

Het gelijkheidsbeginsel brengt voorts mee, dat degenen die tot de gebruikers
kring zijn toegelaten, bij het gebruik maken van die dienst gelijk worden
behandeld. Ook hier geldt dat een verschil in feitelijke situatie een
ongelijke behandeling kan rechtvaardigen. De handelwijze van de gebruikers
van de dienst kan daarbij van belang zijn.

De Conseil d'Etat achtte het geoorloofd dat aan telefoonabonnees die
hun naam met opgenomen wensten te zien in het telefoonboek, een
hoger tarief in rekening werd gebracht dan aan andere, overigens in
een gelijke situatie verkerende, abonnees. De P'IT kon aantonen dat
het niet opnemen extra kosten meebracht47.

De Conseil d'Etat stelt zich in het algemeen echter zeer terughoudend op
bij de beoordeling van de ongelijkheid van feitelijke situaties.

48In de uitspraak Denoyez et Chorques was de gerechtvaardigdheid
van verschillende tarieven voor de veerboot naar het eiland R6 aan
de orde; voor eilanders gold een lager tarief dan voor de
vastelanders.
De Conseil d'Etat billijkte dit differentiatiecriterium, omdat tussen de
beide categorieen gebruikers "des difftrences de situation appraciables"
bestonden.
In de uitspraak Lavelane,49 ging het om een zaak waarin beroep was
ingesteld tegen een regeling waarbij het tarief voor schoolmaaltijden
voor ingezetenen van de gemeente op 8 francs en voor niet-in-
gezetenen op 20 francs was gesteld. De gemeenteraad van Lavelanet
had dit onderscheid gemaakt, omdat de ingezetenen via de betaling
van gemeentelijke belasting de lagere tariefstelling mogelijk hadden
gemaakt.
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De Conseil d'Etat verwierp het beroep op het gelijkheidsbegincel, omdat
het hier ging om een gemeentelijke bevoegdheid (het verstrekken van
schoolmaaltijden is geen verplichting) en omdat het hoogste van de twee
tarieven de kosten niet overschreed.

Het "interBt du service" kan een in beginsel ongeoorloofde ongelijke be-
handeling rechtvaardigen. De Conseil d'Bat toetst of het belang waarop de
administratie zich beroept een dienstbelang is. De Socitte des concerts du
conservatoire nam disciplinaire maatregelen tegen twee van zijn orkestleden
die zonder toestemming van de directie van het orkest hadden meegewerkt
aan een radio-uitzending van de RTF (de staatsradio). Uit onvrede daarmee
sloot de RTF het orkest van verdere medewerking :an het verzorgen van
radio-uitzendingen uit. De Conseil d'Etat achtte deze uitsluiting ondermeer
in strijd met het 'principe d'egalitt qui regit le fonctionnement des services
publics". Er was geen enkel "motif tir6 de l'intdrBt gentral" dat deze
uitsluiting kon rechtvaardigen50.

Het toepassingsbereik van de "6galit6 devant les charges publiques is Veel,61

ruimer dan dat van elk van de beide hiervoor behandelde gelijkheids-
beginselen, die naar beleidsterrein bepaald waren. Dit bereik omvat ieder
bestuurshandelen dat niet door een meer specifieke variant van het gelijk-
heidsbeginsel bestreken wordt. Het maakt daarbij niet uit of dit handelen
algemeen, dan wel individueel en concreet van aard is. Deze variant van
het gelijkheidsbeginsel brengt mee, dat de administratie52 de idee van de
gelijkheid in acht moet nemen, wanneer zij offers vraagt van burgers die in
eenzelfde situatie verkeren53. De ruime formulering van deze maatstaf roept
de vraag op naar de factoren die de ongelijkheid van situaties rechtens
kunnen bepalen, en voorts die naar de modaliteit van het algemeen belang
dat een in beginsel ongeoorloofde ongelijke behandeling kan rechtvaardigen.

De factor plaats blijkt de ene keer wel, de andere keer niet een verschil in
situatie te kunnen bepalen.

Een regeling waarbij uitsluitend voor de regio Parijs een maximum
statiegeld voor melkfiessen werd vastgesteld, achtte de Conseil
d'Etat gerechtvaardigd door de specifieke omstandigheden van de
Parijse regi054,

De factor plaats kan geen ongelijke behandeling rechtvaardigen, wanneer hij
geen verband houdt met de inhoud van de aangevochten maatregel.

Toen de olieprijzen sterk stegen als gevolg van de sluiting van het
Suezkanaal, werd een regeling vastgesteld die de financiele gevolgen
voor de handel in ruwe aardolie uit het verre oosten beperkte. Olie
uit andere gebieden in de wereld was echter net zo duur geworden.
Om die reden vond de Conseil d'Etat de beperking tot olie uit het
verre oosten stridig met het beginsel van de "6galit6 devant les

.1charges publiques  5.
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Ook de factor tijd is van belang voor de vraag of een ongelijke behandeling
gerechtvaardigd is. Daarbij geldt als vereiste dat een op die factor geba-
seerd onderscheid verband houdt met de getroffen maatregel.

In het Aurore-arrest 6 was daarvan geen sprake. Het toevallige tijd-
stip van de laatste meteropneming houdt geen verband met de hoogte
van het electriciteitstarief. Wel kan relevant ziin het tijdstip van
import bij de verlening van importvergunningenS' en het zijn van
nieuwkomer bij de toewijzing van tonijncontingenten voor de
toekomsfs.

Ook andere factoren kunnen een verschil in behandeling rechtvaardigen, zij
het dat steeds de eis van het zakelijk verband wordt gesteld. Ontbreekt
zo'n verband, dan wordt een regeling vernietigd. Zo verging het een rege-
ling waarin medische analyses verricht door apothekers aan een ander fi-
nancieel regime werden onderworpen, dan de analyses van artsen. De
Conseil d'Bat overwoog, dat de omstandigheid, dat zij

"sont soumis A un statut diff6rent selon leur qualification

professionnelle est sans influence sur la dttermination des optrations
dont il s'agir 9.

Eenzelfde redenering ligt ten grondslag aan de uitspraak waarbij een zuive-
ringsheffingsverordening werd vernietigd. Het opleggen van een zuiverings-
heffing aan bedrijven met meer dan twintig werknemers was strijdig met
het gelijkheidsbeginsel, omdat de vervililing die bedrijven teweeg kunnen
brengen niet afhangt van het aantal werknemers, maar van de aard en
omvang van de verrichte activiteiten60.

Uit het bovenstaande valt weinig meer af te leiden dan dat de rechter on-
derzoekt of een ongelijke behandeling kan worden gerechtvaardigd door een
verschil in feitelijke situatie. Ook kan worden opgemerkt, dat niet ieder
verschil in feitelijke situatie een ongelijke behandeling kan rechtvaardigen,
maar slechts dat verschil dat verband houdt met de inhoud van de getoetste
regeling61. Bij de beoordeling van de vraag of zo'n verband aanwezig is,
stelt hij zich terughoudend op zodra de administratic bekleed is met ruime
bevoegdheden, dus vooral op het gebied van de ruimtelijke ordening en de
economische interventie. Die terughoudendheid komt bij voorbeeld tot
uitdrukking in de redenering, dat het de eigen aard van de ruimtelijke
ordening is, dat z6nes met verschillende bouwmogelijkheden worden gecre-
8erd.

De z6nering is pas strijdig met het "principe d'tgalite devant la loi",
wanneer zij "manifestement erronte" is. Deze terughoudendheid heeft
Delvolv662 tot het inzicht gebracht, dat:

"plus le 16gislateur 6largit le pouvoir de l'administration, plus, en
mEme temps, celle-ci est libre d'adopter des discriminations: cela
tient nacessairement A l'accroissement de ses pr6rogatives.
L'abandon du principe de 16galit6 entraine la diminution de celui
d'tgalita".
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Naast dit aan de structuur van de rechtsorde ontleende argument voor
terughoudendheid, is er ook het praktische, dat het bij de sociale, econo-
mische en planologische interventies veelal gaat om technische waardering-
en, voor de toetsing waarvan het de rechter ontbreekt aan de benodigde
middelen. Bij de vaststelling van regelgeving komt daar doorgaans bij, dat
de administratie zich in het algemeen niet zal baseren op enkele nauw-
keurig omschreven feiten, maar op een geheel van omstandigheden. Fromont
heeft in dit verband opgemerkt, dat

"les faits 6conomiques sont particulitrement difficile A dtablir et
Apprtcier: en gdntral, ce ne sont pas des faits bruts, mais des situ-
ations d'ensemble dont la connaissance exige un appareil de documen-
tation important et dont l'interpretation est sujette A
contestation 63.

Wij zagen reeds bij andere varianten van het gelijkheidsbeginsel dat (een
modaliteit van) het algemeen belang ("inttrEt gtntral") een in beginsel
ongeoorloofde ongelijke behandeling kan rechtvaardigen64. Met name op het
gebied van de economische interventie zal de rechter een beroep op het
algemeen belang snel aanvaarden. Hij gaat er bij zijn toetsing van uit, dat
de administratie het algemeen belang heeft behartigd door te handelen als
zij heeft gedaan. Dit blijkt uit het gebruik van de overweging, dat hem niet
is gebleken, dat de administratie het algemeen belang niet heeft gediend65.
Gevallen waarin een rechtvaardigend algemeen belang ontbreekt, zijn zeer
zeldzaam66. In de literatuur wordt overigens de indruk geventileerd, dat de
rechter in de loop der jaren iets meer eisen is gaan stellen aan de mo-
tivering van het algemeen belang67.

Tot slot: het "principe d'tgalita devant les charges publiques" geeft geen
recht op een ongelijke behandeling van ongelijke situaties. Aldus heeft de
Conseil d'Etat bepaald in het arrest SocittE des Ciments francais68.

"Considtrant qu'aucun texte ou principe gtntral du droit n'obligeait les
auteurs des arrdtts attaquts A fixer les prix des liants hydrauliques en
fonction du cout de revient propre A chaque entreprise ou A chaque
usine d'un mEme entreprise".
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13. Motiveringsgebreken

Algemeen

81. Van "violation de la ragle de droit" is naar Frans recht niet alleen
sprake als een bestuursbeslissing naar haar inhoud strijdig is met het recht,
maar ook wanneer zij op een gebrekkige motivering berust. Onder motive-
ring wordt hier verstaan

"les 616ments de droit et de fait qui ont conduit l'administration A
agirl."

De gedachte dat de rechtmatigheid van een bestuursbeslissing afhangt van
haar motivering vond al in de negentiende eeuw toepassing2. Men heeft
haar op verschillende manieren theoretisch trachten te rechtvaardigen.
Duguit meende dat zij voortvloeit uit het verbod van dttournement de
pouvoir; naar zijn inzicht vallen onaanvaardbare motieven samen met onge-
oorloofde doeleinden3. Anderen meenden dat zij berustte op een receptie
van de privaatrechtelijke causagedachte4. Algemeen aanvaard lijkt thans de
theorie die de rechterlijke toetsing van de motivering van een be-
stuursbeslissing herleidt tot een rationele analyse van het verschijnsel
bestuursbesluits. In die analyse wordt het bestuursbesluit benaderd als
proces van besluitvorming: een bestuursbesluit is het resultaat van een
redenering van een bestuursorgaan. Die redenering valt uiteen in een aantal
stappen, die elk voor zich door de rechter getoetst dienen te worden.
In de eerste plaats stelt de administratie de feiten en omstandigheden vast,
die haar aanleiding geven tot het nemen van de beslissing en die zij wenst
te (be)sturen. In deze vaststelling kunnen onjuistheden sluipen. De beslissing

berust dan op een "inexactitude mattielle des faits".
In de tweede plaats kunnen er gebreken kleven aan de "motifs de droit".
Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden of het toepasselijke recht onjuist
geinterpreteerd hebben. Ook is het mogelijk, dat het de feiten juist heeft
vastgesteld en de toepasselijke rechtsregels -in abstracto- juist heeft
geinterpreteerd, maar dat in de toepassing van het recht op de feiten een
fout is geslopen. In de Franse benadering ziet men hierin niet een onjuiste
toepassing van het recht, maar een onjuiste juridische kwalificatie van de
feiten: 'qualification des faits". Het beroemde Camino-arrest6 -dat overigens

geen betrekking had op een "acte reglementaire"- kan dit illustreren.
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De burgemeester van Hendaye, de arts Camino, verweerde zich tegen
het besluit hem ongevraagd ontslag te verlenen.
Hij zou een "faute" in de uitoefening van zijn functie hebben begaan
door een prive-ziekenhuis lastig te vallen. In rechte kwam vast te staan
dat de feiten die hem werden verweten, weliswaar klopten, maar niet
beschouwd konden worden als een "faute disciplinaire". Die feiten konden
dus niet als een "faute" worden gekwalificeerd.

De motivering van een bestuursbeslissing wordt niet altijd met eenzelfde
indringendheid getoetst. De rechter laat de diepgang van zijn toetsing
afhangen van de aard van het in geding zijnde beleidsterrein. Brengt die
aard een ruime mate van beleidsvrijheid mee, zoals bij de economische in-
terventie, dan zal hij zijn toetsing daaraan aanpassen. Daarvan uitgaande
onderscheidt men verschillende gradaties van toetsing: de "contr6le mini-
mum" en de "contrdle normal"7. De "contr6le minimum" omvat een onderzoek
naar de aanwezigheid van onbevoegdheid, vorm- en proceduregebreken,
d6tournement de pouvoir, gebreken in de vaststelling van de feiten en om-
standigheden ("inexactitude materielle des faits") en "erreur de droit"8. De
"contrdle normal omvat daarnaast nog een toetsing van de kwalificatie van
de feiten: de rechter onderzoekt dan

"si les faits pr6sentaient un caractere de nature A justifier la decision
prise 9

Een "contr6le minimum" wordt door de rechter altijd uitgeoefend, ook wan-
neer het gaat om de toetsing van 'actes r6glementaires". Weliswaar zat het
bij de toetsing van "actes rtglementaires" niet gaan om een toetsing van de
juistheid van enkele precieze feitenio,   maar dat neemt   niet   weg   dat   de
rechter iedere keer dat de regelgever zich direct of indirect op feiten en
omstandigheden gebaseerd heeft, de juistheid daarvan kan onderzoeken. Een
"contrdle normal" daarentegen, wordt alleen uitgeoefend daar waar de vrij-
heid van oordelen van het bestuur dat niet verhindert. De vraag of het
bestuur vrijheid van oordelen toekomt, wordt uiteindelijk door de rechter
zelf beoordeeld.

Omdat de "contrdle minimum' de rechtsbescherming van de burger in de
knel brengt, daar waar zij het meest van node is, heeft zich een tussen-
vorm van toetsing ontwikkeld. Sin(is 1961 is de rechter op geleidelijk aan
alle beleidsterreinen de kwalificatie van de feiten marginaal gaan toetsen.
Dit houdt in dat hij nagaat of de administratie een Merreur manifeste de
l'appreciation" heeft begaan. Op een beperkt beleidsterrein heeft de Conseil
d'Etat daarnaast in het begin van de jaren zeventig een variant van het
evenredigheidsbeginsel tot ontwikkeling gebracht: de "bilan Cout-
avantages"11. Zie daarvoor hoofdstuk 14.

Hieronder wordt ingegaan op verschillende elementen van de motive-
ringstoetsing. Achtereenvolgens worden behandeld:
-      de "inexactitude mattrielle des faits';
-     de "motifs de droit";
-      de "qualification des faits";
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Inexactitude mattrielle des faits 

82. Het rechterlijk toezicht op de juistheid van de feiten en omstandigheden
die het bestuur aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd, is in de
praktijk vooral van betekenis voor de toetsing van "dEcisions individuelles".
Dat betekent echter niet dat "actes rtglementaires' niet zouden behoeven te
berusten op juiste feiten en omstandigheden. In de mate dat de regelgever
zich direct of indirect heeft gebaseerd op feiten en omstandigheden dienen
die feiten en omstandigheden juist te zijn.
Met name is het onderzoek naar de juistheid van de feiten van belang,
wanneer de wetgever het uitoefenen van de regelingsbevoegdheid afhankelijk
heeft gesteld van het zich voordoen van bepaalde feiten of omstandigheden.
Men kan daarbij denken aan het geval, dat de uitoefening van de be-
voegdheid om het sluitingsuur van winkels vast te stellen afhanketijk is
gesteld van een "accord intersyndical"12. Ook kan men denken aan het
vereiste dat voldoende feiten voorhanden zijn die vrees voor verstoring van
de openbare orde kunnen rechtvaardigen.

"Cons. qu'il resulte de l'instruction que, dans la ville de Sens,
aucun motif tird de la nEcessitd de maintenir l'ordre sur la voie
publique ne pouvait Btre invoquE par le maire pour lui permettre de
reglementer (...) les convois funebres, et notamment d'interdire aux
membres du clerge, revetus de leurs habits sacerdotaux,
d'accompagner A pied ses convois conformdment A la tradition
locale•13

"Motifs de droit"

83. De notie "erreur de droit" betekent bij de Franse auteurs niet steeds
hetzelfde. Dit maakt het moeilijk zicht te krijgen op de precieze inhoud
ervan in de jurisprudentie. Rivero definieert het begrip niet, maar volstaat
met het noemen van voorbeelden14. Die voorbeelden omvatten gevallen van
directe schending van de wet, van een onjuiste interpretatie van de wet
("fausse interpr6tation") en van een onjuiste keuze van de toepasselijke
rechtsregels ("manque de base Itgale"). De Laubadtrels maakt onderscheid
tussen "illtgalitts" die aan het voorwerp ("objet") van de beslissing kleven
en onregelmatigheden in de gronden. In de eerste categorie van gevallen
staat vast dat de bestreden beslissing strijdig is met regels van geschreven
of ongeschreven recht: deze bestissing had niet genomen mogen worden. In
de tweede gaat het om gebreken in de overwegingen inzake de feiten en om
tekortkomingen in de overwegingen omtrent het toepasselijke recht
("erreur de droit"). Die gebreken en tekortkomingen houden niet steeds in,
dat de aangevochten beslissing naar zijn voorwerp onrechtmatig is. Auby en
Drago16 brengen onder "illagalita relative aux motifs" naast de gebreken die
aan de feitelijke overwegingen -waaronder de kwalificatie van de feiten-
kunnen kleven, drie andere soorten van tekortkomingen:
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-      "1'acte pris en dehors du champ d'application de la toi;
-     "le dtfaut de base 16gale";
-     en "1'erreur de droit:
Ook in hun benadering betreft het hier gebreken in de beweegredenen van
de beslissing en dus niet strijdigheid van een beslissing naar haar voorwerpmet een hogere rechtsregel.

'1'Acte pris en dehors du champ d'application de la loi

84. Een bestuursbeslissing miskent het toepassingsbereik van de wet, wan-
neer de wet op dat geval niet mag worden toegepast. Het gaat daarbij niet
om een simpele strijd met of een onjuiste interpretatie van de wet, maarom haar "inapplicabilitE17. Daarvan is bij voorbeeld sprake als aan een re-
glement een ongeoorloofde terugwerkende kracht is verleendis. Deze regel
onderscheidt zich van andere motiveringsgebreken, doordat de rechter hem
ambtshalve kan toepassen. Dit berust op de gedachte, dat het hem niet toe-
gestaan is een rechtsstrijd te beslissen door een wet toe te passen die niet
toegepast mag worden.

 Le ddfaut de base 16gale

85. De beroepsgrond 'ddfaut de base 16gale' houdt in, dat de rechtsgrond
waarop de aangevallen beslissing berust, niet kan bestaan, nog niet bestaat,
niet meer bestaat of onrechtmatig is. De rechtsgrond kan eenvoudigweg niet
bestaan in ernstige gevallen van het ontbreken van iedere juridische grond-
stag. In feite gaat het daarbij om beslissingen die een "voie de fait" ople-
veren, zoals de militaire autoriteit, die zonder enige bevoegdheid en onder
strafbedreiging een woning vorderde19. Dit type beslissingen komt zelden
of nooit voor. Talrijker zijn de beslissingen die berusten op een onjuiste
juridische grondslag: de administratie meende dat een bepaalde regeling vantoepassing was, maar deed dat ten onrechte. Daarnaast komt het voor, dat
de juridische grondslag voor de bestreden beslissingen op het moment dat
zij genomen werd, niet meer of nog niet bestond.

Toen een "dtcision individuelle' werd genomen op een tijdstip dat
de regeling waarop zij heette te berusten nog niet was vastgesteld,
ontbeerde zij een "base 16gale„.20 Hetzelfde gold voor een onteige-
ningsdecreet dat werd gegeven nadat de onteigeningsregeling was
ingetrokken21.

Belangrijk voor de praktijk zijn de gevallen waarin bestuursbeslissingenblijken te berusten op een in direct beroep vernietigde22 of bij wege van
exceptie onverbindend verklaarde regeling23. Voorbeelden van op deze grond
vernietigde "actes rtglementaires" waren in het bestudeerde bronnenmate-
riaal niet voorhanden.
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Frreur de droit

86. Bij "erreur de droit" gaat het om foutieve interpretaties. De rechtsgrond
die de administratie gekozen heeft, is op zichzelf juist te noemen, maar zij
heeft er een onjuiste betekenis aan toegekend.
In de jurisprudentie wordt dit aangegeven door de termen "decision
entachee d'erreur de droit", "fondee sur un motif juridiquement erronE' of
"erront en droit".
Het is zonder meer duidelijk, dat deze maatstaf die van de "violation
directe de la ragle de droit" in belangrijke mate overlapt. Vaak zal een
foutieve interpretatie van het toepasselijke recht onder beide gronden

kunnen vallen.
Toch valt een nuanceverschil op te merken dat van belang is in verband

met de staatsrechtelijke positie van de onafhankelijke rechter. Wanneer de
rechter een "erreur de droit" aanneemt, laat hij de mogelijkheid open, dat
het bestuursorgaan binnen de reikwijdte van de wet een andere, geoor-
loofde, motivering kan vinden. Aldus geeft hij uitdrukking aan zijn ten
opzichte van de bestuurlijke functie, secundaire, controlerende, dus niet
besturende, functie.

Ter illustratie. Het motief van de confessionele neutraliteit van de
staat kon een "refus de patronage" van de minister van landbouw

jegens een bijzondere school niet rechtvaardigen, omdat de
toepasselijke regels een dergelijke conditie niet kennen24. Een
ander motief waarover de minister zich nog niet heeft kunnen
uitlaten wellicht echter wel.

De Conseil d'Etat rekent de onjuiste toepassing van een "directive" even-
eens tot de "erreurs de droit"25

De kwalificatie van de feiten

87. Het komt in het bestuursrecht regelmatig voor dat de uitoefening van
een bestuursbevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van het zich voordoen
van bepaalde feitelijke omstandigheden. In de Franse bestuursrechtelijke
doctrine worden die omstandigheden opgevat als een voorwaarde voor de
bevoegdheidsuitoefening. In verband daarmee gaat de rechter na of die
voorwaarde vervuld is. Hij doet dat door na te gaan of de feiten waarvan

het bestuur bij het nemen van zijn beslissing is uitgegaan van dien aard
zijn dat zij haar -in het licht van die voorwaarde- rechtens kunnen
rechtvaardigen. Het standaardarrest Gome126 illustreert wat daaronder moet
worden verstaan. In geding was de weigering van de prefect om bouwver-

gunning te verlenen voor een projekt op de Place Beauvau te Parijs. De
prefect ontleende zijn bevoegdheid aan de wet van 13 juli 1905 welke

bepaalde, dat de vergunning geweigerd moest worden als het bouwwerk
waarvoor vergunning gevraagd wordt, inbreuk zou maken op een
"perspective monumentale'. In het gegeven geval had de prefect zich op die
wet beroepen.
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Gegeven de omstandigheid, dat het hierbij gaat om een vaag wettelijk
begrip, rees de vraag hoe diepgaand de rechter de daarop toegesneden
motivering mocht toetsen. De Conseil d'Etat beantwoordde haar als volgt.

"Mais considerant, qu'il appartient au Conseil d'Etat de vErifier si
l'emplacement de la construction projette est comprise dans une
perspective monumentale existante et, dans le cas de l'affirmative, si
cette construction, telle qu'elle est proposte, serait de nature A y
porter atteinte;
Considdrant que la Place Beauvau ne saurait 6tre regardde dans son
ensemble comme formant une perspective monumentale;"

Uit deze overwegingen blijkt dat de Conseil d'Etat bereid is na te gaan of
het straatbeeld ter plekke inderdaad gekwalificeerd moet worden als een
"perspective monumentale" en daarnaast of het geprojekteerde bouwwerk van
dien aard is, dat het daarop inbreuk maakt.
Sinds dit arrest staat vast, dat de rechter Bn het feitelijk vervuld zijn van
de door het recht gestelde voorwaarden voor de uitoefening van bevoegd-
heden en de juridische kwalificatie van de feiten waarop het bestuur zich
beroept, beoordeelt. Hij rekent deze beoordeling tot de "contr6le normal"
welke hij pleegt uit te oefenen. De beoordeling van de kwalificatie van de
feiten vindt zowel bij regelgevende als individuele bestuursbeslissingen
plaats.

De rechter toetst de kwalificatie van de feiten niet alleen aan de wettelijke
condities voor het uitoefenen van een bestuursbevoegdheid, maar ook aan
het door hemzelf ontwikkelde ongeschreven recht, dus aan in de rechtspraak
ontwikkelde bevoegdheidscondities.

In het Arrest Syndicat rdgional des quotidiens d'Algtriev ging hij
na of het door de rechter ontwikkelde "principe traditionnel de
droit public" dat een demissionaire regering alleen "affaires
courantes" mag afwikkelen in casu in acht was genomen. Dat bleek
niet bet het geval te zijn.

Andere voorbeelden treft men aan bij de toepassing van het gelijkheidsbe-
ginsel. Zo gaat de Conseil d'Etat na of beweerdelijk gelijke gevallen ook
daadwerkelijk als zodanig gekwalificeerd dienen te worden.

Dit doende verwierp hij het beroep van enkele electro-cardiologen
op het gelijkheidsbeginsel, omdat hem gebleken was dat zij hun
taken onder "conditions diff6rentes" vervulden dan hun collega-
artsen28.

Voorbeelden van een toetsing van de kwalificatie van de feiten bij regelge-
ving vindt men vooral ook bij de verordenende bevoegdheid op gemeentelijk
niveau. Dit hangt enerzijds samen met wantrouwen tegen gemeentelijke ge-
zagsuitoefening in het algemeen29, anderzijds met de structuur van het
toedelen van verordenende bevoegdheid aan de gemeentelijke overheid: die
bevoegdheid is veelal per beleidsterrein of onderwerp geregeld en mitsdien
aan aldus bepaalde beperkingen gebonden.
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In het Despujolarrest30 ging het om de juridische aanvaardbaarheid van de
parkeer- en parkeergeldregeling van Chaumont-sur-Loire. De Conseit d'Rat
wijdde in dat arrest allereerst een overweging aan het wettelijk gecondi-
tioneerd zijn van de verordenende bevoegdheid van de gemeente. Hij
overwoog dat de burger op het vervuld zijn van de wettelijke condities
jegens het bevoegd orgaan en jegens de rechter een beroep toekomt.

"qu'il appartient A tout inttresst, dans le cas ou les circonstances gui
ont pu 16ealement motiver un reelement municipal ont disparu, de saisir
A toute tpoque le maire d'une demande tendant A la modification ou A
la suppression de ce rtglement et de se pourvoir, le cas tchtant, devant
le Conseil (i'Etat contre le refus ou le silence du maire;"

Het ging in die zaak ondermeer om de vraag of de parkeerbelasting werd
gerechtvaardigd door 'occupations de la voie publique exctdant l'usage
normal de ce domaine". De Conseil d'Etat beantwoordde die vraag beves-
tigend door te overwegen, dat:

"en raison du nombre et de la durte prolongee des stationnements
effectuts par ces voitures, lesdits stationnements exctdent l'usage
normal de ce domaine".

Aldus ging hij zelf over tot een kwalificatie van de relevante feiten.
Waar bij de uitoefening van gemeentelijke regelgevende bevoegdheid klas-
sieke vrijheidsrechten in de knel dreigen te komen, wordt op de kwalificatie
van de feiten zelfs een "controle renforc6" uitgeoefend31. De rechter gaat
dan niet alleen na of de bestreden maatregel wordt gerechtvaardigd door de
noodzaak de openbare orde beschermen, maar ook of de administratie niet
hetzelfde resultaat had kunnen bereiken langs een weg die de uitoefening
van het grondrecht minder beperkt. Zo kwam hij tot de conclusie dat een
verbod om een eucharistieviering in de open lucht te doen plaats vinden
onrechtmatig was, omdat

"ladite drtmonie n'6tait pas de nature A menacer la tranquillitt ou la
sacuritt publique dans des conditions telles u'il ne pOt Btre part A

1tout danger par des mesures de police approprides  2.

Kan daarentegen een ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde
aangetoond worden3; of wordt de maatregel getroffen ter behartiging van
een algemeen belang zonder dat de uitoefening van het grondrecht geheel
onmogelijk wordt gemaakt, dan is de bestreden beslissing niet
onrechtmatig34. Omgekeerd betekent dit dat de regeling die een grondrecht
te verregaand beperkt onrechtmatig wordt gevonden. Ook in de recente
jurisprudentie wordt daar blijk van gegeven. De wet van 29 december 1979
machtigde de regering om bij decreet een reclameregeling vast te stellen
teneinde het 'cadre de vie" in het stedelijk gebied te beschermen, in het
bijzonder de openbare gezondheid en welstand. Een algemeen reclameverbod
vond de conseil d'Etat echter ongeoorloofd, omdat zij

"a apportt & la liberte de la publicit6 des limitations excedant celles qui
6taient n6cessaires pour assurer la protection du cadre de vie; que dBs
lors la soci6t6 requ6rante est fondie A demander l'annulation pour exces
de pouvoir dudit article 3;35.
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Er wordt aan herinnerd, dat de rechter niet op alle terreinen van over-
heidsbestuur een "contrdle normal" uitoefent. Wanneer hij van oordeel is dat
de administratie vrijheid van oordelen toekomt, zal hij zich terughoudend
opstellen en geen oordeel vellen over de kwalificatie van de feiten. Deze
wijze van terugtreden doet zich voor op een beperkt aantal beleidsterreinen,
met name bij het vreemdelingenrecht36, de economische interventies 7 en
het arbeidsrecht38. Ook daar waar de administratie zich baseert op

39technische waarderingen heeft de rechter de neiging terug te treden . Het
niet toetsen van de kwalificatie van de feiten wordt in de literatuur
"contr6le minimum" genoemd.
Na 1961 is de Conseil d'Bat echter ook op deze traditioneel toetsingsvrije
gebieden tot een -beperkte- toetsing van de kwalificatie van de feiten
overgegaan.

Gaandeweg is hij op al deze gebieden gaan onderzoeken of de administratie
een "erreur manifeste d'apprtciation" heeft begaan. Thans is de situatie deze
dat, de toetsing aan deze maatstaf vast deel is gaan uitmaken van de
"contrdle minimum". Het arrest Socittd Maison Gtnesta140 getuigt daarvan.
In die zaak ging het om de weigering van de minister van "Economie et des
Finances" een bepaalde beschikking te geven, waaraan belastingvoordelen
verbonden zijn.
De minister had zijn weigering gemotiveerd met het argument, dat het
projekt van de Socitta waarvoor de beschikking was aangevraagd, uit een
oogpunt van algemeen belang onvoldoende economisch voordeel bood. De
Conseil d'Etat vond dit motief in zodanig algemene bewoordingen gesteld,
dat de administratieve rechter niet in staat was zijn taak te vervullen. Hij
omschreef die taak als

"de v6rifier si, compte tenu de l'argumentation dEveloppte par la
socittt requtrante, cette d6cision n'est entach6e d'inexactitude
mat6rielle, d'erreur manifeste ou de ddtournement de pouvoir;"

In de literatuur is men de opvatting toegedaan dat de toetsing op "erreur
41manifeste" thans op alle gebieden van overheidsbestuur wordt toegepast   .

Motiverinv van d6cisions rtidementaires
Balans

88. Wij zagen dat de toetstingsmethode van de Franse administratieve rech-
ter gebaseerd is op de gedachte dat iedere bestuursbeslissing beschouwd kan
worden als de uitkomst van een proces van besluitvorming. Dit proces sluit
een samenstel van onderling samenhangende vaststellingen, waarderingen,
interpretaties en redeneringen in, waarvan elk element onderworpen is aan
het toezicht van de administratieve rechter. Ofschoon deze analyse mijns
inziens verhelderend werkt bij het doordenken van de rechterlijke functie
bij de toetsing van bestuursbeslissingen, kleeft er wellicht het nadeel aan,
dat zij berust op een begrip bestuursbeslissing, dat maar een deel van de
werkelijkheid dekt.
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In het model neemt de rechterlijke toetsing van de juistheid en de
kwalificatie van de feiten een centrale plaats in. Dat doende, gaat het
echter uit van van de individuele bestuursbeslissing, terwijl het positieve
Franse bestuursrecht van een ruimer begrip "dEcision administrative" omvat,
dat behalve individuele, ook alzemene bestuursbeslissingen, "actes

rtglementaires", omvat. Dit stelt ons voor de vraag welke betekenis de
toetsing van de juistheid en de kwalificatie van de feiten kan hebben voor
de toetsing van "actes rdglementaires". Dat de rol van de feiten bij
algemene bestuursbeslissingen een andere is, ligt voor de hand. Wanneer de
administratie een regeling voorbereidt, zal zij zich doorgaans niet baseren
op enkele feiten, maar op een geheel van omstandigheden, op een meer
globaal feitensubstraat. De toetsing daarvan dwingt de rechter tot terughou-
dendheid, zoals ook het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen
heeft onderkend bij de toetsing van de motivering van verordeningen van de
gemeenschappen. Het Hof oordeelde, dat geen specifieke opsomming mag
worden verlangd van de soms talrijke en ingewikkelde feiten met het oog
waarop een regeling is uitgevaardigd en dat geen volledige beoordeling van
die feiten mag worden verwacht.
EG-regelgevers kunnen daarom volstaan met het aangeven van het geheel
van omstandigheden dat tot uitvaardiging heeft geleid en met het vermelden
van de algemene doelstellingen42. Daar komt bij dat de toetsing van de
motivering van regelingen niet alleen bemoeilijkt wordt door een abstract
feitensubstraat, maar ook door de veelal ruime omschrijving van de
bevoegdheidsgrondslag en de condities waaronder de bevoegdheid kan
worden uitgeoefend.
Een beoordeling van de kwalificatie van de feiten ligt in de rede wanneer
de rechter steun vindt in een voldoende gepreciseerde wettelijke normstel-
ling, dus terug kan vallen op een "compttence li6e"43. Zij wordt echter
bemoeilijkt door een ruime bevoegdheidsomschrijving of een vage formule-
ring van de condities waaronder een bevoegdheid mag worden uitgeoefend,
zoals doorgaans bij regelgeving het geval is. Zowel het een, als het ander
vormt een verklaring voor de omstandigheid, dat het aantal voorbeelden in
de jurisprudentie van een toetsing van de motieven van actes individuels
vele malen groter is dan die van actes r6glementaires.
Deze analyse wordt bevestigd door de literatuur. Ofschoon Franse auteurs in
het algemeen weinig oog hebben voor de verhouding tussen motiverings-
toetsing en regelgeving hebben sommigen onderkend, dat die relatie een
andere is dan bij individuele bestuursbeslissingen. Zo merkt Fremont in een
rechtsvergelijkende studie op:

"Selbst im franzBsischen Recht, wo Verordnungen und Verwaltungsakte
der gleichen Verfahrensregelung unterworfen sind, richten sich diese
tatsachlich nicht nach den gleichen gultigkeitsvorschriften: die indivi-
duellen Entscheidungen werden in der Regel auf ihre Grunde OberprOft,
wahrend die Rechtmaszigkeit der Verordnungen im wesentlichen von der
Zustiindigkeit ihres Urhebers und der Beachtung der Rangfolge der
Rechtsnormen (hierarchie des normes) abhtingt.'44
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In dezelfde zin laat Pacteau zich uit:

"Sans doute, les mesures qui, tel la plupart des dicrets ou arrdtts
rtglementaires qui organisent une compttence, precisent les modalitts
ciapplication d'une loi, ou definissent eux-mdmes un statut gentral, ne
reltvent que tres marginalement d'un controle de leurs motifs. Mais,
participant eux-mdmes, A l'ombre d'un texte suptrieur, A la definition
des competences administratives et & 1'6nonc6 des droits et obligations
des personnes, il n'est gEn6ralement pas attendu d'eux qu'ils n'inter-
viennent qu'au vu de certains motifs d6finis.*AS

Men mag hieruit opmaken dat beiden van oordeel zijn dat de rechtmatigheid
van regelingen in het algemeen niet afhankelijk is van een bepaalde motive-
ring. Beide auteurs houden daarbij echter ook een slag om de arm: dat geldt
slechts in het algemeen. Dat daarop niet onbelangrijke uitzonderingen be-
staan werd in het voorafgaande gesignaleerd. Men dient mijns inziens dan
ook tot de conclusie te komen, dat in de mate dat een regelgevende

bevoegdheid door de hogere regelgever gebonden is aan het zich voordoen
van een bepaalde feitelijke situatie, 6 dan wel krachtens de jurisprudentie
aan een bepaalde omstandigheid47, de rechter in de positie verkeert en
bevoegd is om de daarop betrekking hebbende motivering van de regeling te
toetsen.
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14. Het evenredigheidsbeginsel

Akemeen

89. Het evenredigheidsbeginsel behoort niet tot de "principes gtntraux du
droit", noch -in zijn algemeenheid- tot de andere ongeschreven rechtsregels
waaraan de Franse administratieve rechter bestuursbeslissingen pleegt te
toetsen. Men mag daaruit echter niet concluderen dat het bij de rechterlijke
toetsing geen rol speelt.
Uit de jurisprudentie valt allereerst af te leiden dat het als accessoire norm
vooral van betekenis is voor de toetsing van de motivering van bestuursbe-
slissingen, met name voor die van de gerechtvaardigdheid van de beperking
van klassieke grondrechten. Dit laat zich illustreren aan de hand van het
Benjaminarrestl.
De burgermeester van Nevers verbood uit vrees voor verstoring van de
openbare orde het houden van twee openbare lezingen door de omstreden
auteur Rent Benjamin. De Conseil d'Etat vond dat dit verbod verder ging
dan nodig was voor het handhaven van die orde.

"Cons. que pour interdire les conf6rences du sieur Rent Benjamin (...)
le maire s'est fond6 sur ce que la venue du sieur Benjamin A Nevers
ttait de nature A troubler l'ordre public;
Cons. qu'il rtsulte de l'instruction que 1'6ventualit6 de troubles,
alltgute par le maire de Nevers, ne pr6sentait pas un degre de

gravitt tel qu'il n'ait pu, sans interdire la conf6rence, maintenir
l'ordre en 6dictant les mesures de police qu'il lui appartenait de
prendre;"

De Conseil d'Bat paste hier een -onuitgesproken gelaten- evenredigheids-
maatstaf toe en dat niet in die zin, dat hij aangaf welke maatregel adequaat
zou zijn aan het te bereiken doel, maar door te overwegen, dat het gevaar
voor wanordelijkheden niet zodanig ernstig was gebleken, dat de orde niet
door andere maatregelen dan een verbod gehandhaafd zou kunnen worden:
het motief van de te duchten wanorde kon het gegeven verbod niet
rechtvaardigen wegens onvoldoende draagkracht.
Uit de jurisprudentie blijkt voorts dat het evenredigheidsbeginsel een
accessoire functie vervult bij de toetsing van de gerechtvaardigdheid van
maatregelen in het licht van het gelijkheidsbegincel.
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De eis wordt immers gesteld, dat een verschil in behandeling verband moet
houden met de vastgestelde ongelijkheid van situatie. Men zie daarvoor
nummer 80.
De evenredigheidsmaatstaf vervult op een beperkt gebied een autonome
toetsingsfunctie, namelijk bij de beoordeling van de rechtmatigheid van een
ontslagvergunningen voor beschermde werknemers aan wie een "faute" wordt
tegengeworpen2. Voorts speelt deze maatstaf een rol bij de beoordeling van
disciplinaire sancties in het ambtenarenrecht; de rechter gaat echter niet
verder dan een beoordeling van de vraag of er sprake is van een "erreur
manifeste"3.
Tot slot kan worden opgemerkt, dat het evenredigheidsbeginsel heeft geleid
tot de vaststelling van positief recht door de materiele wetgever. Een
voorbeeld biedt art. 13 van het op het bouwen betrekking hebbende decreet
van 30 november 1961. Een bouwvergunning kan geweigerd worden wanneer:

"les constructions, par ieur situation ou leur importance, imposent la
rEalisation par la commune d'Equiptments publics nouveaux hors de
proportion avec ses ressources actuelles".

Ook in dat geval gaat het om een autonome functie van het evenredig-
heidsbeginsel, waarbij echter aangetekend moet worden, dat schending ervan
in de regel zal uitmonden in de vaststelling dat gehandeld is in strijd met
de wet.

De  bilan cout-avantaaes"

90. Interessant is de toepassing van het evenredigheidsbeginsel in de notie
"bilan cout-avantages". De Conseil d'Etat verlangt sinds het begin van de
jaren zeventig op een beperkt aantal beleidsterreinen een kosten-batenafwe-
ging, die niet mag leiden tot een besluit dat sommige belangen uitzonderliik
onevenredig treft. Tot dusverre is dit vereiste gesteld bij omvangrijke
onteigeningen en bij besluiten tot het verlenen van vrijstelling van
stedebouwkundige regelingen4. In de literatuur is deze maatstaf wel in
verband gebracht met het evenredigheidsbeginsels.

De nieuwe norm beschermt in de eerste plaats de belangen die de toege-
paste regeling heeft willen beschermen.
Vooral in het recht van de ruimtelijke ordening heeft het bestuur de be-
voegdheid gekregen om in omschreven gevallen vrijstelling te verlenen. Het
verlenen van zo'n vrijstelling betekent echter, dat door de regeling waarvan
vrijstelling wordt verleend beschermde belangen, worden opgeofferd aan met
de wijstelling gediende belangen. In het arrest Ville Limoges6 heeft de
Conseil d'Etat uitgemaakt dat het resultaat niet excessief mag zijn.

"qu'une d6rogation aux ragles prescrites par un rtglement d'urbanisme,
ne peut 16galement Btre autoriste, que si les atteintes qu'elle porte A
l'inttrtt gEntral que les prescriptions du rtglement ont pour objet de
prot6ger, ne sont pas excessives, eu Egard A l'inttrEt gtntral que
prdsente la dtrogation:
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Daarnaast beschermt de nieuwe evenredigheidsregel andere belangen dan die
welke door de voorliggende stedebouwkundige regeling beschermd worden,
namelijk die waarvan de rechter vindt, dat de administratie ze in haar
belangenafweging had moeten betrekken.
De jurisprudentie over excessieve onevenredigheid bij omvangrijke

onteigeningen toont dat aan.

Naar Frans recht dient aan een onteigening in het algemeen belang cen
"declaration d'utilit6 publique" vooraf te gaan. De bevoegdheid tot het geven
van zo'n verklaring wordt door het geschreven recht niet genormeerd. In
het geval dat de Conseil d'Etat besliste in zijn standaardarrest Ville
nouvelle est7, werd zo'n verklaring gegeven ten behoeve van een stede-
bouwkundig experiment ten oosten van Lille. De regering wilde daar een
universitair centrum voor 30.000 studenten en een nieuwe stad van twintig-
tot dertigduizend inwoners realiseren. Daarmee was een bedrag van naar
schatting een miljard franc en de onteigening van tweehonderd -deels net
opgeleverde huizen- gemoeid. Tot op dat moment had de Conseil d'Etat zich
terughoudend betoond bij de beoordeling van "declarations (Putilite
publique'. Hij toetste slechts of het voorgenomen projekt op zichzelf -in
abstracto- cen doel 'd'utilite publique" kon dienen, maar weigerde daarbij de
omstandigheden van het geval te betrekken. Wanneer bij voorbeeld ten
behoeve van een autoweg onteigend moest worden, ging hij na of zo'n weg
op zichzelf bezien de "utilitt publique" kon dienen, maar weigerde hij het
gekozen trac6 in zijn beschouwingen te betrekkens. Voor de rechtsbe-
scherming van de burger betekende dit, dat welhaast iedere onteigenings-
verklaring rechtmatig werd gevonden. In een stelsel waarin enkel kleinscha-
lige onteigeningen ten behoeve van kleinschalige projecten van algemeen
belang werden doorgevoerd, werd deze wijze van toetsen aanvaardbaar ge-
acht. In die gevallen zijn de belangen overzichtelijk en zal het algemeen
belang doorgaans moeten prevaleren boven de bijzondere belangen van een
of enkele burgers. Bij het toenemend gebruik van het instrument van de
onteigening voor grootschalige projekten, waarbij grote aantallen burgers
betrokken waren, groeide evenwel het besef dat deze gebruikelijke,
terughoudende wijze van toetsen uit een oogpunt van rechtsbescherming en
controle op een kwalitatief juridisch verantwoord bestuur onbevredigend
was. Men kon daarbij immers niet meer stellen, dat het gewicht van het bij
de onteigening te behartigen algemeen belang welhaast automatisch zwaarder
weegt dan de belangen van enkele onteigende burgers, omdat het bij grote
projekten nu eenmaal gaat om grote aantallen onteigende burgers, waardoor
ook het relatieve gewicht van die bijzondere belangen toeneemt. Deze
overwegingen hebben de Conseil d'Etat ertoe gebracht zijn greep op de
"ddclarations d'utilit6 publique" te gaan verstevigen. Op voorstel van zijn
commissaire du gouvernement Braibant is hij deze verklaringen meer
concreet -in de omstandigheden van het geval- gaan toetsen.
In Ville nouvelle est deed hij dat door toepassing van het model van de
kosten-batenafweging.
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Hij overwoog dat:
"une optration ne peut Btre 16galement daclarde d'utilitt publique que
si les atteintes A la proprittd privte, le cout financier et 6ventuel-
lement les inconvtnients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas
excessifs eu 6gard A l'intertt qu'elle presente".

In het arrest Soci6t6 civile Sainte-Marie de l'assomption9 werden aan de
lijst van af te wegen belangen waarop geen excessieve inbreuk mocht
worden gemaakt, "autres inttrets publiques" toegevoegd.
Ten behoeve van de aanleg van een autosnelweg van de Provence naar Italic
zou een gedeelte van het psychiatrisch ziekenhuis "Sainte-Marie de l'as-
somption" moeten verdwijnen. Het ging daarbij om een gebouw met tachtig
bedden en om een deel van de tuinen. Toepassing gevende aan het model
van de kosten-batenafweging kwam de Conseil d'Etat tot het oordeel, dat
het verdwijnen van het gebouw met de bedden niet excessief was ten
opzichte van het met de aanleg van de weg te dienen verkeersbelang. De
geprojekteerde in- en uitvoegstroken konden daarentegen niet door de
beugel wegens de te vrezen geluidoverlast, het verlies aan tuinaccommodatie
en de beperking van de uitbreidingsmogelijkheden van het ziekenhuis. Het
verkeersbelang kon daar niet tegen opwegen.
Samengevat betekent deze jurisprudentie, dat de inbreuk op de eigendom, de
financiale lasten, de maatschappelijke ongemakken en het nadeel voor
andere algemene belangen niet excessief onevenredig mogen zijn ten
opzichte van het belang dat met het projekt waarvoor de verklaring wordt
afgegeven wordt gediend.

De norm van de "bilan cout-avantages" is in de literatuur niet onomstreden
gebleven. Zij heeft de vraag opgeroepen of de rechter zich, deze maatstaf
aanleggende, nog wel bezighoudt met rechterlijke toetsinglo Blijft er nog
wat over van de bestuurlijke vrijheid van oordelen of stelt de rechter zijn
oordeel over de het relatieve gewicht van de verschillende belangen in de
plaats van die van het bevoegde bestuursorgaan?
Men moet degenen die de nieuwe norm afwijzend kritisch benaderen
toegeven, dat de grens tussen bestuurlijke heroverweging en rechterlijke
toetsing hier dun is geworden. Het is mijns inziens zo, dat het bepalen van
het relatieve gewicht van de bij een besluit betrokken belangen tot het hart
van de "pouvoir discretionnaire" behoort en dus voorbehouden behoort te
blijven aan de administratie. Dit betekent, dat de rechter zijn relatieve
weging van de relevante belangen niet in de plaats mag stellen van die van
de administratie. Dat is echter op zichzelf nog geen reden om de maatstaf
van de kosten-batenafweging als rechterlijke toetsingsmaatstaf van de hand
te wijzen. Er liggen immers in die maatstaf objectieve elementen besloten,
waarvan de toepassing bij de rechter -gelet op zijn onafhankelijke positie-
wel in goede handen is. Men kan daarbij denken aan het model zelf, dat
het afgewogen Ziin van de relevante belangen veronderstelt en aan het
vereiste dat, bepaalde belangen niet excessief mogen worden benadeeld.
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In het procedurele vereiste van de afweging en het materiele vereiste van
het verbod van excessiviteit vindt men mijns inziens voldoende objectief
gehalte om de kosten-batenafweging als rechterlijke toetsingsmaatstaf te
aanvaarden. Beide vereisten zijn overigens terug te vinden in de
Nederlandse beginselen van behoorlijk bestuur. Naar Frans recht legt het
vereiste van het afgewogen zijn van de relevante belangen ook een
inhoudelijke motiveringseis bloot: het afgewogen ziin veronderstelt het ge-
bruik van draagkrachtige argumenten.
In het Grassinarrest sneuvelde dan ook een "daclaration d'utilita11

publique", omdat de voorzienbare lasten disproportioneel waren ten opzichte
van het te dienen belang. Het ging daarin om een onteigening ten behoeve
van de aanleg van een klein vliegveld bij een gemeente van 1100 inwoners
op een vijftigtal kilometers van Poitiers. De Conseild'Bat vond dat de met
de aanleg gemoeide kosten moesten worden beschouwd als

"hors de proportion avec les ressources financieres de la commune".
Daarbij kwam dat de economische belangen van de regio niet of nauwelijks
in het geding waren nu het bedrijfsleven kon terugvallen op het goed uitge-
ruste vliegveld van Poitiers. De voordelen van de aanleg voor de vliegsport
waren, gelet op het geringe aantal piloten in de gemeente, niet van dien
aard, dat zij het projekt konden rechtvaardigen.
Het aldus vastgestelde gebrekkige draagvermogen van de gronden van de
onteigeningsbeslissing leidde ertoe, dat zij werd vernietigd. Waar ook naar
Nederlands bestuursrecht het vereiste van een draagkrachtige motivering van
een voldoende bepaaldheid wordt geacht, zijn mijns inziens in het kosten-
batenafwegingsmodel voldoende objectieve clementen aanwezig om het als
rechterlijke toetsingsmaatstaf te aanvaarden.
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15. De uitspraak

Aleemeen

91. Wanneer de administratieve rechter tot de conclusie komt dat de aange-
vochten bestuursbeslissing strijdig is met het recht, zal hij haar in de regel
vernietigen. De aard van de bestuursbeslissing -algemeen of individueel- is
daarbij niet van belang. In verband met het beginsel van de scheiding van
"administration active" en "juridiction administrative" is hij niet bevoegd de
vernietigde beslissing te vervangen door een nieuwe.
De vernietiging doet de beslissing uit de rechtsorde verdwijnen: zij is
constitutief. Daardoor heeft zij werking jegens allen. De vernietiging heeft
ook terugwerkende kracht.

"Les actes annu16s pour excts de pouvoir sont r6put6s n'Btre jamais
intervenus.1

De administratie is in het algemeen niet verplicht om een vernietigde acte
rtglementaire te vervangen door een nieuwe2. Men maakt echter een uitzon-
dering voor de gevallen dat de wet verplicht tot vaststelling van een re-
geling, dan wel die vaststelling veronderstelt, omdat zij anders niet kan
worden uitgevoer(13.
Wanneer een vernietigde regeling wordt vervangen door een nieuwe, zulks
teneinde uitvoering te geven aan een uitspraak van de administratieve rech-
ter, is een inbreuk op het verbod van terugwerkende kracht geoorloofd4.
Betreft de vernietiging een concrete bestuursbeslissing, die de intrekking
van een vroegere beslissing inhoudt, dan herleeft de ingetrokken beslissingvan rechtswege en "rdtroactivement"5. Op gelijke wijze herleeft de regeling
die vooraf ging aan een vernietigde. Zolang zij niet is vervangen door een
nieuwe regeling, of ingetrokken is, moet zij worden toegepast vanaf de
datum van vernietiging6.

De positie van de uitvoeringsbestissingen

92. Een belangrijke vraag is die naar de positie van uitvoeringsbeslissingen.
Het is immers mogelijk dat een vernietigde regeling reeds werd uitgevoerd.
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Verdwijnen als gevolg van de vernietiging van een acte rtglementaire tevens
-en van rechtswege- alle uitvoeringsbeslissingen, blijven zij in stand, of is
er een andere oplossing gevonden?
Naar Frans recht geldt in de eerste plaats, dat uitvoeringsbeslissingen die
genomen zijn nadat een regeling werd vernietigd, vatbaar zijn voor vernie-
tiging wegens het ontbreken van een geldige wettelijke grondslag7.

Bij de uitvoeringsbeslissingen die genomen zijn v66rdat de regeling vernie-
tigd werd, moet onderscheid worden gemaakt naar het al dan niet verstre-
ken zijn van de beroepstermijn. Is tijdig beroep ingesteld, dan moet dat
worden afgewikkeld met inachtneming van de omstandigheid dat de regeling
uit de rechtsorde verdwenen is. Is de beroepstermijn ongebruikt verstreken,
dan is de uitvoerinpbeslissing onherroepelijk geworden, aldus het stan-
daardarrest Caussidery°.

"Si le Conseil d'Bat a par une dicision du date 20 fdvrier 1948, annuld
le dEcret du 20 septembre 1945, en vertu duquel est intervenu l'arreta du
meme jour portant classement et promotion des requbants, cet arrttE
est devenu dafinitif en l'absence de tout recours formt A son encontre
dans les dtlais 16gaux..."

Een strikte hantering van de beroepstermijn in dit soort gevallen heeft in
de literatuur tot kritiek geleid. Zo is de oplossing verdedigd, dat de datum

van bekendmaking van de vernietiging van een acte rdglemetaire in het
Journal officiel een nieuwe beroepstermijn tegen de uitvoeringsbeslissingen
doet aanvangen'. Deze wijze van bekendmaken geldt thans echter slechts
voor een beperkt aantal regelingen, namelijk die waarvan ook de vaststel-
ling in het Journal officiel moet worden gepubliceerd, zodat bij de andere
vernietigingenlo moet worden teruggevallen op het feitelijk bekend worden
ervan. Deze soepele oplossing wordt verdedigd met het argument, dat de
direct-belanghebbenden tijdig beroep hebben ingesteld tegen de regeling en
dat van hen niet verwacht behoeft te worden, dat zij ook nog eens appel-
leren tegen de uitvoeringsbeslissing. Dat wordt eerst opportuun wanneer de
regeling vernietigd is en de administratie daaruit nalaat consequenties te
trekken. Tot dusverre heeft deze oplossing evenwel geen ingang gevonden in

de jurisprudentie.
Het is bepaald niet zeker dat dat zo zal blijven nu bij art. 2 van het
decreet van 28 november 1983 is bepaald, dat de administratie gehouden is
bepaalde consequenties te trekken uit een reglement dat bij wege van
exceptie onrechtmatig is verklaard.

"Lorsqu'une decision juridictionnelle devenue definitive Emanant des
tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a pronconc6 l'illagalite
d'un raglement dont cet acte fait application, l'autoritt competente est
tenue, nonobstant l'expiration des dtlais de recours, de faire droit A
toute demande ayant un objet identique et fondde sur le mdme motif,
lorsque l'acte concernt n'a pas cr66 de droits au profits des tiers."



161

Het decreet bepaalt dus dat een belanghebbende te allen tijde kan
verzoeken om de intrekking van een uitvoeringsbestissing, wanneer de
regeling waarop zij berust bij wege van exceptie onrechtmatig is verklaard
door een tribunal administratif of door de Conseil d'Etat. Bovendien bepaalt
het dat de administratie gehouden is aan zo'n verzoek gevolg te geven,
behoudens het geval dat rechten van derden daaraan in de weg staan.
Het decreet heeft evenwel alleen betrekking op reglementen die bij wege
van exceptie onrechtmatig zijn verklaard: vernietigde reglementen vallen er
niet onder. Het handhaven van de Caussidery-jurisprudentie zou echter
merkwaardig zijn, omdat de gevolgen van een onrechtmatigverklaring bij
wege van exceptie dan omvangrijker zouden zijn, dan die van een vernietig-
ing.
De uit die uitspraak voortvloeiende regel werd al eerder ook bekritiseerd
vanuit de gedachte dat zij niet spoort met de jurisprudentie over de ver-
nietiging "par voie de consequence"11. Deze houdt in dat de administratieve
rechter bestuursbeslissingen die zijn voortgevloeid uit eerdere -nadien
vernietigde- bestuursbeslissingen ook vernietigt, zonder te onderzoeken of
aan die latere beslissingen een eigen onregelmatigheid kleeft. Deze juris-
prudentie heeft echter alleen betrekking op "actes non-raglementaires". 4
stelt bovendien de eis van een nauw verband tussen beide beslissingen.

Wanneer de administratieve rechter die in cerste aanleg over bestuursbe-
slissingen oordeelt, een regeling vernietigt, is de administratie gehouden die
uitspraak terstond uit te voeren. Dit betekent, dat de regeling niet meer
mag worden toegepast. Het instellen van beroep op de Conseil d'Bat heeft
geen schorsende werking. Daaruit voortvloeiende problemen kunnen alleen
door middel van een afzonderlijke schorsingsprocedure worden opgelost12.
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16. Conclusies

Aliterneen

93. In het voorafgaande werd een beschrijving gegeven van het algemene
vernietigingsberoep in Frankrijk. Die beschrijving vond plaats tegen de
achtergrond van de vraag naar de vormgeving van het beroep tegen
bestuurswetgeving en naar de juridische omstandigheden waaronder het
functioneert. Een oriantatie in de toetsingsmethode van de met algemene
administratieve rechtspraak belaste administratieve rechter maakte er deel
van uit. Het ging daarbij om een vrij omvangrijke beschrijving, omdat
inzicht in de innerlijke samenhang van een stelsel van rechtsbescherming
bijdraagt aan de kwaliteit van de oordeelsvorming. Die oordeelsvorming
wordt hieronder in verband gebracht met de volgende vragen:

- Wat zijn de juridische grondslagen van het beroep tegen bestuurswetge-
ving?

- Wat is de aard van het orgaan waaraan de kennisneming van de algemene
vernietigingsberoepen is opgedragen?

-  Hoe is de toegang tot de rechter geregeld?
- Wat is de reikwijdte van de rechterlijke toetsing; welke toetsingsmethode

wordt gevolgd en aan welke rechtsregels wordt getoetst?
- Welke gevolgen zijn verbonden aan de rechterlijke uitspraak?

Grondslagen en organisatie van de rechtsbescherming

94. Beziet men de verschillende stelsels van rechtsbescherming van de bur-
gers tegen de overheid, dan valt in de eerste plaats te onderscheiden tussen
stelsels waarin deze functie is opgedragen aan onafhankelijke gerechten en
stelsels waarin zij bij 66n of meer organen van de administratie is
gesitueerd. Het Franse stelsel behoort tot de tweede groep en belichaamt
daarmee een scheiding van administratie en onafhankelijke rechterlijke
macht.

Historisch onderzoek heeft uitgewezen, dat deze scheiding niet simpelweg
kan worden herleid tot een toepassing van de leer van de machtenscheiding.
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Nog afgezien van de omstandigheid, dat deze leer niet eenduidig wordt
geinterpreteerd en dat de interpretatie betekenis heeft voor de scherpte van
de scheiding tussen de verschillende staatsfuncties, blijkt de scheiding van
administratie en onafhankelijke rechterlijke macht in Frankrijk niet te zijn
ingegeven door wat algemeen gezien wordt als de ratio van de leer van
machtenscheiding, namelijk de burger een gewaarborgde rechtspositie bieden
tegen een (al)machtige overheid. De geschiedenis heeft geleerd, dat deze
scheiding kan worden teruggevoerd op de vrees van het bestuur dat de
rechterlijke macht zijn activiteiten al tezeer zouden belemmeren; niet dus
de vrijheid van de burger jegens de overheid, maar die van het bestuur
tegenover de rechter heeft bij de organisatorische opzet een bepalende rol
gespeeld. Zij werd vertaald in de gedachte dat de beslechting van be-
stuursgeschillen een mak van de administratie is en dus ook aan een orgaan
van de administratie moet worden opgedragen. In het op die grondgedachte
gebaseerde stelsel van rechtsbescherming heeft de Conseil d'Etat steeds een
belangrijke rol gespeeld.

Geheel in de lijn van die gedachte moeten de Conseil d'Bat en de
"tribunaux administratifs" als bifunctionele organen worden aangemerkt. Zij
zijn niet alleen met rechtspraak, maar ook met bestuurlijke advisering
belast. De leden ervan kunnen tijdelijk bij de actieve administratie worden
gedetacheerd. Deze mogelijkheid is geen dode letter gebleven. Men tracht
aldus te bereiken dat de administratieve rechters voldoende bestuurlijke
ervaring met, en dus inzicht in de problemen van het besturen hebben. Het
opdragen van administratieve rechtspraak aan bifunctionele organen ontleent
zijn rechtvaardiging dan ook niet primair aan de wenselijkheid van een
bijzonder recht voor het openbaar bestuur, maar vooral aan de idee, dat de
handhaving en ontwikkeling van dit recht in handen dienen te zijn van
rechters die in staat moeten worden geacht tot een uitgebalanceerd afwegen
van bestuurlijke opties en belangen van burgers. De zelf-conceptie van de
Conseil d'Etat -toezichthouder op het openbaar bestuur- sluit hierop aan en
verklaart de voortrekkersrol die hij gespeeld heeft bij de ontwikkeling van
het bestuursrecht.

Een problematische kant van het bifunctionele model zou de onafhankelijk-
heid van de administratieve rechtspraak kunnen zijn. Gerechtvaardigde
twijfel aan de onafhankelijkheid van de Conseil d'Eat kan niet op de be-
studeerde literatuur worden gebaseerd. Ofschoon de rechtspositie van de
administratieve rechters niet op de voor rechters gebruikelijke wijze is
geregeld, zijn er wel enkele waarborgen geschapen die een ontoelaatbare
beinvloeding door de actieve administratie moeten tegengaan: zo bij voor-
beeld de benoeming van leden van de Conseil d'Etat welke door het
concours-systeem voor een belangrijk deel aan het vrije beleidsoordeel van
de regering onttrokken is. Hetzelfde geldt voor het bevorderingsbeleid, dat
op het ancienniteitsbeginsel stoelt.
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Disciplinaire sancties jegens leden van de Raad kunnen alleen plaats vinden
na advies van de "commission consultative'.
De balans opmakend, kan men tot de conclusie komen, dat de spanning
tussen bestuur en recht in Frankrijk is overbrugd door een organisatorische
oplossing, namelijk de bijzondere wijze waarop de staats- en bestuursrech-
telijke positie van de belangrijkste administratieve gerechten is geregeld. In
de bifunctionaliteit van deze gerechten wordt een garantie tegen rechter-
lijk activisme gezien.

De toceang tot de rechter

95. Het onderzoek heeft zich beperkt tot het algemene vernietigingsberoep
("recours pour excts de pouvoir"). Deze rechtsgang behoort tot de zoge-
naamde objectieve beroepen ("recours objectifs"). Daarmee wordt bedoeld dat
het beroep gericht is op de handhaving van het geldende recht als zodanig
en niet op de realisering van subjectieve rechten van burgers. Het kan het
beste gekenschetst worden als een "proces fait A un acte", dus als een
beroep gericht tegen een handeling van het bestuur. Het staat overigens
niet tegen alle bestuurshandelingen open, maar slechts tegen "d6cisions
faisant grief', welke term het beste vertaald kan worden als op rechtsge-
volg gerichte beslissingen. Deze ruime omschrijving sluit meerzijdige en
feitelijke handelingen van de administratie buiten. Naar Frans recht is
pseudo-wetgeving dan ook in het algemeen niet appellabel. Tegelijkertijd
sluit het begrip "decisions faisant grief evenwel alle bestuurswetgeving in.
Dit betekent dat het voor de appellabiliteit van bestuursbeslissingen
irrelevant is of zij als algemeen verbindend voorschrift ("acte
reglementaire"), dan wel als beschikking ("acte individuel") gekwalificeerd
moeten worden. De theorie dat algemene bestuursbeslissingen beschouwd
moeten worden als secundaire wetgeving is in 1907 in het arrest Compagnies
des chemins de fer de l'est et autres definitief verlaten. Dit betekent voorts
dat het Franse bestuursrecht vanuit een organieke triasconceptie begrepen
moet worden: niet de aard van een beslissing bestempelt haar tot wetgeving
of bestuur, maar de staatsrechtelijke positie van het beslissende orgaan.

Dat betekent ondertussen niet dat het onderscheid tussen algemene
bestuursbeslissingen ('actes rtglementaires") en beschikkingen ("actes
individuels") voor het Franse bestuursrecht irrelevant is. Er zijn rechts-
gevolgen aan verbonden, die voornamelijk betrekking hebben op de verdeling
van rechtsmacht tussen de "tribunaux administratifs" en de Conseil d'Bat,
op de bekendmakingsregeling, op een variant van het motiveringsbeginsel,
op de non-contentieuze procedure, op de regels voor het intrekken van
bestuursbeslissingen en op de toelaatbaarheid van de exceptie van onwettig-
heid. De kern van de appellabiliteit raken zij echter niet.

Het algemene vernietigingsberoep staat, zoals gezegd, open tegen alle be-
stuursbeslissingen ongeacht hun aard.
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Het is niet aan bijzondere beperkingen onderworpen. Zo ontbreekt een
algemene verplichting om voorafgaande aan het beroep op de rechter een
voorprocedure bij de administratie te voeren. Een appellant heeft de keuze
om direct een vernietigingsberoep aanhangig te maken, dan wel eerst een
voorprocedure bij de administratie te volgen. Zelfs bestaat de mogelijkheid
om beide procedures tegelijk te volgen. Voor het instellen van beroep op de
rechter geldt een algemene beroepstermijn van twee maanden. Dat geldt ook
voor de beslissing die in de voorprocedure gegeven wordt. Bij "silence' -een
weigering om te beslissen- geldt eenzelfde beroepstermijn. Een "silence"
wordt aangenomen wanneer vier maanden verstreken zijn. Voor algemene
bestuursbeslissingen ("actes reglementaires') is geen afwijkende regeling
getroffen.

Men zou kunnen veronderstellen dat een strikte hantering van het
belangvereiste de praktische betekenis van het beroep tegen "actes
rtglementaires" had verminderd. Daarvan is in het onderzoek evenwel niet
gebleken. Het belangvereiste wordt ruim geinterpreteerd: in het bijzonder
wordt niet verlangd dat een appellant zich kan beroepen op een subjectief
recht; een eenvoudig belang is voldoende.
De kring van belanghebbenden houdt naar positief Frans recht gelijke tred
met de aard van de bestreden bestuursbeslissing: is zij naar haar aard sterk
individucel en concreet bepaald, dan is die kring uiterst klein. Naarmate een
besluit algemener wordt past de kring van belanghebbenden zich aan: zij
dijt uit.
Het vereiste dat het getroffen belang niet hypothetisch mag zijn, wordt bij
"actes rtglementaires" soepel toegepast. Juist bij deze categorie kan het
zich voordoen, dat een belang nogal hypothetisch is, omdat de aangevochten
regeling nog moet worden uitgevoerd door het nemen van concrete uitvoe-
ringsbeslissingen.  Het nog uitgevoerd moeten worden van een regeling is
blijkens de jurisprudentie echter geen reden om het getroffen belang als te
hypothetisch aan te merken.

Het verstrijken van de beroepstermijn van een beslissing tot vaststelling
van een 'acte reglementaire' betekent niet dat de rechtmatigheid van die
acte in rechte vast zou staan. Anders dan bij "actes individuels" blijft de
rechter te allen tijde bevoegd de rechtmatigheid van een "acte
rEglementaire" bij wege van incident of voorvraag te beoord2len. Men ver-
klaart dit uit de gedachte dat het niet aanvaardbaar is, dat een van meet af
aan onregelmatige, of nadien onregelmatig geworden, regeling tot in lengte
van jaren op de burgers zou kunnen worden toegepast. Het beginsel van de
rechtmatigheid van het besturen gaat hier voor op dat van de rechts-
zekerheid dat gediend is met het hanteren van korte beroepstermijnen.

Een stelsel waarin de rechter door het bestuur vastgestelde algemeen ver-
bindende voorschriften zowel in direct beroep, als bij wege van exceptie
kan toetsen, roept de vraag op of die dubbele toetsingsbevoegdheid niet
teveel van het goede is.
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Het antwoord erop hangt nauw samen met het algemene -namelijk per-
manente- karakter van "actes raglementairef. Juist de omstandigheid dat ze
toegepast kunnen worden in een onbepaald aantal toekomstige gevallen
maakt het mogetijk, dat die toepassing burgers treft die tijdens de
beroepstermijn nog niet door het vaststellen van de regeling in hun belang
waren getroffen.
Evenzeer is het mogelijk, dat ze zo'n belang wel hadden, maar dat zich
nadien een wijziging in de omstandigheden of het toepasselijke recht heeft
voorgedaan die van invloed is geweest op de rechtmatigheid van de toe te
passen regeling. Zowel de dynamiek van de samenleving, als die van de
rechtsorde staan er dus aan in de weg dat "actes rtglementaires" door het
verstrijken van de beroepstermijn in rechte onaantastbaar worden. Althans
geldt dat voor zover aan het verstrijken van die termijn de consequentie
van een toetsingsverbod zou worden verbonden.
Men kan ook wijzen op de verschillen in gevolgen van een incidentele
toetsing en een beoordeling in direct beroep. De uitspraak in direct beroep
richt zich tot een ieder, de juridische werking van het incidentele oordeel
blijft beperkt tot de te beslissen hoofdzaak. Dit hangt samen met de con-
stitutieve werking van de vernietiging en het voorbereidingskarakter van de
juridische voorvraag; bij de eerste zijn toekomstige toepassingen van de
regeling onmogelijk geworden, bij de tweede -juridisch gezien- niet. Voorts
kan men wijzen op de rechtszekerheid die het direct beroep kan brengen
voor alle betrokkenen bij een nieuwe of gewijzigde regeling. Binnen
redelijke tijd kan een oordeel worden gekregen over de rechtmatigheid van
een regeling, zonder dat een eerste toepassing moet worden afgewacht.
Gevonden werd echter ook dat deze rechtszekerheid maar beperkt is; een
vernietiging doet de regeling uit de rechtsorde verdwijnen, een ongegrond-
verklaring betekent daarentegen niet automatisch dat de regeling ook
bestand zal blijken te zijn tegen een latere incidentele toetsing. De al
genoemde dynamiek van rechtsorde en samenleving kunnen de rechtmatig-
heid immers beinvloeden, terwijl in het direct beroep voorts niet alle
rechtsvragen beslist behoeven te zijn. Daar staat echter tegenover dat in
een in belangengroepen georganiseerde samenleving belangenorganisaties een
zekere bundeling van beroepen zullen kunnen bewerkstelligen. Het is-
gegeven een direct beroep- niet langer nodig dat vele burgers op wie een
regeling wordt toegepast, de concrete toepassingen aanvechten, omdat zij
bezwaren hebben tegen de onderliggende regeling.

De conclusie is gerechtvaardigd, dat de toegang tot de rechter naar Frans
recht niet aan bijzondere beperkingen is onderworpen. Dat geldt ook voor
"actes rtglementaires". Het belangvereiste dat in beginsel een drempel kan
vormen, wordt bij deze categorie van oeslissingen zo ruim gernterpreteerd,
dat het het beroep tegen regelingen niet van zijn praktische betekenis
berooft. Het bestaan van een directe beroepsmogelijkheid tegen "actes rb
glementaires" is zonder invloed op de mogelijkheid voor de rechter om inci-
denteel te toetsen.
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Toetsing en toetsingsmethode

96. Naar Frans doctrinair inzicht wordt bij de toetsing van bestuursbeslis-
singen niet onderscheiden tussen "actes rdglementaires" en "actes
individuels". Beide zijn in principe aan dezelfde rechtsregels onderworpen.
Die regels worden op historische gronden herleid tot een viertal gevallen
van rechtsingang ("cas d'ouvertures"): onbevoegdheid ("incomp6tence"),
vorm- en proceduregebreken ("vice de forme"), dttournement de pouvoir en
strijd met de wet ("violation de la loi").
De in de praktijk gehanteerde toetsingsmethode gaat terug op Bonnard, die
de rechterlijke toetsing van bestuursbeslissingen in verband heeft gebracht
met een analyse van het verschijnsel beslissing. Zijn benadering sluit nauw
aan bij het objectieve karakter van het algemene vernietigingsberoep, dat
wel gekenschetst wordt als een "proces fait 8 un acte'.
In Bonnards visie is een bestuursbesluit te beschouwen als het resultaat van
een proces van besluitvorming; een besluit veronderstelt besluitvorming en is
er het resultaat van; een besluit zonder besluitvorming is rationeel gezien
niet denkbaar. Rechtmatigheid van een besluit betekent dan ook
rechtmatigheid van alle elementen waaruit het proces van besluitvorming be-
staat. Die elementen zijn de bevoegdheid van het bestuursorgaan, de in
acht te nemen procedure- en vormvoorschriften, het doel waarvoor de
bevoegdheid uitgeoefend mag worden, de redenering die tot het besluit heeft
geleid en het resultaat van het besluitvormingsproces: de bestuursbeslissing
zelve, die ook wel wordt aangeduid als het voorwerp (1'objet) van de
besluitvorming. Kleeft aan den van deze elementen een gebrek dan is er
sprake van onrechtmatigheid. Het is opvallend dat in dit theoretische model
een plaats kan worden gevonden voor alle rechtsregels die in Nederland zijn
ontwikkeld onder de benaming van algemene beginselen van behoorlijk
bestuur. Het voordeel van het model is echter dat het die regels in een
rationeel verband onderbrengt, zodat hun (voort)bestaan beter kan worden
gefundeerd. Dit geldt met name voor varianten van het zorgvuldigheidsbe-
ginsel en het motiveringsbeginsel, namelijk voor zover deze beginselen
regels geven voor het proces van besluitvorming.

Van elk van de vier klassieke gevallen van rechtsingang ('cas d'ouvertures")
zal nu worden aangegeven wat hun betekenis is voor de toetsing van "actes
rtglementaires".

Onbevocgdheid

97. Onder onbevoegdheid ("incompetence") wordt een inbreuk op het
geldende patroon van bevoegdheidsverdeling verstaan. Dat patroon bestaat
uit de regels inzake het verdelen van bevoegdheden tussen bestuursorganen
onderling, tussen bestuursorganen en andere organen van de overheid en
tussen bestuursorganen en burgers. Op grond van de ter beschikking
staande gegevens kan niet geconcludeerd worden, dat deze regels bij "actes
rtglementaires" anders worden toegepast dan bij "actes individuels".
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Vorm- en procedureeebreken

98. "Vice de forme" ziet op gevallen van schending van rechtsregels welke
tot tan van de twee volgende groepen behoren:
- regels welke zien op de uitwendige vorm van een beslissing, zoals de

ondertekening en de vraag of zij voorzien moet zijn van een kenbare, dus
schriftelijke, motivering;

- en regels die het proces van besluitvorming -de non- contentieuze proce-
dure- beheersen.

Bij het laatste moet echter worden aangetekend, dat de regels die betrek-
king hebben op het redeneeraspect van de besluitvorming niet tot deze "cas
d'ouverture" worden gerekend, maar tot de "violation de la loi.
Schending van regels van de eerste groep wordt tegenwoordig als "vice de
forme" in enge zin aangeduid, die van regels van de tweede soort als "vice
de procedure'

De toetsing van de vorm- en procedureaspecten van "actes rdglementaires"
blijkt niet wezenlijk anders te geschieden dan die van "actes individuels".
Wel is het zo dat de beginselen die aan de vorm- en procedurevoorschriften
ten grondslag liggen verschillend zijn uitgewerkt. Zo geldt de verplichting
om een initiele bestuursbeslissing kenbaar te motiveren slechts voor be-
paalde nadelige individuele bestuursbeslissingen. Men kan echter niet zeggen
dat zo'n verplichting bij "actes r6glementaires" nooit geldt. Zij blijken
gemotiveerd te moeten worden, wanneer hun uitvaardiging afhankelijk is van
het zich voordoen van bepaalde in de wet omschreven feitelijke omstan-
digheden. Ook zijn er wettelijke bepalingen die de motivering van sommige
besluiten van deze categorie voorschrijven.
Individuele burgers hebben er sinds 1983 recht op gehoord te worden
wanneer het bestuur voornemens is bepaalde nadelige individuele beslissingen
te nemen. Voor "actes r6glementaires" geldt zo'n hoorplicht vanzelfsprekend
niet. De aan de hoorplicht ten grondslag liggende gedachte vertaalt zich bij
deze categorie in andere hoorvormen, zoals de consultatie van belangen-
groepen, of de "enqutte publique" (inspraak). Een algemene consultatie- of
inspraakplicht bij de vaststelling van "actes rdglementaires" kent het
Franse recht niet. Desondanks is de praktijk om belangenorganisaties te
horen wijd verbreid. De regels betreffende de procedure van consultatie en
de gevolgen die er aan verbonden zijn, zijn goed ontwikkeld.

D6tournement de pouvoir

99. De bekende rechtsregel dat bestuursbevoegdheden slechts mogen worden
uitgeoefend voor het doel waarvoor zij zijn verleend, wordt in het heden-
daagse Franse bestuursrecht niet veel meer toegepast. Een deel van zijn
functie is overgenomen door de vereisten die aan de redengeving van
bestuursbeslissingen worden gesteld.
Uit de oudere jurisprudentie valt af te leiden, dat het verbod van dttour-
nement de pouvoir ook voor de beoordeling van "actes reglementaires" van
groot belang is geweest. Verschillende standaardarresten getuigen daarvan.
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Violation de la loi

100. Violation de la loi is een "cas d'ouverture" waarvan de naam de lading
al lang niet meer dekt. "Violation de la regle de droit" geeft beter aan waar
het om gaat. Los daarvan moet worden opgemerkt, dat zich binnen het
veelomvattende "violation de la loi twee groepen rechtmatigheidsregels
hebben ontwikkeld. Een eerste groep ziet op het voorwerp van de beslissing,
dus op het resultaat van het besluitvormingsproces, de tweede op de rede-
neerkant, dus op de motieven die het bestuur aan zijn besluit ten grondslag
heeft gelegd; bij schending van regels van de tweede groep spreekt men wel
van "illagalita relative aux motifs". Eerst worden de bevindingen met be-
trekking tot de toetsing van het voorwerp (objet) van de bestuursbeslissing
samengevat, daarna die inzake de toetsing van de motieven.

Het bestuur is bij het nemen van zijn beslissingen steeds gebonden aan het
geldende recht. Ongeacht hun aard mogen beslissingen naar hun voorwerp,
dus als uitkomst van het besluitvormingsproces, niet strijden met het
geschreven en ongeschreven recht. Voor wat "actes rtglementaires" betreft,
treedt de rechter bij de beoordeling van lagere aan hogere regelingen meer
terughoudend op, dan bij de toetsing van "actes individuels". Lagere
regelingen mogen hogere aanvullen, zonder dat tot strijdigheid wordt
geconcludeerd; bij individuele bestuursbeslissingen wordt daarentegen
conformiteit verlangd.
Bestuursbeslissingen mogen -het werd al gesteld- evenmin in strijd zijn met
het ongeschreven recht. Voor "actes rEglementaires" wordt hierop geen uit-
zondering gemaakt. Tot het ongeschreven recht behoren de "principes
gentraux du droit". Welke ongeschreven rechtsnormen wel en welke niet tot
deze principes behoren, staat niet geheel vast. Het lijkt heersende leer te
zijn, om het begrip te reserveren voor die ongeschreven rechtsnormen,
welke zich dwingend opleggen aan elk bestuursorgaan dat bevoegd is om
"actes rtglementaires" vast te stellen. Dit betekent dat niet iedere norm van
ongeschreven recht zich dwingend oplegt aan het regelend bestuur.
Zeker is dat de "principes gtneraux du droit" voor een deel normen omvat-
ten, die als grondrechten moeten worden aangemerkt, zoals de "liberte
d'opinion et de penste" en de "lit,ertd d'expression". Hierin ligt een op-
merkelijk verschil met de Nederlandse beginselen van behoorlijk bestuur, zij
het dat een uitzondering kan worden gemaakt voor het gelijkheidsbeginsel.
Een verdere vergelijking leert, dat slechts enkele van die beginselen tevens
tot de "principes gEnEraux" worden gerekend. Men dient daarbij te denken
aan het gelijkheidsbeginsel en aan het rechtszekerheidsbeginsel voor zover
het een verbod van terugwerkende kracht inhoudt. Voor de ontbrekende
beginselen worden doorgaans evenwel -uitgezonderd het vertrouwensbegin-
sel- elders in het Franse bestuursrecht soortgelijke oplossingen teruggevon-
den: belangrijke varianten van het zorvuldigheidsbeginsel en motiveringsbe-
ginsel bij voorbeeld in de aan Bonnard ontleende toetsingsmethode. De
gelding van die methode is zo ruim, dat zij ook de beoordeling van "actes
rtglementaires" omvat.
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Dit brengt mij tot de conclusie dat iedere norm die in het Franse recht
ontwikkeld is voor de toetsing van bestuurshandelingen in het algemeen,
ook bruikbaar is en gebruikt wordt voor de toetsing van "actes
rtglementaires". Het brengt mij voorts tot de conclusie dat deze normen
niet principieel verschillen van de normen die in Nederland gangbaar zijn
voor de toetsing van beschikkingen.

Bij de toetsing van de gronden van een bestuursbeslissing wordt onderscheid
gemaakt tussen "motifs de fait" en "motifs de droit". Bij de eerste categorie
gaat het om de zakelijke juistheid van de feiten die aan een beslissing ten
grondslag zijn gelegd. De rechter oefent daar toezicht op uit. Van "actes
rtglementaires" kan men stellen, dat zij in de regel op een abstract
feitensubstraat zijn gebaseerd. Dit vermindert de kans, dat in dat substraat
onjuistheden zijn geslopen. De betekenis van de feitentoetsing groeit echter
in de mate dat regelgevende bevoegdheden door de wetgever of in de
rechtspraak gebonden zijn aan de aanwezigheid van een bepaalde feitelijke
constellatie. Blijkens de jurisprudentie is de feitencontrole dan ook van
belang voor de beoordeling van "actes raglementaires".
Bij de "motifs de droit" gaat het voor een belangrijk deel om gevallen die
naar Nederlands bestuursrecht onder strijd met een algemeen verbindend
voorschrift zouden worden gerangschikt. Daar waar die toetsing evenwel
ziet op wat men noemt de "qualification des faits" dringt zich de vergelij-
king op met het Nederlandse beginsel, dat een beschikking gedragen moet
worden door een draagkrachtige motivering. Bij de toetsing van de
"qualification" blijkt de Franse rechter terughoudend op te treden. Op be-
leidsterreinen waar de overheid over veel beleidsvrijheid beschikt, zoals het
vreemdelingenrecht en het recht betreffende de economische interventie, zal
hij de kwalificatie aan een pendant van het willekeurverbod toetsen,
namelijk de notie van de "erreur manifeste d'apprd ciation'.

Het resultaat van dit gedeelte van het onderzoek kan als volgt worden sa-
mengevat. In de eerste plaats kan worden vastgesteld, dat de normen die
men in Frankrijk aanlegt voor de toetsing van bestuursbeslissingen in hoge
mate overeenkomen met de Nederlandse. Die normen hebben zich echter op
verschillende tijdstippen en op basis van een andere dogmatische onderbou-
wing ontwikkeld. De methode van toetsing is verder ontwikkeld dan in het
Nederlandse bestuursrecht.
In de tweede plaats kan geconcludeerd worden, dat alle normt)pen die in
Frankrijk tot ontwikkeling zijn gekomen voor de toetsing van bestuursbe-
slissingen in het algemeon in beginsel ook worden toegepast bij de beoorde-
ling van "actes rtglementaires". Dit betekent, dat het onderscheid tussen
algemene en individuele bestuursbeslissing uit een oogpunt van toetsing in
principe irrelevant is.
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De gevolgen van de uitspraak

101. In het onderzoek is nagegaan welke gevolgen verbonden zijn aan een
uitspraak die tot vernietiging van (een bepaling of enkele bepalingen van)
een "acte reglementaire" strekt. In de eerste plaats moet worden opgemerkt,
dat die gevolgen in principe dezelfde zijn als die van de vernietiging van
een "acte individuel": de vernietiging is constitutief en retroactief en werkt
jegens allen.
De gevolgen voor een uitvoeringsbeslissing waartegen niet tijdig beroep was
ingesteld, stonden tot voor kort vast: die beslissing was onaantastbaar
geworden. Artikel 2 van het decreet van 28 november 1983 kan daarin
echter verandering gebracht hebben. Het bepaalt dat de administratie desge-
vraagd verplicht is om een uitvoeringsbeslissing van een bij wege van ex-
ceptie onverbindend verklaarde "acte rtglementaire" in te trekken, tenzij
rechten van derden daaraan in de weg staan. Het valt niet in te zien
waarom het bij vernietigde "actes rdglementaires" anders zou moeten zijn.



DEEL II. ANDERE LANDEN VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

17. Het direct beroep tegen bestuurswetgeving in andere
Europeselanden

Ahmeen

102. In nagenoeg alle landen van de wereld kan de rechtmatigheid van alle
of bepaalde wettelijke voorschriften van bestuursorganen door een rechter-
lijke instantie worden getoetsti. De twaalf lidstaten van de Europese
gemeenschappen vormen daarop geen uitzondering. De wijze waarop die
toetsing is geregeld, vertoont echter per land aanmerketijke verschillen. In
dit deel van het onderzoek wordt dat voor de verschillende lidstaten be-
schreven2. Nederland, Frankrijk en Spanje blijven daarbij buiten beschou-
wing; Nederland en Frankrijk omdat aan deze landen een apart deel is
gewijd; Spanje omdat geen geschikt bronnenmateriaal kon worden bemach-
tigd.
Bij de opzet van dit hoofdstuk is gekozen voor een behandeling per land.
Op die wijze kan het best inzicht worden gekregen in de interne samenhang
van de gevonden oplossingen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
synthese en enkele conclusies.

Er is naar gestreefd een antwoord te vinden op de volgende vragen:

a. Is de toetsing van bestuurswetgeving principaal of incidenteel georgani-
seerd; dat wil zeggen, kan bestuurswetgeving in direct beroep bij de rechter
worden aangevochten of alleen bij wege van een exceptie, dus bij de
beantwoording van een prealabele vraag? In het eerste geval vormt de be-
stuurswetgeving zelf de inzet van het geschil, in het tweede betreft het
geschil primair haar toepassing.
Drie mogelijkheden zijn denkbaar:

- het direct beroep (de principale weg) en de exceptie (de ind-
dentele toetsing) bestaan naast elkaar;

-  het direct beroep is de enige toetsingsmogelijkheid13 en tenslotte;
-  de exceptieve toetsing is de enige toetsingsmogelijkheid.
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b. Welk gerecht of welke gerechten zijn tot toetsing bevoegd?
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen geconcentreerde en difz
fuse toetsing. Van geconcentreerde toetsing is sprake wanneer slechts (een)
bepaald daarvoor aangewezen gerecht(en) de toetsing mag, resp. mogen, ver-
richten. Van diffuse toetsing spreekt men wanneer elk gerecht de rechtma-
tigheid van een voorschrift mag beoordelen4.

c. Worden bijzondere ontvankelijkheidseisen gesteld bij een eventueel direct
beroep tegen bestuurswetgeving?
Hierbij komen kwesties aan de orde als de beroepstermijn en het belang dat
men moet hebben om ontvankelijk te zijn.

d. Wordt in het betreffende land een toetsing van wettelijke voorschriften
van bestuursorganen aan ongeschreven recht (algemene rechtsbeginselen)
aanvaard?

e. Welke gevolgen zijnaande toetsing verbonden?
Bindt het oordeel een ieder of slechts partijen? Is de werking ex nunc of
ex tunc? Wat is de positie van uitvoeringshandelingen?

De Bondsreoubliek Duitsland

1. Direct beroep of incidentele toetsing

103. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland kent tot op zekere hoogte
de mogelijkheid van een direct beroep tegen algemeen verbindende
voorschriften van bestuursorganen. Hiervoor is van belang het bepaalde in
par. 47, eerste lid, onder 1 en 2, van de Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO). Deze bepaling opent de mogelijkheid een

"Normenkontrollverfahren" in te stellen tegen bepaalde regelingen die op
grond van het Bundesbaugesetz en het Stiidtebauf8rderungsgesetz uitgevaar-
digd zijn. Het betreft hier voornamelijk algemeen verbindende voorschriften
van planologische aard. Het beroep staat open bij de Oberverwaltungsgerich-
te, die hier -bij wijze van uitzondering- in eerste aanleg bevoegd zijn. De
regeling geldt voor alle T finder.
Daarnaast is in zeven van de elf Lander (Baden-WOrttemberg, Bayern,
Hessen, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz) bij Landesgesetz de
mogelijkheid geschapen om direct beroep in te stellen tegen (bepaalde)
algemeen verbindende voorschriften van een lagere rang dan Landesgesetze.
De bevoegdheid tot instelling van deze procedure wordt gevonden in par.
47, eerste lid, onder 2, VwGO. Beroep wordt ingesteld bij de algemene
administratieve gerechten in eerste aanleg, dat wil zeggen bij de
Verwaltungsgerichte. Er bestaat een mogelijheid van hoger beroep op de
Oberverwaltungsgerichte (in sommige landen Verwaltungsgerichtshof
genoemd). In een beperkt aantal gevallen staat Revision open bij het
federale Bundesverwaltungsgerichf.
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Deze beperkte mogelijkheden van direct beroep zijn een merkwaardig
element in het naar het model van het burgertijk proces gevormde Duitse
administratieve procesrecht, waarin de aantasting van een subjectief recht
door een individuele bestuurshandeling centraal staat6. Het ligt immers voor
de hand om de toetsing van bestuurswetgeving, in een stelsel waarin de
individualiserende en concretiserende elementen zo centraal staan, te
organiseren in de vorm van het incident. Dat zich na de tweede wereld-
oorlog toch de hierboven gesignaleerde beperkte mogelijkheden van direct
beroep hebben ontwikkeld, is vooral te danken aan de opvattingen van de
eminente rechtsgeleerde Jellinek. Men moet aannemen dat zijn opvattingen
de invoering van het Normenkontrollverfahren in de landen van de
toenmalige Amerikaanse bezettingsz6ne -Bayern, Bremen, Hessen en-
gedeeltelijk- Baden-Worttemberg- gunstig hebben beinvloed. Later hebben
andere landen dit voorbeeld gevolgd.
Bij de herziening van de Verwaltungsgerichtsordnung in 1976 is overwogen
om een algemeen direct beroep tegen lagere wetgeving van de Liinder en de
lagere rechtsgemeenschappen in te voeren. Deze idee is echter afgestuit op
de bijzondere positie van Berlijn7.

De bevoegdheid van de hierboven genoemde gerechten om lagere wetgeving
in direct beroep te beoordelen is beperkt. In par. 47, derde alinea, VwGO is
bepaald dat bij de wet kan worden geregeld, dat het constitutionele hof van
een bepaald land exclusief bevoegd is bepaalde rechtsvragen te
beantwoorden. Hiervan is in Beieren, Bremen, Hamburg, Hessen en
Rheinland-Pfalz gebruik gemaakt door te bepalen dat toetsing aan de lands-
constitutie alleen door het constitutionele hof mag geschiedens.

De procedure van de Verfassungsbeschwerden (par. 93, alinea 4a,
Grundgesetz), welke inhoudt dat een ieder gerechtigd is klachten in te
dienen met de strekking dat de overheid 66n of meer door het Grundgesetz
gewaarborgde grondrechten te zijnen opzichte heeft geschonden', kan niet
als een directe beroepsmogelijkheid worden aangemerkt. Een dergelijke
klacht is pas ontvankelijk wanneer andere rechtsmiddelen zijn uitgeputio.
Zoals de woorden "te zijnen opzichte" al aangeven, gaat het hierbij niet om
een abstracte normencontrole. Daarvan is wel sprake bij de procedure van
par. 93, eerste lid, sub 2, Grundgesetz, maar deze staat niet open voor de
individuele burger. Slechts de Bondsregering, de landsregeringen en een
derde van het aantal leden van de Bondsdag kunnen haar in werking stellen.
Bovendien leidt de procedure van de Verfassungsbeschwerden niet tot een
vernietiging.

De Duitse administratieve rechters, maar ook de andere gerechten, hebben
in beginsel steeds de bevoegdheid om wettelijke normen te toetsen, wanneer
die toetsing noodzakelijk is voor de beslissing van de hoofdvraag. De vraag
naar de rechtmatigheid van de regeling verschijnt dan als een voorvraag.
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Het is niet nodig dat zo'n vraag wordt opgeworpen door 6En van de
partijen in het geding; de rechter kan haar ook ambtshalve aan de orde
stellen.
Op de bevoegdheid tot prealabele toetsing (incidentele toetsing) bestaan uit-
zonderingen in geval getoetst moet worden aan constitutionele normen van
het land of de bond.

1 Ontvankelijkheid van het direct berocp

Voor de in par. 47 VwGO bedoelde directe beroepen bestaat geen beperkte
beroepstermijn. Er steekt de gedachte achter dat de (on)rechtmatigheid van
een rechtsnorm niet afhankelijk is van de tijd die sinds zijn vaststelling
verstreken isil. Het ontbreken van een beroepstermijn staat er echter niet
aan in de weg dat een burger door te lang talmen zijn beroepsrecht
verwerkt kan hebben12. Daarvan is sprake wanneer hij bij het instellen van
het beroep geen retel processueel belang meer heeft. De eis van de
"Rechtsschutzbedurfnis" brengt mee, dat degene die beroep instelt daarmee
een voordeel moet kunnen bereiken. Aan die eis wordt niet voldaan wanneer
beroep wordt ingesteld tegen een verordening op basis waarvan reeds een
onherroepelijk geworden beschikking is gegevel.. De uitslag van het beroep
kan de positie van de beschikking immers niet meer veranderen.

Welke eisen worden gesteld aan de persoon van de beroepsgerechtigde? Het
Duitse administratieve recht heeft zich ontwikkeld vanuit de idee van de
subjectieve rechtsbescherming ("recours subjectif'). Het reeds genoemde par.
19, vierde lid, Grundgesetz vormt daarvan de neerslag. De burger moet zich
kunnen beroepen op een subjectief recht wil hij in zijn vordering ontvangen
kunnen worden. De huidige stand van zaken is echter, dat men het begrip
"in seinen Rechten verletzt" in de rechtspraak steeds ruimer is gaan
interpreteren. Men moet daarbij -behalve aan privaatrechtelijke subjectieve
rechten- ook denken aan grondrechten en aan door het recht beschermde
individuele belangen13. In wezen zijn het Duitse vereiste van een "subjectief
recht" en het Franse "interdt" naar elkaar toegegroeid.
Gaat deze ruime uitleg van het begrip "subjectieve rechten" nu ook op voor
het direct beroep tegen lagere wetgeving? Leest men par. 47, tweede alinea,
VwGO, dan blijkt daaruit dat een appellant zich moet kunnen beroepen op
een geleden of te verwachten nadeel.

"Den Antrag kann jede naturliche oder juristische Person, di 
durch die Rechtsvorschrift oder deren Anwendung einen Nachteil
erlitten oder in absehbarer Zeit zur erwarten hat, sowie jede
Behurde stellen."

De eis van een subjectief recht wordt dus niet gesteld.
Het Bundesverwaltungsgericht heeft zich bij de beoordeling van de
ontvankelijkheid van beroepen tegen "Bebauungsplane" (bestemmingsplannen)
moeten bezinnen op de uitleg van het "Nachteil"-vereiste.
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Aanvankelijk stelde het zich op het standpunt dat een appellant zich moest
kunnen beroepen op een geschonden recht14. Het bevestigde daarmee de
jurisprudentie van verschillende Oberverwaltungsgerichte. Later is het
evenwel genoegen gaan nemen met een "geschonden belang"15,
Onder belang moet daarbij worden verstaan het geheel van belangen dat in
aanmerking moet worden genomen bij de vaststelling van een "Bebau-
ungsplan", alsmede de belangen die bij de verwezenlijking ervan geraakt
kunnen worden16. Deze jurisprudentie geldt het beroep tegen deze plannen.
Met betrekking tot andere lagere wetgeving is zij divers, omdat het
Bundesverwaltungsgericht zich daarover niet steeds kan uitspreken en de
Oberverwaltungsgerichte van de landen dus in de gelegenheid blijven om
striktere eisen te stellen.
De onderscheidene criteria -recht en belang- wortelen in de voorstelling die
men zich maakt van de administratieve rechtsbescherming: is die gericht op
het beschermen van de rechten van de burger ("recours subjectif'), of op
het uitoefenen van toezicht op de rechtmatigheid van de door het bestuur
uitgevaardigde rechtsnormen (recours objectif)? Het Bundesverwaltungsge-
richt lijkt haar een gemengd karakter toe te dichten: niet alleen toezicht
op het objectieve recht, maar ook individuele rechtsbescherming17.

3. Toetzingsnormen

De Duitse rechter die in direct beroep moet oordelen over de rechtmatig-
heid van lagere wetgeving gaat eerst na of zij op een wettelijke grondslag
berust. Deze taak wordt vereenvoudigd door de wettelijke verplichting om
de grondslag van de regelgevende bevoegheid aan te geven in de aanhef van
een vast te stellen regeling. Hij betrekt in zijn onderzoek ook de rechtma-
tigheid van die grondslag, waaraan par. 80 Grundgesetz de eis stelt dat in-
houd, doel en omvang zijn bepaald. De rechter toetst of de gedelegeerde
wetgever binnen die grenzen is gebleven en of geen bepalingen zijn vastge-
steld die zich niet verdragen met rechtsregels van een hogere rang, in het
bijzonder wetten en het Grundgesetzis. In de praktijk betekent dit vooral
een toetsing aan de in het Grundgesetz opgenomen grondrechten. Het
Bundesverfassungsgericht kan over dergelijke vragen pas een oordeel geven
nadat andere rechtsmiddelen zijn uitgeput19. In sommige L.8nder is de
toetsing aan de constitutie van het land bij uitsluiting opgedragen aan b
eigen constitutionele hof20. De administratieve rechter is gehouden e n
toetsing aan internationaal recht te verrichten indien dit deel uitmaakt van
het nationale recht.
Een toetsing aan regels van ongeschreven recht ontbreekt. Gedelegeerde
wetgeving vormt geen uitzondering op de algemene regel dat bestuursbeslui-
ten niet getoetst worden aan ongeschreven recht. Het ontbreken van een
toetsing aan beginselenrecht wordt gecompenseerd door een verfijnde inter-
pretatie van het Grundgesetz. Binnen het raam van die interpretatie heeft
de rechter een toetsingsruimte gevonden welke niet behoeft onder te doen
voor een toetsing aan het beginselenrecht.
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4. Rechtsgevolgen

Een directe toetsing van gedelegeerde wetgeving resulteert -indien de rech-
ter haar ongeldigheid heeft vastgesteld- in een nietigverklaring; niet in een
vernietiging.
Dit dictum heeft rechtsgevolg je ens allen en werkt terug tot het moment

1van vaststelling van de regeling- . In geval van nietigverklaring moet het
arrest gepubliceerd worden op de voor de litigieuze regeling voorgeschreven
wijze. De aan zo'n uitspraak mogelijk verbonden ingrijpende consequenties,
hebben geleid tot de ontwikkeling van een alternatief: de opdracht tot
wijziging van een onrechtmatige regeling22,
In zo'n geval wordt geconcludeerd tot onrechtmatigheid van de bestreden
wettelijke bepaling, maar worden daaraan geen juridische consequenties voor
anderen dan de bevoegde regelgever verbonden. Deze wordt een termijn ge-
steld waarbinnen de onrechtmatigheid moet worden weggenomen.
Het Bundesverfassungsgericht heeft deze techniek gerechtvaardigd met het
argument, dat de situatie die ontstaat door een nietigverklaring meer
strijdig kan zijn met de constitutie, dan die welke gecontinueerd wordt bij
het voortbestaan van de onrechtmatig geoordeelde bepating23
Een andere methode om aan nietigverklaring te ontkomen is die van de "ge-
setzeskonforme Auslegung•24, Alsdan blijft de bestreden regeling voortbe-
staan, maar kan zij alleen binnen de toegelaten interpretatie worden uitge-
voerd.

Wat is na een nietigverklaring de positie van concrete uitvoeringsdaden van
de onrechtmatige regeling en wat die van de daarop gebaseerde rechterlijke
oordelen?
Het Duitse recht bepaalt dat -behoudens andersluidende landswettelijke
regeling- de onherroepelijk geworden rechterlijke oordelen onaantastbaar
blijven. De tenuitvoerlegging daarvan is evenwel niet toegelaten25. Geldt
voor onherroepelijke individuele uitvoeringsbeslissingen hetzeude? Par. 183
VwGO beperkt zich naar zijn letter tot rechterlijke oordelen; een ana-
logische toepassing ligt echter voor de hand. Er zijn schrijvers die stellen
dat dit positief recht zou zijn26. Bovendien wordt door de meeste schrijvers

verdedigd, dat de nietigverklaring van een regeling een nieuwe juridische
situatie in het leven roept. Op grond daarvan zou een burger het bestuur
kunnen verzoeken om heropening van de non-contentieuze besluitvorming27.
Deze opvatting is door de jurisprudentie nog niet overgenomen28. Een deel
van de doctrine werpt daartegen namelijk het bezwaar op, dat par. 183
VwGo ertoe strekt de rechtszekerheid te waarborgen, terwijl een heropening
van de besluitvorming daarmee in tegenspraak zou zijn.

In geval van een incidentele toetsing werkt het oordeel omtrent de geldig-
heid van een wettelijk voorschrift alleen tussen partijen.
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Italie

1. Direct berocp en/of incidentele toetsing

104. De algemene administratieve rechtspraak berust in Italie bij regionale
administratieve gerechten, die in eerste aanleg oordelen en bij drie secties
(IV, V en VI) van de Raad van State, die in het algemeen in tweede en
laatste ressort recht doen.
De rechterlijke toetsing van bestuurswetgeving is er op geheel eigen wijze
georganiseerd. Men maakt er onderscheid tussen zelfwerkende (auto-applica-
tieve) en voorlopige (preliminaire) algemene rechtsregels, welk onderscheid
zich richt naar de werking van de regels jegens de geadresseerde van de
norm29 Regels van de eerste soort richten zich rechtstreeks tot de burger
en bepalen hun rechtspositie zonder dat het bestuur nog een uitvoeringsbe-
sluit moet nemen; bij voorbeeld een gemeentelijke verordening die de ope-
ningstijden van de winkels vaststelt, of bepalingen van een rechtspositie-
reglement waarbij de bezoldiging van ambtenaren wordt geregeld,0.
De tweede soort regels richt zich uitsluitend tot bestuursorganen en bepaalt
hoe zij hun besluiten moeten nemen, c.q. naar welke criteria zij zich
daarbij hebben te richten. Men kan hierbij denken aan een bepaling waarbij
de pensioengerechtigde leeftijd van ambtenaren functioneel bepaald wordt
vastgesteld. Zo'n bepaling moet nog worden uitgevoerd door het nemen van
een besluit tot het verlenen van functioneel leeftijdsontslag. Blijft zo'n
besluit achterwege dan duurt de aanstelling voort.

De toetsing van deze twee vormen van wetgeving van bestuursorganen is
verschillend geregeld. Tegen zelfwerkende bepalingen kan binnen een
termijn van 60 dagen beroep worden ingesteld bij de administratieve
rechter. Na het -ongebruikt- verstrijken van die termijn zijn ze onher-
roepelijk geworden. Dit betekent, dat ze ook niet meer bestreden kunnen
worden bij wege van exceptie. Wanneer de beroepstermijn is verstreken kan
de belanghebbende overtreder nog wel de sanctie aanvechten, maar niet
meer de wettigheid van het reglement dat hij heeft overtreden31. Dit
betekent voorts dat de burger die een winkel begint na het verstrijken van
de beroepstermijn, geen middel meer heeft om de winkelsluitingsverordening
aan te vechten; hij heeft die mogelijkheid ook nooit gehad, omdat hij ten
tijde van de beroepstermijn nog geen belang had. Daarbij komt, dat hij
zich ook niet heeft kunnen laten vertegenwoordigen door een belangen-
organisatie met rechtspfrsoonlijkheid. De ontvankelijkheidsdrempels voor
rechtspersonen zijn naar Italiaans bestuursrecht hoog:

"1'id6e d'une "class action" on d'un "amicus curiae" semble tout A fait
contraire au droit judiciaire administratif italien.„32

Bepalingen van voorlopiee (preliminaire) aard zijn in die zin voorlopig, dat
zij het bestuursorgaan tot hetwelk zij zijn gericht, onvoorwaardelijk binden,
maar de rechtspositie van de burger, jegens wie zij worden toegepast,
slechts partieel bepalen.
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Zij moeten nog geconcretiseerd worden in een uitvoeringsbeslissing. Deze
bepalingen zijn niet zelfstandig appellabel. Hun rechtsgeldigheid kan slechts
bestreden worden tegelijk met die van de uitvoeringsbeslissing. Alsdan
gelden de ontvankelijkheidseisen van de procedure tegen die beslissing.
Tegelijk met het beroep tegen die beslissing moet -als de rechtsgeldigheid
van de onderliggende regeling wordt betwist- ook daartegen beroep worden
ingesteld. Er is hier sprake van een direct -dubbel- beroep en niet van een
incidentele toetsing, omdat ook tegen de regeling beroep moet zijn ingesteld
en dit beroep -bij gegrondbevinding- tot een vernietiging leidt.
De administratieve rechter is niet bevoegd een regeling ambtshalve te
toetsen, noch een bepaling ambtshalve buiten toepassing te laten.
Het vorenstaande betekent, dat naar Italiaans bestuursrecht een daad van
bestuurswetgeving door de administratieve rechter slechts bij gelegenheid
van een daartegen ingesteld beroep getoetst mag worden. Het moment
waarop de beroepstermijn begint te lopen, hangt af van de vraag of de
regeling auto-applicatief of preliminair van aard is.
Hierbij moet worden aangetekend dat de gewone rechter weI bevoegd is tot
het verrichten van een incidentele toetsing, zulks in het kader van de

33beslissing van een geschil dat aan zijn kennisneming is onderworpen . Wel
is het zo, dat de burger zich dan moet kunnen beroepen op een geschonden
subjectief recht (voor een beroep op de administratieve rechter volstaat een
simpel belang) en dat de gewone rechter slechts een uitwendige, dat is
formele, toetsing verrich,34. Hij oefent deze bevoegdheid ambtshalve uit en
doet haar -in voorkomende gevallen- uitmonden in een onrechtmatigverkla-
ring. Deze blijft naar haar werking beperkt tot de partijen in het geding.

Op welke inzichten berust dit gecompliceerde toetsingssysteem? In de eerste
plaats speelt de idee een rol, dat men bij de gewone rechter slechts kan
procederen terzake van subjectieve rechten, terwijl in het administratieve
procesrecht genoegen wordt genomen met een direct, actueel en persoonlijk
belang. In de negentiende eeuw heeft zich langs deze scheidslijn de compe-
tentieverdeling tussen gewone en administratieve rechter voltrokken.
In de tweede plaats is de uitleg van het belangvereiste van belang. Het
onderscheid tussen auto-applicatieve en preliminaire regelingen houdt name-
lijk verband met het ontvankelijkheidsvereiste van een direct, persoonlijk
en actueel belang. Wanneer nog een uitvoeringsbeslissing genomen moet
worden kan het bij de vaststelling van de regeling betrokken belang nog
niet rechtstreeks en actueel zijn.
In de derde plaats wordt veel waarde gehecht aan een contradictoire opzet
van de procedure bij de administratieve gerechten. In het licht daarvan is
het noodzakelijk een verwerend bestuursorgaan in de gelegenheid te stellen
de redenen voor zijn beslissing -verder- toe te lichten. In het Italiaanse
recht wordt dit zo opgevat, dat in de procedure tegen de preliminaire rege-
ling niet alleen het uitvoerend bestuursorgaan, maar ook het vaststellend
orgaan moet worden betrokken.
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Als het gaat om twee verschillende organen zijn er dus twee verschillende
verweerders; dit kan van invloed zijn op de relatieve competentie van het
gerecht waarbij de zaak aanhangig wordt gemaakt.
Een en ander verklaart de terughoudende toetsing van de gewone rechter en
deels ook het ontbreken van een incidentele toetsing bij de administratieve
gerechten. Een andere reden daarvoor is de idee van de rechtszekerheid,
waarbij moet worden aangetekend, dat de Italiaanse toepassing van die idee
tot niet aanvaardbare gevolgen leidt voor hen die in de beroepstermijn nog
geen belang hadden.

1 Ontvankelijkheid van het direct berocp

Er geldt een beroepstermijn van 60 dagen, welke aanvangt bij de publikatie
van de regeling. Voor het beroep tegen preliminaire regelingen geldt het
ontvankelijkheidsregime van het beroep tegen de uitvoeringsbeslissingen. De
kring van beroepsgerechtigden wordt primair bepaald door het vereiste van
een direct, actueel en persoonlijk belang. Dit geldt zowel de auto-applica-
tieve regelingen als het beroep tegen bestuursbeslissingen in het algemeen.
Soms echter bepaalt de wetgeving anders; zo is in verkiezingsaangelegen-
heden een actio popularis mogelijk.
Onder 1 werd reeds vastgesteld, dat naar Italiaans bestuursrecht de moge-
lijkheid van groepsacties beperkt is.

3. Welke tockingsnormen worden gehanteerd?

De gewone rechter beperkt zich tot het verrichten van een formele
toetsing. De administratieve rechter toetst aan dezelfde regels als die welke
hij gebruikt voor het beoordelen van individuele beslissingen: onbevoegdheid,
strijd met wettelijke voorschriften en het verbod van d6tournement de pou-
voir. In hoeverre het ongeschreven recht een rol speelt bij de toetsing van
regelgeving kon aan de hand van de mij ter beschikking staande bronnen
niet worden vastgesteld.

4. Rechtsgevolgen

De gevolgen van de incidentele toetsing door de gewone rechter beperken
zich tot het hem voorgelegde geschil: hij verklaart de getoetste bepaling-
indien hij strijdigheid met het recht heeft vastgesteld- onrechtmatig. De
toetsing door de administratieve rechter leidt tot vernietiging en heeft
effect "erga annes". De vernietiging werkt ex tune, evenals het tijdstip
waarnaar de toetsing zich richtte: het besluit tot vaststelling van de bestre-

den bepaling. Dit kan betekenen dat een bij de vernietigde regeling
ingetrokken regeling herleeft.
Onherroepelijk geworden uitvoeringsbeslissingen worden door de vernietiging
niet geraakt.
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De administratie kan deze beslissingen echter ex officio vernietigen in de
gevallen waarin dat overigens door het recht is toegelaten35.
De rechter zal de vernietiging in het algemeen beperken tot de bestreden
bepalingen (c.q. tevens de bepatingen die ten grondslag liggen aan de be-
streden uitvoeringsbeslissing). In geval van samenhang ontkomt hij er niet
aan ook de samenhangende bepalingen te vernietigen. Het is aanstonds
duidelijk, dat de gevolgen van het niet in acht nemen van vorm- en
procedurevoorschriften in de toetsingspraktijk niet beperkt (kunnen) blijven
tot (66n) enkele bepaling(en).

Luxemburg

1. Direct beroep cn/of incidentele toctsing

105. Het Luxemburgse recht kent slechts de figuur van de incidentele toets-
ing. Zij wordt door zowel de gewone gerechten als door het comitt voor de
bestuursgeschillen van de Conseil d'Etat 6 verricht. De gewone gerechten
leiden hun bevoegdheid daartoe af uit art. 95 van de Constitution, welk
artikel bepaalt dat:

"les cours et tribunaux n'appliquent les arrttts et rdglements g6n6raux
et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois".

De Conseil d'Bat past deze bepaling ad analogiam toe. Dit betekent dat de
beide "ordres de juridiction" van het groothertogdom toezien op de rechtma-
tigheid van door bestuursorganen vastgestelde regelingen.

De mogelijkheid van een direct beroep tegen dergelijke regelingen bestaat
in het Luxemburgse recht niet. De Conseil d'Bat acht zich onbevoegd
kennis te nemen van zo'n beroep nu de Constitution zo'n rechtsmiddel niet
heeft ingesteld37. Dit wordt vooralsnog niet als een gemis ervaren38.

1 Ontvankelijkheid van het direct beroep

Waar een direct beroep ontbreekt, kan de vraag of bijzondere ontvankelijk-
heidseisen worden gesteld onbesproken blijven.

3. Toctsingsnormen

Wetten in formele zin zijn naar Luxemburgs recht onschendbaar. Omdat de
constitutie niet voorziet in een constitutioneel toetsingsrecht, hebben de
gerechten daaruit afgeleid dat het buiten hun taak valt om na te gaan of
zij grondwettig zijn:

"la mission du juge se bomant A juger suivant la loi et  non A juger
la loi".39

Een indirecte toetsing van de wet door middel van toetsing van een regle-
ment aan de grondwet is evenmin toegestaan, omdat dit een omzeiling van
het toetsingsverbod zou betekenen.



183

Wanneer dus een reglement berust op een wet waarin een ongrondwettige
delegatiegrondslag is neergelegd, ontsnapt dit reglement aan een indirecte
toetsing aan de constitutie40 op het punt van de bevoegdheid.
Dat neemt ondertussen niet weg, dat de rechter wel nagaat of een
reglement zich verdraagt met zijn wettelijke grondslag. Men spreekt hier
van een toetsing aan de beroepsgrond "incompttence". Als een wet bepaalt
dat een regeling door de regeringsraad moet worden vastgesteld, mag de
executieve haar niet in de vorm van een "arrdtd grand-ducal" vaststellen;
dat mag evenmin wanneer de constitutie op dat punt een uitsluitende be-
voegdheid heeft toegekend aan de Grand-Duc; de rechter heeft immers de
grondwettigheid van die wet niet te beoordelen.
Gegeven die wet heeft de rechter slechts na te gaan of de executieve de
wet in acht heeft genomen41

De wet is naar Luxemburgs recht de belangrijkste toetsingsmaatstaL Regle-
menten mogen haar werking niet opschorten of ongedaan maken.
Vaak houdt de toetsing aan de wet een onderzoek in naar de vraag of de
voorgeschreven procedure is gevolgd. Het niet of gebrekkig volgen ervan,
tast de geldigheid van een reglement aan, zulks evenwel op voorwaarde dat
het verzuim substantieel kan worden genoemd.
Noch de gewone, noch de administratieve rechter, beschouwt de "principes
gEntraux du droit" als rechtsnormen die zich dwingend opleggen aan de for-
mele wetgever en aan de bestuursorganen die een pouvoir reglementaire
hebben. Zij stellen zich op het standpunt, dat ongeschreven recht niet
voor- gaat op geschreven recht. Dat neemt ondertussen niet weg dat de
rechtspraak heeft aanvaard, dat "rtglements" geen terugwerkende kracht
mogen bezitten.

4. Rechtsgevolgen

De incidentele toetsing leidt tot een niet toepassen van de onrechtmatig
bevonden normen in het te bestissen geval42. Dit betekent, dat de norm als
zodanig blijft bestaan. De erop berustende individuele bestuursbeslissing
wordt ex tunc vernietigd. Is die beslissing onaantastbaar geworden -omdat
er geen beroep tegen werd ingesteld- dan raakt de onrechtmatigverklaring
van een reglement die beslissing niet.

Belgit

1. Direct beroep en/of incidentele toctsing

106. Artikel 14 van de Belgische Wet op de Raad van State draagt aan de
administratieve kamer van de Raad (section d'administration) de kennisne-
ming en beslissing op van vernietigingsberoepen ingesteld tegen de "akten
en re ementen" van de diverse bestuursorganen.
Deze competentietoedeling is van een algemeen aanvullend karakter.
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Dit betekent, dat zij geen wijziging heeft gebracht in de bevoegdheid van
43de gerechten van de gewone rechterlijke macht en in die van de

bijzondere administratieve gerechten44. Er wordt verder uit afgeleid, dat de
Raad van State onbevoegd is, wanneer met een procedure bij de gewone
rechterlijke macht of een bijzonder administratief gerecht hetzelfde bereikt
kan worden.
Volgens art. 107 van de Grondwet passen de hoven en gerechten algemene,
provinciale en plaatselijke reglementen niet toe, dan wanneer zij verenig-
baar zijn met de wetten. In deze bepaling vindt de gewone rechter zijn
bevoegdheid tot het verrichten van een incidentele toetsing. Ofschoon voor
de administratieve gerechten een soortgelijke grondwetsbepaling ontbreekt,
passen zij art. 107 analoog toe. Men kan daarom stellen, dat ieder Belgisch
gerecht naar positief recht de bevoegdheid toekomt om reglementen te
toetsen in het kader van hun toepassing.
Deze bevoegdheid is niet gebonden aan een termijn, in het bijzonder niet
die van het vernietigingsberoep.
Voor wat betreft de toetsingsgronden maakt het geen verschil of tegen een
reglement beroep wordt ingesteld, dan wel een exceptie wordt opgeworpen,
dan wel dat de rechter ambtshalve tot toetsing overgaat45.
Het naast elkaar bestaan van twee toetsingswegen kan leiden tot divergen-
ties in de jurisprudentie. In de praktijk blijken die divergenties na enige
tijd te verdwijnen46. Het meest radicaal gebeurt dat, wanneer de Raad van
State een reglement vernietigt, dat eerder door de gewone gerechten geldig
werd bevonden en dat mitsdien door de administratie werd toegepast. Door
de vernietiging verdwijnt het reglement uit de rechtsorde, zodat het
conflict -juridisch gesproken- uit de wereld is47. In het omgekeerde geval
wordt er blijkens de praktijk voor gewaakt dat de jurisprudentie uiteen
blijft lopen48

De omstandigheid dat een burger de bevoegdheid had om een reglement aan
te vechten in een vernietigingsberoep, verplicht hem niet deze weg te
volgen. Het beroep heeft geen exclusieve werking. Het niet appelleren kan
hem niet worden tegengeworpen bij het opwerpen van de exceptie van
onwettigheid49. Evenmin is het zo, dat de administratie zich niet zou mogen
beroepen op de onwettigheid van haar eigen reglementen50.

Omdat het instellen van een vernietigingsberoep geen schorsende werking
heeft en de behandeling van zo'n beroep in het algemeen langer dan twee
jaar duurt, heeft zich de behoefte doen gevoelen aan een schorsingsgeding.
Tot dusverre ontbreekt dit bij de Raad van State. Wel is een voorziening
van deze aard getroffen in de Wet van 28 juni 1983 inzake de organisatie,
de bevoegdheid en het functioneren van het Hof van Arbitrage dat is inge-
steld om te oordelen over bevoegdheidsoverschrijdingen van de Staat, de
Gemeenschappen en de Gewesten en dat de bevoegdheid heeft gekregen om
wetgevende maatregelen te vernietigen.
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In aansluiting daarop heeft dit Hof de bevoegdheid ontvangen om deze
maatregelen te schorsen als er serieuze gronden tegen zijn aangevoerd en
een onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan een moeilijk herstelbaar ernstig
nadeel zou berokkenen51. Met betrekking tot de procedure bij de Raad van
State zijn pogingen een soortgelijke voorziening te scheppen tot nu toe
gestrand. Men vreest dat zo'n voorziening het bestuur bij de uitoefening
van zijn taak te zeer zou belemmeren52.
Dit betekent niet, dat de burger naar positief Belgisch recht niet beschikt
over een mogelijkheid om de tenuitvoerlegging van cen ongeldig reglement
tegen te houden. De gewone rechter is zich bevoegd gaan achten de admini-
stratie in kort geding te verbieden uitvoering te geven aan een reglemen-
taire bepaling waarvan de legaliteit op het eerste gezicht twijfelachtig is.
Zo heeft de president van het gerecht in eerste aanleg van Luik de
inschrijving gelast van een aantal buitenlandse studenten, die geweigerd
hadden de "minerval" te betalen53. Het gebruik van deze weg blijft beperkt
tot gevallen waarin sprake is van een reglement dat klaarblijkelijk on-
rechtmatig is en waarvan een onmiddellijke uitvoering een ernstige schade,
dan wel -ten opzichte van het te dienen openbaar belang- disproportionele
schade aan de eisende partij zou berokkenenw.

1 Ontvankelijkheid van het direct bcrocp

Het vernietigingsberoep bij de Raad van State staat open voor een ieder die
zich kan beroepen op 'une 16sion ou d'un inttrer. Over de vereisten die
aan het belang worden gesteld -wil het beroep ontvankelijk zijn- heeft zich
een omvangrijke jurisprudentie ontwikkeld. Deze brengt in de eerste plaats
mee, dat de aangevallen handeling een nadeel moet berokkenen aan de
appellant. Het instellen van een beroep tegen een gunstiger regeling is dan
ook niet mogelijk. Voorts wordt verlangd, dat het aangevochten reglement
op appellant van toepassing is, dan wel op hem van toepassing zal Zijn55,

Op zijn minst moet het hem rechtstreeks raken56.
Een derde vereiste is dat het moet gaan om een persoonlijk belang.
Daarmee wordt bedoeld, dat een belang dat appellant deelt met ieder ander
onvoldoende is voor ontvankelijkheid.
Tenslotte moet het gestelde belang "actuel et certain" zijn: Men verstaat
daaronder dat het effect van de bestreden beslissing op de situatie van
appellant, feitelijk aanwezig moet zijn, dan wel op zijn minst waarschijnlijk.
Deze eis overlapt die van het rechtstreeks getroffen zijn.
Voor het instellen van het vernietigingsberoep geldt een termijn van zestig
dagen na de publikatie van het reglement. Deze termijn wordt strikt toege-
past57. Een tekstuele herhaling van een oude bepaling in een nieuw regle-
ment opent daartegen een nieuwe beroepstermijn, zulks op grond van de
redenering dat zij een nieuwe manifestatie van de wil van de regelgever be-
helsfs.
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3. Berocpsgronden

Artikel 14 van de Belgische Wet op de Raad van State noemt de volgende

vernietigingsgronden: overtreding van hetzij substantiele, hetzij op straffe
van nietigheid voorgeschreven vormen en overschrijding of afwending van
macht ('exces de pouvoir" en "detournement de pouvoir"). Men maakt
onderscheid tussen "ltgalitt externe" en "16galitt interne". De "legalita
externe" valt samen met de normen die de non-contentieuze procedure
beheersen; de "ltgalitt inteme' wordt gesanctioneerd door de twee andere
vernietigingsgronden.
Onregelmatigheden op het vlak van de externe "lagalite leiden niet automa-
tisch tot een niet toepassen van de gebrekkige regel of tot haar vernieti-
ging. De jurisprudentie stelt de eis, dat een appellant zich slechts kan
beroepen op die onregelmatigheden waarvan hij nadeel ondervindt. Hij kan
zich dus alleen beroepen op vormvoorschriften die in het belang van de
burgers zijn voorgeschreven. Daarenboven moet hij behoren tot de kring
van personen ten behoeve waarvan het voorschrift is gesteld. Voorschriften
die uitsluitend in het belang van de administratie zijn gegeven, worden blij-
kens de jurisprudentie niet als substantieel aangemerkt.
Een reglement moet niet alleen op geldige, dat wil zeggen rechtmatige,
wijze zijn vastgesteld, het moet ook qua uitkomst, dus op zichzelf, harmo-
nieren met de rechtsregels die zich aan het regelgevend orgaan opleggen.
Het dient dus te beantwoorden aan de vereisten die de "lagalitt interne"
stelt. Welke eisen dat zijn wordt in de eerste plaats bepaald door het
geschreven recht.
Het is een omstreden zaak of de rechter de wet in formele zin mag toetsen
aan de Grondwet. Volgens de heersende leer is hem dit naar geldend recht
niet toegestaan. Sommigen leiden echter uit een arrest van het Hof van
Cassatie van 3 mei 1974 af, dat het Hof een andere koers is gaan Varen59
Lagere rechters houden tot dusverre echter vast aan de traditionele juris-
prudentielijn, evenals de Raad van State60
Het verbod om de wet te toetsen aan de Grondwet kan moeilijkheden
opleveren bij de toetsing van een reglement aan de Grondwet. Dit manifes-
teert zich met name bij de vraag wat rechtens is, wanneer een reglement
bepalingen bevat, die strijdig zijn met de Grondwet, maar binnen het raam
van de wettelijke regelingsopdracht blijven. In de jurisprudentie is deze
kwestie opgelost door uit te gaan van de constitutionaliteit van geldende

parlementaire wetgeving. Gegeven die grondwettigheid overschrijdt evenwel
een reglement dat strijdig is met de Grondwet de grenzen van zijn
wettelijke machtiging61. De Raad van State heeft deze benadering recen-
telijk genuanceerd door niet alleen wegens strijd met de wet, maar tevens
wegens ongrondwettigheid te vernietigen62.
Onder het begrip machtsoverschrijding ("exces de pouvoir") wordt naar
Belgisch recht ook een bestuurshandelen gebracht, waarbij de "principes
gentraux du droit" niet in acht zijn genomen.
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Bij de toetsing van reglementen heeft vooral het verbod van terugwerkende
kracht toepassing gevonden63. Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat
op dit verbod een aantal uitzonderingen wordt toegelaten. Een eerste is
deze, dat de formele wetgever -behoudens verdragsrechtelijke belemmerin-
geq aan zijn besluiten terugwerkende kracht mag verlenen. Evenzeer is hij
bevoegd bestuursorganen daartoe te machtigen bij het uitoefenen van hun
regelgevende bevoegdheid. Tot de uitzonderingen moet verder worden
gerekend, dat terugwerkende kracht m:f worden verleend aan reglementen
die de bestuurden geen nadeel berokkenen   .
De vernietigingsgrond machtsafwending ("ddtournement de pouvoir") is in
het Belgisch recht in te verwaarlozen mate tot ontwikkeling gekomen.
Tussen 1948 en 1985 is slechts vijf maal wegens strijd met deze rechtsnorm
een vernietiging uitgesproken65. In alle vijf gevallen ging het om een
besluit van een gemeenteraad tot wijziging van de toelatingscondities voor
de functie van gemeentesecretaris met het uitsluitende doel om een be-
paalde kandidaat te begunstigen.
De geringe vruchtbaarheid van het verbod van ddtournement de pouvoir
hangt niet alleen samen met de omstandigheid dat in art. 91 van de
Belgische Wet op de Raad van State is bepaald, dat een vernietiging op
deze grond alleen door de algemene vergadering van de afdeling admini-
stratie kan worden uitgesproken, maar ook met de restrictieve interpretatie
die de Raad heeft ontwikkeld.
De grond wordt zo uitgelegd, dat zij slechts met succes kan worden
ingeroepen wanneer voldaan is aan twee voorwaarden:
- a.moet worden aangetoond, dat de administratie een niet toegestaan doel
heeft nagestreefd;
-  b.daarnaast dat zij niet enig wel toegestaan oogmerk heeft gehad.
Voorts moet worden opgemerkt, dat deze grond in de jurisprudentie een
aanvullende functie heeft. Zij komt bij de toetsing eerst aan de orde,
wanneer geen andere grond geschonden is.

4. Rechtsgevolgen

Een door de Raad van State uitgesproken vernietiging doet een handeling of
reglement met terugwerkende kracht uit de rechtsorde verdwijnen. De
gevolgen van de vernietiging strekken zich uit tot allen66,
Wat is daarvan de betekenis voor niet tijdig bestreden concrete uitvoe-
ringshandelingen? In de jurisprudentie is de opvatting dominant, dat zij
onherroepelijk zijn geworden en dus hun rechtsgevolg blijven behouden,
totdat zij ex nunc zijn ingetrokken. Deze opvatting baseert zich op de
rechtszekerheid. E6n kamer van de afdeling administratie van de Raad van
State is er gedurende een aantal jaren van afgeweken. Zij ging ervan uit,
dat de vernietiging van een reglement de uitvoeringshandelingen formeel liet
voortbestaan, maar deze beroofde van een materiele inhoud. Om die reden
achtte zij zich bevoegd de lege uiterlijke verschijningsvorm van de
uitvoeringshandeling te vernietigen, zelfs wanneer daartegen geen of een
niet-ontvankelijk beroep was ingesteld67.
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Deze kamer fundeerde haar opvatting in het gelijkheidsbeginsel: het enkel
toekennen van nietigheid aan uitvoeringshandelingen die tijdig en ontvanke-
lijk zijn aangevochten zou leiden tot een flagrante ongelijkheid van
behandeling van bestuurden die zich ten opzichte van een reglement in
eenzelfde positie bevinden.
De Raad van State, afdeling wetgeving, heeft zich tegen deze opvatting
uitgesproken in zijn advies bij het wetsvoorstel voor de organisatie van het
Hof van Arbitrage68. Men neemt aan dat deze tegenstand, gevoegd bij het
stijgend aantal vernietigingen, de dissidente kamer heeft doen terugkeren in
de algemene lijn van de jurisprudentie69.
De wet van 10 mei 1985 op het Hof van Arbitrage heeft de kwestie -voor
wat de uitspraken van dit hof betreft- geregeld door het openstellen van
een nieuw rechtsmiddel: het "recours de r6tractation". Dit rechtsmiddel staat
open bij de gerechten die de uitvoeringshandeling al een keer hebben
beoordeeld, met dien verstande, dat een nieuwe beslissing met inachtneming
van het nieuwe feit van de vernietiging van het reglement gevraagd kan
worden. De wet veronderstelt evenwel, dat een rechterlijk oordeel werd
verkregen over de uitvoeringshandeling en laat dus het probleem van de
niet tijdig aangevochten uitvoeringshandelingen onopgelost.

Griekentand

1. Direct berocp en/of incidentele toeking

107. Naar Grieks recht oefent de rechter toezicht uit op de rechtmatigheid
van reglementen van de administratie. Zulks is uitdrukkelijk in de wetgeving
bepaald. Deze controle kan langs twee wegen worden uitgeoefend: langs die
van het direct beroep en die van het incident.
Toetsing van reglementen in direct beroep is gesitueerd bij de Raad van
State. Andere gerechten zijn daartoe onbevoegd. Dit geldt ook wanneer ter-
zake van uitvoeringshandelingen andere administratieve gerechten competent
zijn. Het beroep bij de Raad van State resulteert bij gegrondbevinging in
een vernietiging.
Alle andere gerechten hebben de mogelijkheid om de rechtmatigheid van re-
glementen bij wijze van incident te beoordelen.

1 Ontvankelijkheid

Voor het instellen van beroep tegen een reglement geldt een termijn van
zestig dagen. De indiener van het beroep behoeft niet te stellen dat inbreuk
is gemaakt op een hem tockomend subjectief recht. Een benadeeld legaal
belang volstaat. Dit belang dient, naar de algemene maatstaven, recht-
streeks, actueel en persoonlijk te zijn. Onder dit laatste wordt verstaan, dat
appellant moet behoren tot de personenkring welke het reglement bestrijkt.
Van het beroep zijn dus uitgezonderd personen die tot de bestreden regeling
niet in een rechtstreeks verband staan.
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Het gestelde belang kan materieel of immaterieel zijn, alsook collectief. In
het laatste geval moet de bestreden beslissing nadeel toebrengen aan het
geheel van de leden van de rechtspersoon of aan een algemene categorie
van zijn leden70.
Voor het opwerpen van de exceptie van onwettigheid geldt geen termijn. Dit
betekent dat personen die ten tijde van het openstaan van de beroepster-
mijn geen belang hadden, nadien een toetsing van een reglement kunnen
verkrijgen, wanneer dit jegens hen wordt uitgevoerd. De toelaatbaarheid van
de exceptie wordt bepaald door de vraag of de uitkomst van het geding
afhankelijk is van de toetsing van het reglement71.

3. Toctsing gronden

De toetsing van reglementen door Griekse rechters betreft in hoofdzaak een
toetsing aan het geschreven recht. Men dient daarbij de categorie geschre-
ven recht ruim op te vatten. Zo wordt er mede het onderzoek van de
motivering onder begrepen. Weliswaar is het zo, dat de administratie haar
reglementen in beginsel niet behoeft te motiveren, maar in een niet
onbelangrijk aantal situaties wordt daarop uitzondering gemaakt. Dit houdt
verband met de omstandigheid dat de rechter het niet goed mogelijk acht
na te gaan of de reglementgever binnen de grenzen van zijn wettelijke
machtiging is gebleven, wanneer hij geen zicht heeft op de redenen die de
administratie tot haar ingrijpen hebben doen besluiten.
De uitzonderingen betreffen dan ook vooral reglementen die zijn gegeven op
basis van een bijzondere wettelijke machtiging. Een motiveringsplicht wordt
niet aangenomen bij reglementen die gegeven zijn krachtens de grondwet-
telijke attributie tot uitvoering van bepalingen van de wet.
Voorbeelden van gevallen waarin een motivering wordt gevraagd en waarin
die motivering werd beoordeeld zijn stedebouwkundige regelingen die
betrekking hebben op de eigendom72, gemeentelijke belastingverordeningen,
regelingen in ke arbeidsverhoudingen en beperkingen van de vrijheid om
een beroep uit te oefenen.
In de mate dat het bestuur "principes g6n6raux du droit" in acht dient te
nemen bij het nemen van individuele bestuursbestissingen, dient het dit ook
te doen bij de vaststelling van reglementen. Het verbod van detournement
de pouvoir wordt niet tot die beginselen gerekend, maar herleid tot een
wettigheidstoetsing.

4. Gevolgen van de toctsing

Het direct beroep tegen reglementen resulteert bij gegrondbevinding in het
uitspreken van een vernietiging. Deze werkt jegens allen. Van geval tot
geval wordt -afhankelijk van de belangen van appellant en derden-
afgewogen of de vernietiging ex tune of ex nunc zal werken.
Uitvoeringshandelingen van een vernietigd reglement verdwijnen niet zonder
meer uit de rechtsorde.
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Haar verdwijning hangt af van de wettelijke mogelijkheden tot vernietiging
of intrekking.
Naar Grieks recht wordt de mogelijkheid om een vernietigd reglement ach-
teraf bij parlementaire wet te legaliseren niet ontkend. Wordt van die
mogelijkheid gebruik gemaakt, dan krijgt het vernietigde reglement achteraf
kracht van wet en vervalt daarmee het rechtsmiddel van direct beroep.

Portimal

1. Direct beroep en/of incidentele toetsing

108. Naar Portugees recht kan tegen de vaststelling van reglementen door
bestuursorganen vernietigingsberoep worden ingesteld bij de algemene admi-
nistratieve gerechten in eerste aanleg, of, wanneer het handelt om fiscale
regelingen, bij de speciale belastingrechter. Tegen hun beslissingen staat
beroep open bij het hoogste administratieve gerecht, het Supremo Tribunal
Administrativo.
Op deze mogelijheid bestaat echter om praktische redenen 3 een aantal be-
langrijke uitzonderingen. Het komt erop neer, dat het algemene vernieti-
gingsberoep niet geldt voor reglementen van de landsregering en de min of
meer zelfstandige openbare diensten van de centrale overheid, alsook voor
sommige van de reglementen van de autonome gewesten. Dit betekent niet,
dat het rechtertijk toezicht op deze regelingen ontbreekt, maar alleen dat
dit toezicht anders is geregeld. Zo oordeelt het Constitutionele Gerecht over
de grondwettigheid en rechtmatigheid van regelingen die de bevoegdheids-
verdeling tussen de centrale overheid en de zelfstandige gewesten betreffen.
Dit gerecht kan niet door een ieder worden geadieerd.
Verzoeken tot (on)grondwettig- of (on)rechtmatigverklaring kunnen slechts
worden ingediend door de president van de republiek, de voorzitter van het
parlement, de eerste minister of de "provedor de justiGa" (een met de
Zweedse ombudsman vergelijkbaar orgaan). Gelijke bevoegdheid komt toe aan
een tiende deel van de leden van het parlement. De bevoegdheden van het
Constitutionele Gerecht zijn op dit terrein beperkt tet het toetsen van:
-  de grondwettigheid van reglementen die inbreuk maken op de

bevoegdheid van de zelfstandige gewesten, de gewestelijke
parlementen of de presidenten van de gewestelijke regeringen;

- de rechtmatigheid van de reglementen van de zelfstandige
gewesten in het licht van hun eigen bevoegdheidsgrondslag en de
algemene wetten van de republiek;

-   de rechtmatigheid van reglementen uitgevaardigd door constitutio-
nele organen van de staat die de statutaire rechten van de
zelfstandige gewesten schenden.

Het rechterlijk toezicht op de andere reglementen van de nationale overheid
is nog weer anders geregeld. Vooropgesteld moet worden dat alle gerechten,
welke ook hun aard is, op verzoek, dan wel ambtshalve, bevoegd zijn om de
rechtmatigheid te beoordelen van alle reglementen waarvan de toepassing bij
hun in het geding is.
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Het gaat hier om een incidentele toetsing welke hooguit kan leiden tot een
niet toepassing in het concreet voorliggende geval. De bevoegdheid daartoe
ligt besloten in art. 208 Grondwet, dat bepaalt dat de gerechten afhanketijk
zijn van en alleen onderworpen aan de wet. Om die reden kunnen zij geen
toepassing geven aan een reglement dat met de wet in tegenspraak is.
Daarnaast vinden de algemene administratieve gerechten en de bijzondere
fiscale rechtbanken een bijzondere bevoegdheid voor de incidentele toetsing
in de wetten die hun bevoegdheid regelen. Omdat geen uitzondering is
gemaakt voor regelingen van de centrale overheid, is er geen reden om aan
te nemen, dat niet al deze regelingen exceptief getoetst zouden mogen
worden.
Men heeft het als een gemis gevoeld dat de incidentele toetsing, voor wat
de gevolgen betreft, beperkt blijft tot het voorliggende geval. Daarom is bij
"d6cret-loi" van 27 april 1984 een beoordelingsberoep in het leven geroepen
dat kan worden ingesteld bij het Supremo Tribunal Administrativo. Het
beroep mondt uit in een algemeen werkende verklaring van (on)rechtma-
tigheid. Het is evenwel slechts ontvankelijk in twee categoriean van geval-
len, te weten:
a.  nadat de aangevallen rechtsregel in drie concrete toepassingsgevallen

door de normaal bevoegde gerechten ongeldig is bevonden en buiten
toepassing is gelaten;

b. wanneer het reglement rechtstreeks gevolgen in het leven roept,
zonder afhankelijk te zijn van een concrete uitvoeringshandeling.

1 Ontvankelijkheid van het direct bcroep

Het Portugese recht kent een licht ontvankelijkheidsregime voor het direct
beroep tegen bestuursreglementen. Dit geldt in de eerste plaats voor de
beroepstermijn.
Bedraagt deze voor het beroep tegen individuele uitvoeringshandelingen
zestig dagen, voor het beroep tegen reglementen is geen termijn gesteld.
Ook de vereisten die aan het belang worden gesteld zijn bij reglementen
soepeler. Bij concrete uitvoeringshandelingen wordt een rechtstreeks,
persoonlijk en wettig (dat wil zeggen: een niet door de wet afgekeurd)
belang verlangd. Bij het beroep tegen reglementen kan daarentegen worden
volstaan met een voorzienbaar nadeel binnen een redelijk korte tijd. Een
actio popularis is niet ingevoerd. Wel moet worden opgemerkt, dat het
openbaar ministerie beroep kan instellen in het algemeen belang en in het
belang van het objectieve recht.

3. Berocpsgronden

Naar Portugees recht wordt de bevoegdheid van de rechter om de uitoefe-
ning van regelgevende bevoegdheid door de administratie te toetsen aan
algemene rechtsbeginselen niet ontkend. Deze beginselen worden beschouwd
als een aan de wet complementaire rechtsbron, als een interpretatiefactor
en als een integrerende factor in de rechtsorde74.
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4. Gevolgen van de toetsing

De vernietiging van een reglement heeft absolute werking: zij geldt jegens
allen. Anders dan bij beschikkingen, gelden de rechtsgevolgen in principe
slechts ex nunc. Het gerecht kan echter om redenen van billijkheid of bui-
tengewoon algemeen belang bepalen, dat de gevolgen zich uitstrekken tot
het moment van uitvaardiging van de regeling of enig later moment. Deze
terugwerkende kracht strekt zich niet uit tot vonnissen en gerechtelijke
uitspraken die onherroepelijk zijn geworden. De rechter kan evenwel anders
bepalen als de norm betrekking heeft op een sanctie en wanneer hij gunsti-
ger is voor de burger.
Hetzelfde geldt voor de gevolgen van uitspraken waarbij een reglement on-
rechtmatig wordt verklaard (het beoordelingsberoep).
Voor de onrechtmatigverklaring van een reglement door het Constitutionele
gerecht geldt een afwijkende regeling. Zo'n verklaring werkt terug tot de
inwerkingtreding van de aangevochten regeling. Niettemin heeft ook dit
gerecht een mogelijkheid om ongewenste onaanvaardbare gevolgen te mitige-
ren, zulks echter op voorwaarde dat de onaanvaardbaarheid gelegen moet
zijn in redenen van rechtszekerheid, billijkheid of buitengewone algemene
belangen. In de regel geldt ook voor deze uitspraken, dat zij uit zichzelf
geen afbreuk doen aan een onherroepelijk geworden rechterlijk oordeel, zij
het dat het gerecht anders kan bepalen wanneer de bestreden norm straf-
of tuchtrechtelijk van aard is en zijn inhoud gunstiger is voor de overtre-
der.
De administratie is gehouden alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor
de uitvoering van een rechterlijk vonnis tot vernietiging van een reglement.
Dit betekent onder andere dat concrete uitvoeringshandelingen moeten
worden ingetrokken75

Denemarken

1. Direct beroep en/of incidentele toetsing

109Artikel 63, eerste lid, van de Deense Grondwet bepaalt (o.a.), dat de
gerechten bevoegd zijn tot kennisneming van elke kwestie inzake de
begrenzing van de bevoegdheid van de administratie. Daarmee zijn de
gewone gerechten bedoeld, omdat de wetgever tot nu toe geen gebruik heeft
gemaakt van de mogelijkheid die het tweede lid biedt om administratieve
gerechten in het leven te roepen76.
De toepassing van art. 63, eerste lid, betekent, dat het rechterlijk toezicht
betrekking heeft op alle administratieve handelingen, ongeacht hun abstracte
dan wel concrete strekking. Het toezicht op de regelgeving van het bestuur
vindt niet plaats in de vorm van een direct op vernietiging gericht beroep,
maar in het kader van de burgerlijke en de strafrechtspraak. In de
burgerlijke rechtsgedingen kan om een verklaring van recht gevraagd
worden, alsook om een verbod van uitvoering.
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Daarnaast komt het voor dat de toetsing van een regeling vooraf gaat aan
de beoordeling van de gegrondheid van een schadeclaim. Voor alle gevallen
geldt, dat de rechter een regeling slechts toetst in de context van het
voorliggende geval. Dit betekent, dat het aan de toetsing verbonden oordeel
juridisch slechts bindt tussen partijen. De feitelijke consequenties kunnen
echter verderstrekkend zijn.

2. Ontvankelijkheid

Het Deense recht kent geen actio popularis. Een burger is alleen dan ont-
vankelijk wanneer hij een materieel, individueel belang heeft bij de uit-
komst van het geding. Uit het vorenstaande volgt dat geen beroepstermijn
geldt.

3. Toetsing gronden

Het onderscheid tussen algemene en individuele of concrete bestuursbeslui-
ten heeft in Denemarken niet de voor de rechtsbescherming cruciale beteke-
nis die er in Nederland aan gehecht wordt77. Het is aanvaard dat de
rechter de individuele en concrete bestuursbesluiten, voor zover zij het
resultaat zijn van de uitoefening van een vrije bestuursbevoegdheid, kan
toetsen aan algemene rechtsbeginselen. Daartoe behoren een verbod van
machtsoverschrijding, het gelijkheidsbeginxel en het evenredigheidsbeginsel.
In hoeverre ook de algemene bestuursbesluiten aan deze beginselen getoetst
worden, kon bij gebreke van voldoende bronnenmaterieel niet worden
vastgesteld.

4. Gevolgen van de toetsing

Juridisch beperken de gevolgen van de toetsing zich tot de partijen in het
geding. Feitelijk strekken zij zich -afhankelijk van de motivering- verder
Uit.

Verenigd Koninkrijk

1. Direct berocp en/of incidentcle toctsing

110. Men kent in het Verenigd Koninkrijk zowel een directe als een indi-
recte mogelijkheid om "delegated legislation" te toetsen. De mogelijkheid om
deze vormen van regelgeving direct aan te vechten neemt sinds 1981 de
vorm van een "application for judicial review" aan78. Een verzoek daartoe
wordt gericht aan de Queen's Bench Division van het High Court.
Alle gerechten zijn bevoegd een incidentele toetsing te verrichten in bij
voorbeeld strafzaken en burgerrechtelijke gedingen. In het algemeen staat
het High Court het opwerpen van de exceptie van onwettigheid toe in
iedere zaak waarvoor dat van belang is. Er zijn echter ook uitspraken
waarin geoordeeld werd, dat de exceptie niet was toegelaten, omdat de
mogelijkheid van "direct challenge aanwezig was (geweest)79.
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1 Ontvankelijkheid

Onder common law werd de eis van standing (belang) strikt geinterpreteerd.
De inhoud ervan varieerde bovendien naar gelang van de remedy die
gevraagd werd. Sinds de inwerkingtreding van de Supreme Court Act van
1981 is dat veranderd en wordt met een "sufficient interest" genoegen
genomen80. Daarvan is sprake wanneer bij een "quick perusal of the
material then available the court thinks that it discloses what might on
further consideration turn out to be an arguable case in favour of granting
to the applicant the relief sought"81

Ingevolge Order 53, rule 4, geldt voor "an application for judicial review"
een termijn van drie maanden.

3. Berocpsgronden

In de jurisprudentie wordt geen scherpe lijn getrokken tussen strijd met het
geschreven recht en "general principles of law". Dit vindt zijn oorzaak in
de omstandigheid, dat de gerechten redeneren, dat het Parlement er niet
van uitgegaan kan zijn, dat de bevoegheid tot het geven van "delegated
legislation" gebruikt mag worden in strijd met bepaalde fundamentele begin-
selen, bij voorbeeld "unreasonably" gebruikt zou mogen worden.
Het standaardarrest in deze sfeer is Kruse vs. Johnson82, waarin het High
Court een plaatselijke verordening tegenhield, waarin het zingen binnen een
afstand van vijftig yards van een woonhuis verboden werd.

"If, for instance, bye-laws were found to be partial and unequal in
their operation as between different classes; if they were manifestly
unjust; if they disclose bad faith; if they involved such oppressive or
gratuitous interference with the rights of those subject to them as
could find no justification in the minds of reasonable men, the Court
might well say: "Parliament never intended to give authority to make
such rules; they are unreasonable and ultra vires'. But ... a bye-law is
not unreasonable merely because particular judges may think that it
goes further than is prudent or necessary or convenient."

4. Gevolgen

Naar Brits recht wordt onderscheiden tussen "acts' die "void' zijn en
"voidable acts". Een besluit dat ultra vires gaat en daarom geen rechtsgrond
heeft, is "void" ab initio. Blijft het besluit intra vires, maar gaat het mank
aan een "error on its face" dan is het ongeldig, maar blijven de rechtsge-
volgen ervan in stand tot het vernietigd is. "Errors", zoals "bad faith",
"wrong grounds" en "breach of natural justice" worden aangemerkt als
gebreken inzake bet overschrijden van bevoegdheid. Zij tasten de recht-
matigheid van een besluit ab initio aan.
De geldigheid van een besluit kan per rechtsverhouding varitren. Een maat-
regel die tot stand is gebracht zonder een bepaalde organisatie te horen,

kan nieti 
zijn jegens die organisatie, maar geldig jegens een andere, wel

gehoorde .
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Ierland

1. Direct beroep en/of incidentele toetfing

111. De rechtmatigheid van gedelegeerde regelgeving wordt in Ierland beoor-
deeld door de gewone gerechten. Zij hebben de bevoegdheid een vernietiging
uit te sprekens,4. De toetsing vond tot voor kort plaats in het kader van
het gewone burgerrechtelijke geding. Sinds 1 oktober 1986 is echter het
engelse stelsel van application for judicial review overgenomensS. De
rechter behandelt beslissingen tot vaststelling van "delegated legislation" in
principe net zo als andere bestuursbesluitens6. Het aantal vernietigde
beslissingen tot vaststelling van delegated legislation is evenwel gerin 87
Meestal wordt vernietigd wegens strijd met constitutioneelrechtelijke
normen, veelal regels van formele aard; wanneer rechters evenwel de keus
hebben, prefereren zij strijd met de wet.

1 Ontvanketijkheid

Er geldt geen beroepstermijn. De ontvankelijkheid van het beroep op de
rechter hangt enkel af van een voldoende belang, in welk verband men
spreekt van locus standi.
De betekenis van dit vereiste hangt sterk af van de omstandigheden van het
geval. In het algemeen wordt het naar de burgers toe welwillend uitgelegd
en toegepast.
Een actio popularis bestaat niet. Een verzoeker moet aantonen dat een re-
geling hem raakt of zou kunnen raken88.

3. Beroepsgronden

Appellanten kunnen zich beroepen op ongrondwettigheid, machtsoverschrij-
ding, d6tournement de pouvoir, kwade trouw, incorrecte procedures of inef-
fectiviteit van de bestreden regeling.
Men beschouwt een regeling die mank gaat aan kwade trouw, of die
onredelijk is, als een regeling die middels ongeoorloofde machtsoverschrij-
ding tot stand is gebracht. De rechter volgt hier de redenering van zijn
Engelse collega's, dat de wetgever zijn bevoegdheidstoedeling niet heeft
bedoeld voor het uitvaardigen van onredelijke, ongerechtvaardigde en
partijdige reglementen.
De kwade trouw omvat mede de "fraude" en de corruptie en de discrimina-
toire beweegredenen.

4. Gevolgen

Indien de onrechtmatige bepatingen kunnen worden losgemaakt uit het
geheel, volgt slechts een gedeeltelijke vernietiging. De vernietiging werkt ex
tunc.
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Samenvatting en conclusies

1. Direct beroep en/of incidentele toetsing

112. In de meeste lidstaten van de Europese gemeenschappen bestaan er
mogelijkheden om bestuurswetgeving door middel van een directe actie bij
de rechter aan te vechten. Vaak is die actie een vernietigingsberoep. Dit
rechtsmiddel bestaat vrij algemeen in landen met een Raad van State-stelsel.
In Frankrijk, Belgie, Griekenland en Italie wordt bestuurswetgeving voor
wat de appellabiliteit betreft, op 66n lijn gesteld met concrete bestuurs-
handelingen. Nederland en Luxemburg vormen daarop een uitzondering. In de
landen met een aparte -niet naar het Raad van State-model gevormde-
administratiefrechtelijke rechterlijke macht, kent men eveneens een
vernietigingsberoep tegen bestuurswetgeving.
In Portugal bestaat die mogelijkheid vrij algemeen, in de Bondsrepubliek
Duitsland in beperkte mate. De landen met een common law-stelsel -Ierland
en het Verenigd Koninkrijk-kennen haar evenzeer. Denemarken tenslotte
heeft geen aparte administratiefrechtelijke rechterlijke macht en er bestaat
ook geen vernietigingsberoep tegen bestuurswetgeving.

De organisatie van het vernietigingsberoep tegen bestuurswetgeving vertoont
per land sterke verschillen.
In Frankrijk zijn zowel de algemene bestuursrechtelijke gerechten in eerste
aanleg (de tribunaux administratifs), als de Raad van State bevoegd, met
dien verstande, dat de laatste exclusief competent is terzake van "actes

rtglementaires" van de centrale overheid. Voor zover vastgesteld kon
worden, kent ook Italie een diffuus systeem. In Belgie bestaan geen
algemene administratieve gerechten in eerste aanleg met een algemene
competentie, zodat daar alleen de Raad van State bevoegd is. In
Griekenland, waar zij wet bestaan, is het direct beroep tegen bestuurs-

wetgeving geconcentreerd bij de Raad van State.
De Bondsrepubliek Duitsland kent in zoverre een diffuus stelsel, dat het
beroep tegen sommige algemene regels gegeven op grond var. het
Bundesbaugesetz en het Stadtebaufdrderungsgesetz dient bij de
Oberverwaltungsgerichte van de verschillende Under. Voor zover de Ldnder
de mogelijkheid om een 'Normenkontrollverfahren" in te voeren benut
hebben, geldt dat het beroep wordt ingesteld bij de in eerste aanleg be-
voegde gerechten, waarna hoger beroep kan worden ingesteld bij de
Oberverwaltungsgerichte. Hier is dus evenzeer sprake van een diffuus
stelsel.
Het complexe stelsel van Portugal houdt in dat naast een diffuus stelsel
voor plaatselijke regelingen, geconcentreerde systemen zijn ontwikkeld voor
bepaalde vormen van gedelegeerde wetgeving en voor bepaalde toetsings-
maatstaven.
Inzake de common law-landen kan worden opgemerkt, dat Ierland een
diffuus stelsel kent (de burgerlijke gerechten), het Verenigd Koninkrijk een
geconcentreerd: de Queen's Bench Division van het High Court.
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Sluit de aanwezigheid van een mogelijkheid van direct beroep tegen
bestuurswetgeving die van incidentele toetsing uit? Deze vraag moet in het
algemeen ontkennend worden beantwoord. De situatie in Frankrijk en Italit
behoeft echter toelichting; Frankrijk, omdat aan de strikte scheiding van
administratiefrechtelijke en gewone rechterlijke macht consequenties ver-
bonden zijn voor de bevoegdheid van de gewone gerechten om bestuurs-
wetgeving bij wege van exceptie te beoordelen: onder omstandigheden moet
een prejudiciele procedure bij de Conseil d'Etat worden gevoerd; Italie,
omdat de administratieve gerechten na het verstrijken van de beroepster-
mijn niet meer bevoegd zijn een incidentele toetsing te verrichten;
bovendien kunnen de gewone gerechten er de gegrondheid van een
onwettigheidsexceptie slechts toetsen aan formele gronden.
De onaanvaardbare consequenties van dit rigide systeem van formele
rechtskracht worden evenwel afgezwakt door de variabele beroepstermijn bij
preliminaire reglementen, welke termijn samenvalt met die van de uit-
voeringsbeslissing.

Met betrekking tot de organisatie van de incidentele toetsing bestaat even-
eens grote eensgezindheid. In het algemeen zijn alle gerechten daartoe
bevoegd. Uitzonderingen vormen Frankrijk en Italit; zie hierboven. Afwij-
kend is ook de regeling van de Bondsrepubliek Duitsland, waar bepaalde
grondwettigheidsvragen bij uitsluiting door het Bundesverfassungsgericht
beslist kunnen wordens9.

In Luxemburg, Denemarken en Nederlanden kan bestuurswetgeving uitslui-
tend incidenteel worden getoetst. Daarbij moet echter aangetekend worden
dat in de beide laatstgenoemde landen tegen bestuurswetgeving directe actie
kan worden ondernomen bij de burgerlijke rechter. Voor Denemarken geldt
daarbij dat de uitkomst van het geding slechts tussen partijen geldt. In
Nederland ligt het wat genuanceerder door het aanvaarden van de rech-
terlijke buitenwerkingstelling. Voor beide landen blijft gelden, dat de
toetsing plaats vindt in het kader van de beantwoording van een aan de
hoofdvraag prealabel geschilpunt, de rechtmatigheid van de bestreden
regeling.

2. Ontvankelijkheid

In de landen met een Raad van State-stelsel worden geen bijzondere eisen
gesteld aan het belang van een appellant. In het algemeen geldt, net als bij
concrete bestuurshandelingen, dat een rechtstreeks, actueel en persoonlijk
belang wordt verlangd. De invulling daarvan is sterk casuistisch gekleurd. In
Italie zijn de mogelijkheden voor groepsacties beperkt. Een actio popularis
ontbreekt vrijwel stee(is.
In Portugal wordt genoegen genomen met een voorzienbaar nadeel binnen
een redelijk korte tijd. Deze eis is lichter dan de ontvankelijkheidstoets bij
concrete uitvoeringsbesluiten. In de Bondsrepubliek Duitsland geldt eveneens
een lichtere dan de gebruikelijke maatstaf.
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Ofschoon het normaliter verlangde subjectieve recht (dat in de praktijk qua
uitleg is toegegroeid naar het Franse belang) in par. 47 VwGO is vervangen
door de termen "geleden of te verwachten nadeel", wordt dit niet altijd op
dezelfde wijze uitgelegd. Daar waar het Bundesverwaltungsgericht een
oordeel kan geven, wordt genoegen genomen met een geschonden belang.
Daarentegen lijkt de lagere rechtspraak soms geneigd tot een interpretatie
die in de richting van een geschonden recht gaat.
Voor een bepaalde categorie bestuurswetgeving geldt in Portugal een bijzon-
der ontvankelijkheidsvereiste. Bij die categorie is het beroep pas ontvan-
kelijk, nadat de normaal bevoegde gerechten bij een incidentele toetsing
driemaal tot de bevinding zijn gekomen, dat de regeling onrechtmatig is,
dan wel de regeling rechtstreeks -dat wil zeggen onafhankelijk van een
concrete uitvoeringsbeslissing- nadeel berokkent.
In de landen waar het vernietigingsberoep bestaat, geldt vrij algemeen een
beroepstermijn van zestig dagen. Uitzonderingen vormen de stelsels van de
Bondsrepubliek Duitsland, Portugal en Ierland waar geen beroepstermijn
geldt. Het moment waarop de beroepstermijn aanvangt, varieert in Italie al
naar gelang de aard van het reglement. Bij auto-applicatieve regelingen
begint hij bij de publikatie van de regeling, bij preliminaire regelingen bij
de bekendmaking van de uitvoeringsbeslissing.

3. Toetsingsnormcn

De rechtsnormen waaraan rechters bestuurswetgeving plegen te toetsen zijn
in sterke mate bepaald door de nationale rechtscultuur.
Men kan natuurlijk onderscheid maken tussen een toetsing aan geschreven
en aan ongeschreven recht, maar als men dat doet, dient men zich te
realiseren, dat de inhoud van die beide categorieen per land kan verschillen
en in de praktijk ook daadwerkelijk verschilt. Normen die in het ene land
tot het geschreven recht behoren, omdat zij gecodificeerd zijn of via
interpretatie uit de grondwet zijn afgeleid (de Bondsrepubliek Duitsland),
kunnen in het andere tot het ongeschreven recht worden gerekend en als
zodanig worden toegepast (Nederland). Ook is het mogelijk, dat wat in het
ene land wordt gezien als toetsing aan beginselen (Nederland), in het andere
wordt beschouwd als een modaliteit van toetsing aan de wet (Frankrijk,
toetsing van de gronden). Om die complicaties te vermijden wordt volstaan
met enige algemene opmerkingen.
In de Bondsrepubliek Duitsland wordt bestuurswetgeving niet getoetst aan
regels van ongeschreven recht. Men dient zich daarbij echter rekenschap te
geven van de sterke oriantatie van het Duitse recht op het Grundgesetz.
Wanneer in een land als Frankrijk getoetst wordt aan ongeschreven recht of
aan de wet, bereikt de Duitse rechter doorgaans eenzelfde resultaat door
middel van een extensieve interpretatie van het Grundgesetz. Men kan hier-
uit afleiden, dat interpretatie en toetsing tot op zekere hoogte verwant

zijn. Dit wordt ook geillustreerd door het Griekse bestuursrecht, waarin een
rechterlijk onderzoek naar de gronden van bestuurswetgeving beschouwd
wordt als een toetsing aan de wettelijk getrokken grenzen van de regelings-

bevoegdheid
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Illustratief in dit verband is ook de Britse toetsingsmethode, waarin de
rechtsbeginselen worden herleid tot de -veronderstelde- wil van de
wetgever.
Wanneer derhalve wordt vastgesteld dat in sommige landen een toetsing aan
algemene rechtsbeginselen ontbreekt, mogen daaraan geen te ver reikende
gevolgtrekkingen worden verbonden met betrekking tot een vermeende
terughoudendheid van de rechter. Het zou op zo'n terughoudendheid kunnen
duiden, maar zeker is dat niet.

4. Gevolgen van de toetsing

Het behoeft niet te verbazen dat een gegrond bevonden vernietigingsberoep
in de regel leidt tot een algemeen werkende vernietiging (of nietigverkla-
ring), waarvan het effect is dat de bestreden regeling uit de rechtsorde is
verdwenen. De rechter volstaat met een gedeeltelijke vernietiging, wanneer
de onrechtmatige bepaling, dan wel het samenstel van bepalingen, kan
worden losgemaakt uit het geheel van de regeling. Bij formele gebreken zal
die mogelijkheid al gauw ontbreken. Een vernietiging werkt in de regel
terug tot op het moment dat de bestreden beslissing werd genomen.
Kenmerkend voor de incidentele toetsing is, dat zij leidt tot een oordeel
zonder juridische werking buiten de partijen in het geding.
Opmerking verdient het in de Duitse jurisprudentie voor de vernietiging
ontwikkelde alternatief. Het houdt in dat de regelgever een termijn wordt
gesteld binnen welke hij de onrechtmatige regeling dient te wijzigen of in
te trekken. De rechter die voor dit alternatief kiest, kan op die manier de
eventueel te ver reikende consequenties van een vernietiging vermijden.
In Griekenland tracht men hetzelfde te bereiken door de rechter de
bevoegdheid te geven ex nunc te vernietigen. In Portugal wordt bij een
ruime categorie van regelingen in de regel ex nunc vernietigd, maar kan de
rechter een vroeger tijdstip kiezen. Voor een andere categorie van
regelingen geldt het omgekeerde.

De positie van de uitvoeringshandelingen van een vernietigde regeling vormt
een ingewikkeld probleem. Twee categoriean van gevallen zijn daarbij te
onderscheiden:
- die waarin een rechter over zo'n handeling reeds een oordeel heeft gege-
ven dat in kracht van gewijsde is gegaan en
- die waarin een uitvocringshandeling onherroepelijk is geworden door het
ongebruikt laten verstrijken van de beroepstermijn.
Het algemene beeld is, dat de positie van de uitvoeringshandelingen in de
meeste landen wettelijk ongeregeld is gelaten. De jurisprudentie is in het
algemeen vrij streng: de bestuursbeslissing of het rechterlijk oordeel is
onaantastbaar geworden en kan niet meer ter discussie staan.
In de Bondsrepubliek Duitsland is de zaak deels wel wettelijk geregeld. In
de Verwaltungsgerichtsordnung is bepaald, dat onherroepelijk geworden
rechterlijke vonnissen betreffende uitvoeringshandelingen door de latere

vernietiging van een regeling onuitvoerbaar zijn geworden.
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Of die regeling analoog moet worden toegepast bij onberoepen gebleven
uitvoeringshandelingen is omstreden. Sommige schrijvers beweren, dat de
rechterlijke vernietiging van een regeling een nieuwe situatie in het leven
roept, die een heropening van de non-contentieuze procedure op verzoek
van de burger rechtvaardigt.
In Belgit is het heersende leer dat onherroepelijk geworden uitvoeringshan-
delingen met het oog op de rechtszekerheid onaantastbaar zijn geworden en
ook mogen worden uitgevoerd.
Een enkele kamer van de afdeling administratie van de Raad van State
heeft zich gedurende een beperkt aantal jaren op het dissidente standpunt
gesteld, dat deze handelingen niet meer mochten worden uitgevoerd bij
gebreke van een materiele inhoud. Zij is daarvan teruggekomen. In de
procesregeling van het Hof van Arbitrage is een voorziening opgenomen
inzake de gevolgen van de uitspraken van dit Hof voor uitvoeringshande-
lingen. Deze voorziening houdt in dat een bijzonder rechtsmiddel kan
worden ingesteld indien een rechterlijk oordeel over een omstreden
uitvoeringshandeling in kracht van gewijsde is gegaan.

5. Conclusie

In de meeste lidstaten van de Europese gemeenschappen bestaat tegen alle,
dan wel tegen een deel van de bestuurswetgeving een rechterlijk ver-
nietigingsberoep open. Nederland, Denemarken en Luxemburg vormen hierop
een uitzondering. In het algemeen kunnen appellanten volstaan met het
stellen van een rechtstreeks, actueel en persoonlijk belang. De beroepster-
mijn bedraagt doorgaans zestig dagen. De toetsingsnormen zijn sterk
gekleurd door de nationale rechtscultuur.
Men kan echter niet stellen dat ongeschreven regels zich naar hun aard
niet lenen als maatstaf voor rechterlijke toetsing van bestuurswetgeving.
Vernietiging van een regeling heeft gevolgen voor de positie van uitvoe-
ringshandelingen. In veel landen is die positie wettelijk ongeregeld gelaten.
In dat geval gaat de jurisprudentie ervan uit dat deze handelingen formele
rechtskracht hebben gekregen. Wanneer deze positie wel wettelijk is
geregeld, is dat op verschillende manieren gebeurd: soms door het instellen
van een soort herzieningsberoep, soms door ervan uit te gaan, dat een ver-
nietiging een nieuwe situatie in het leven roept die heropening van de non-
contentieuze procedure rechtvaardigt.
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1. Een uitzondering vormt Hongarije en vormde tot 1969 Tsjechoslowakije,
waar slechts het bestuur zelf de bevoegdheid had omtrent de rechtmatig-
heid te beslissen. De gerechten moesten klachten omtrent de rechtmatig-
heid van verordeningen ter beslissing voorleggen aan het bestuursorgaan
dat ze had uitgevaardigd of in laatste instantie het bevoegde represen-
tatieve orgaan. Zie Georg Ress, Gerichtlicher Rechtsschutz des Einzelnen
gegen rechtswidriges Handeln der vollziehenden Gewalt, in: Max-Planck-
Institut Br Auslandisches tiffentliches Recht und Volkerrecht,

Gerichtsschutz gegen die Exekutive, K6ln, Berlin, Bonn, Munchen 1971, p.
75.
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van de Raden van State en de hoogste administratieve gerechten van de
lidstaten van de Europese gemeenschappen, dat van 15 tot 17 mei 1986
in Athene gehouden werd.

3. Zie Ress, a.w. p. 78, die verwijst naar een paar situaties in het
Amerikaanse recht.

4. L. Prakke, Toetsing in het publiekrecht, diss., Zwolle 1972, p. 146
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scherming in Frankrijk en Duitsland, Deventer 1986, p. 105. Het Duitse
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7. Aldus Alfred Fischer, Le contr6le de la validitt de la norme
rtglementaire par le juge administratif, Rapport pour l'Allemagne
Ftdtrale, 10me Colloque des Conseils d'Etat et des juridictions ad-
ministratives des pays membres des Communautts Europtennes, Athenes
mai 1986, dact. (ongepubl.), p. 8. Zie voor kritiek op art. 47 VwGO: W.
Berg, Die Offentliche Verwaltung, 1981, p. 889.

8. Alfred Fischer, a.w., p. 29-30.
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9. M.C. Burkens, de Bondsrepubliek Duitsland, in: L. Prakke en CA.J.M.
Kortmann, Het Staatsrecht van de landen der Europese gemeenschappen,
Deventer 1981, p. 163.
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het leven, waarop de burger zich bij de rechter kan beroepen; een
concretisering door wetgever of bestuur is daarvoor niet nodig. Regels
van de tweede soort niet. In deze zin F.C.L.M. Crijns, Het Europese
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34.  Rapport pour l'Italie, a.w., p. 9-10.

35. CS VI 26 oktober 1971, 777; CS VI 29 september 1970, 613; CS VI 26
januari 1968, 59; CS VI 1 juni 1965, 404; de rechtszekerheid speelt
hierbij een belangrijke rol.

36. Art. 76 Constitution en art. 1 Wet van 8 februari 1961 op de organisatie
van de Conseil d'Etat.

37. F. Zurn, Le controle de la validit6 de la norme rtglementaire par le
juge administratif, Rapport Luxembourgeois, Colloque des Conseils d'Etat
et des juridictions supremes des Etats membres des Communautes
Europtennes, Athtnes, 15-17 mai 1986, dact. (ongepubl.), p. 8.

38. Felix Welter, Pasicrisie, decl 18, noot, p. 438; Alfred Loesch, Pasicrisie,
deel 15, kroniek, p. 83.38.6

39. Tribunal Luxemburg, 21 november 1962, Pasicrisie, deel 19, p. 41.

40. Felix Welter, Pasicrisie, decl 18, noot onder het arrest van 21 december
1961.

41. Conseil d'Etat 24 april 1946, zie A. Loesch, Pasicrisie, decl 15, kroniek,
p. 79 e.v.; opvallend is dat het in deze zaak ging om een "zwaardere"
regeling dan de ongrondwettige wet had bepaald: de executieve had zich
gericht naar het grondwettelijk competentiepatroon, maar werd
teruggefloten omdat zij was afgeweken van de wet.



204

42. A. Loesch, Le Conseil d'Etat, Comit6 du Contentieug in Livre jubilaire
du Conseil d"Bat, p. 515.

43. Art. 92 Grondwet. Geschillen over burgerlijke rechten behoren bij
uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Art. 93 Geschillen
over politieke rechten behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken,
behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.

44.   Deze zijn in het leven geroepen op grond van art. 93 Grondwet.

45. Met dien verstande dat -als in het Franse bestuursrecht- alleen die
gronden ambtshalve mogen worden opgeworpen welke worden aan-
gemerkt als "irrtgularitts d'ordre public'.

46. Michel Leroy, Le contr6le de la validita de la norme r6glementaire par
le juge administratif: ouverture, nature, port6e et effets, Rapport Belge,
Dixitme colloque des Conseils d'Etat et des juridictions suprtmes en
matitre administrative des pays membres des Communautes Europ6ennes,
1986, dact. (ongepubl.), p. 139.

47. Voorbeeld: het Hof van Cassatie achtte gemeentelijke regelingen die het
kansspel Jack-pot verbieden geldig: 4 maart 1974, J.T. 1974, 325; de
Raad van State daarentegen concludeerde tot vernietiging: CE 15 januari
1976, Union Belge de l'automatique, nrs. 17.375 en 17.380.

48. Michel Leroy, a.w., p. 139.

49.  CE 13 april 1978, Pletinckg nr. 18.891.

50.   CE 26 mei 1966, Nicolas, nr. 11.843.

51. Zie voor een geval waarin schorsing werd uitgesproken: Arb. 5 april
1985, J.T. p. 351.

52. Michel Leroy, a.w., p. 141.

53. Rtftrts Liage, 15 december 1983, Jur. Liage, 1984, 53, 23 december
1983, Jur. Litge 1984,56,23 september 1983, Jur. Liage, p. 489.
Naderhand is de ongeldigheid van de regeling vastgesteld door het Hof
van Justitie van de EG.

54. Michel Leroy, a.w., p. 147.

55. Iedere apotheker heeft belang bij het instellen van beroep tegen een
regeling die rechtsgevolgen in het leven roept voor apothekers ouder
dan 65 jaar: CE 12 maart 1984, nr. 24.067, A.S.B.L. Chambre syndicale
des pharmaciens d'expression franpise.



205

56. De maker van grafmonumenten heeft rechtstreeks belang bij de uitkomst
van een beroep tegen een gemeentelijke regeling die het maken van
deze monumenten aan banden legt: CE 21 juni 1956, nr. 5228.

57. Michel Leroy, a.w., p. 133.

58. Een voorbeeld van deze benadering biedt CE 8 juli 1969, A.S.B.L.
V.V.0., nr. 13.669; Er is ook echter afwijkende jurisprudentie: bij
voorbeeld C.E. 3 februari 1961, Ory, nr. 8404 en CE 18 december 1985,
Mansbach, nr. 25.989.

59. Hof van Cassatie 3 mei 1974, J.T. 1974, p. 564; tot deze "sommigen"
behoort A. Vanwelkenhuijzen, l'Attribution de pouvoirs spkiaux et le
contr6le judiciaire de la constitutionalit6 des lois", J.T. 1974, p. 578.

60. C.E. 30 maart 1977, Borgerhout, nr. 18.206 en 11 april 1979,
Masschelein, nr. 19.578, 14 mei 1985, Sluijs, nr. 25.326.

61.    Hof van Cassatie 20 april 1950, Pas. I, 560.

62.   CE 23 oktober 1985, De Jonghe, nr. 25.763.

63. Michel Leroy, a.w., p. 181.

64.    CE 22 januari 1981, Timmermans, nr. 20.889.

65. CE 30 juni 1951, Exelmans, nr. 958, CE 11 juni 1952, Schraepen, nr.
1632, CE 26 oktober 1954, Detry, nr. 3748, CE 16 juni 1953, Matthys,
nr. 2574, 3 juli 1961, Janssens, nr. 8712.

66. Op het gebied van het ambtenarenrecht komt het bij beschikkingen wel
voor dat de rechter de gevolgen mitigeert tot de rechtspositie van
appellant: CE 13 mei 1977, Vermesen, nr. 18.272.

67. CE 14 november 1978, Janssens, nr. 19.250, m.nt. W. van Noten R.W.
1978-1979, 1653; zie over deze jurisprudentie voorts: P. Lewalle, Le
probltme de l'annulation d'un acte cons6quence, noot onder CE 9
augustus 1976, A.P.T. 1975-1976, 239.

68.  Doc. parl. Stnat 579 (1983-1984, nr. 1, p. 12).

69.    CE 14 juli 1981, Wallays, nr. 21.370.

70.  CE 603,67.



206

71. Ilias Papageorgiou, Le contrdle de la validite de la norme rtglementaire
par le juge administratif, Rapport pour la Grtce, Dixieme colloque des
Conseils d'Etat et des juridictions suprtmes en matitre administrative
des pays membres des Communautts Europtennes, 1986, dad.
(ongepubl.), p. 14.

72.  CE 3641/71, 960/75.

73. De vrees voor een vergroting van de overbelasting van de algemene
administratieve gerechten: A. Valadas Preto, Le contr6le de la validitd
de la norme rEglementaire par le juge administratif, Rapport prtsente
par le suprtme tribunal administratif du Portugal, Colloque des Conseils
d'Etat et des juridictions administratives suprEmes des Etats membres
des Communaut6s Europtennes, 1986, dact. (ongepubl.), p. 19.

74.  A. Valadas Preto, a.w., p. 14.

75.  A. Valadas Preto, a.w., p. 17.

76. Torben Jensen, The judicial review of the validity of secondary
legislation by the administrative judge, Report from Denmark,
Colloquium Athens, mai 1986, dact. (ongepubl.), p. 3.

77. J.G. Steenbeek, Het Koninkrijk Denemarken, in: L. Prakke en CA.J.M.

Kortmann, Het bestuursrecht van de landen der Europese Gemeenschap-
pen, Deventer 1986, p.52.

78. Sinds 1983 staat vast dat het gewoonlijk niet meer is toegestaan om
een declaration of injunction te vragen in enige andere procedure tegen
overheidshandelen: O'Reilly vs. Mackman, 2. A.C., 237.

79. Francis Jacobs, Judicial review of legislation, United Kingdom report,
Conference of judges of the supreme administrative courts of the
member states of the European Communities, tenth colloquium, Athens,
mai 1986, dact. (ongepubl.), p. 13.

80. Supreme Court Act 1981, Section 31(3).

81. R. vs. Inland Revenue Commissioner ex parte The National Federation
of Self-Employed and Small Businesses Ltd. (1982), AC 617 en 644.

82.  1898, 2 QB 91.

83. Agricultural TrAining Board vs. Aylesbury Mushrooms Ltd. (1972) 1 WLR
190.



207

84. Brian Walsh, Rapport de la ddltgation d'Irlande, Colloque des Conseils
d'Bat et des juridictions administratives supreme des Etats membres des
Communaut6s Europ6ennes, Athtnes 15-17 mai 1986, dact.(ongepubl.),
a.w., p. 8.

85.   Zie voor de betekenis van dit begrip Koekkoek, a.w., p. 31 e.v..

86. Zie A.K. Koekkoek, Administrative law and the Constitution in Ireland
and the Netherlands, preadvies, Nederlandse Vereniging voor

Rechtsvergelijking no. 38, Deventer 1987, p. 43/44.

87. Brian Walsh, a.w., p. 9.

88. Brian Walsh, a.w., p. 5.19

89. Art. 100 Gg, konkrete Normenkontrolle; zie Bok, a.w., p. 111. Zie voorts
artt. 47, leden 3 en 4.



DEEL III. NEDERLAND

18. Inleiding en plan van behandeling

Probleemstelling

113. In de beide voorgaande delen kon worden vastgesteld, dat in de meeste

Westeuropese stelsels van bestuursrecht bij de administratieve rechter
rechtstreeks vernietigingsberoep kan worden ingesteld tegen besluiten tot
vaststelling van bestuurswetgevingl. In dit deel gaat het om twee tot op
zekere hoogte met elkaar samenhangende vragen:

- is het vanuit theoretisch en praktisch oogpunt wenselijk een soort-
gelijke voorziening te treffen in Nederland en

- is er voor de rechter reden om dergelijke wetgeving uit een oogpunt
van toetsing anders te behandelen dan andere bestuursbeslissingen?

Bij het laatste gaat het vooral om de kwestie van de ongeschreven
rechtsregels: is het de rechter toegestaan daden van bestuurswetgeving te
toetsen aan algemene rechtsbeginselen -en welke zijn dan die beginselen-,
of staan zijn taak en functie in de rechtsorde daaraan in de weg? In
verband wordt nagegaan in hoeverre in de jurisprudentie aanwijzingen voor
een bevestigend antwoord zijn te vinden. De algemene beginselen van
behoorlijk bestuur zullen daarbij als leidraad dienen, omdat van deze
beginselen bewezen is, dat zij zich lenen voor de toetsing van concrete en
individuele bestuursbeslissingen (beschikkingen) en voorts vanuit de
veronderstelling, dat deze beslissingen en beslissingen van het bestuur die
gericht zijn op de vaststelling van bestuurswetgeving vanuit een oogpunt
van rechterlijke toetsing -en dus vanuit een oogpunt van de verhouding
tussen bestuursorganen en rechterlijke instanties- niet wezenlijk verschillen.
Het is duidelijk dat deze benadering het gangbare -materieel opgevatte-
Nederlandse bestuursbegrip: besturen omvat die daden van organen van de
overheid, die niet bestaan in wetgeving of rechtspraak, in welke omschrij-
ving wetgeving gedefinieerd wordt als het geven van algemeen verbindende
voorschriften, onder kritiek stelt. Onderzocht zat worden in hoeverre er
aanleiding is deze kritiek te doen uitmonden in een herziening van deze
"klassieke" conceptie.
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De uitkomst van dat onderzoek is van belang voor de beantwoording van de
hoofdvragen van dit decl.
Het onderzoek gaat uit van de veronderstelling, dat de ontwikkeling van
een klassieke naar een sociale rechtsstaat de waarborgfunctie van het
wettelijk voorschrift zodanig heeft aangetast, dat het gerechtvaardigd is
wettelijke voorschriften die door bestuursorganen worden vastgesteld, te
bestempelen als bestuurswetgeving. Daardoor Wordt tot uitdrukking gebracht
dat het bij die voorschriften primair gaat om bestuursdaden en wordt af-
stand genomen van de opvatting dat algemeen verbindende voorschriften van
bestuursorganen -zijnde secundaire wetgeving- behoren te delen in het
sacrosancte karakter van de parlementaire wetgeving. Erkend wordt, dat
veel van de redenen die ertoe leiden wettelijke voorschriften van be-
stuursorganen te kwalificeren als bestuur, ook opgaan voor veel van de
parlementaire wetgeving, met name die op het gebied van het bestuursrecht.
Deze primaire wetgeving blijft evenwel buiten beschouwing. Dit in verband
met het primaat2 van de wet en de bijzondere positie die haar is
toebedeeld in de Grondwet. Daar komt bij, dat het zo kort na de in-
werkingtreding van de grondwetsherziening weinig zinvol lijkt de discussie
over een van de aspecten van dat primaat -het grondwettelijk toetsings-
verbod- te heropenen3.

Plan van behandeling

114. Bij het onderzoek is het volgende spoor gevolgd.
Allereerst wordt nagegaan op welke wijze algemeen verbindende voorschrif-
ten wettelijk zijn uitgezonderd van de categorieen van bestuursbesluiten
waartegen beroep kan worden ingesteld bij de administratieve rechter
(Hoofdstuk 19). Vervolgens zal worden onderzocht welke motieven aan die
uitsluiting ten grondslag zijn gelegd. Aansluitend daarop wordt ingegaan op
de vraag of en in hoeverre die motieven -naar de huidige stand van zaken-
bestand zijn tegen een kritische reflexie (Hoofdstuk 20). Die reflexie vindt

mede plaats tegen de achtergrond van de beginselen die aan de wetsidee ten
grondslag liggen (Hoofdstuk 21). Het onderzoek voert tot de conclusie, dat
de mate waarin die beginselen in de voor het bestuursrecht kenmerkende
wetgeving gerealiseerd worden, als gevolg van de ontwikkeling van een
klassieke naar een sociale rechtsstaat verminderd is. De daardoor ontstane
slijtage in de functie van de wet als waarborg voor de rechtspositie van de
burger jegens de overheid kan op verschillende manieren worden hersteld.
Een van die manieren is het invoeren van direct beroep op administratieve
tegen besluiten tot vaststelling van bestuurswetgeving; een andere de
rechterlijke toetsing van de uitoefening van discretionaire bestuursbevoegd-
heden tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften aan algemene
rechtsbeginselen (Hoofdstuk 22).
In de hoofdstukken 23 tot en met 29 wordt de rechterlijke toetsing van
bestuurswetgeving aan ongeschreven recht behandeld.
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Eerst komen algemene aspecten aan de orde (Hoofdstuk 23), waaronder de
relatie van de rechter tot het ongeschreven recht en de verhouding tussen
geschreven en ongeschreven recht. Ook wordt de te gebruiken terminologie
nader bepaald. De Hoge Raad heeft tot tweemaal toe uitgesproken4, dat een

wettelijk voorschrift van een bestuursorgaan door de gewone rechter niet
aan beginselen van behoorlijk bestuur getoetst kan worden, daar deze
beginselen naar hun aard slechts bedoeld en geschikt zijn voor de toetsing

van bestuursbeslissingen. Dat neemt niet weg, dat de Raad in zijn arrest
van 16 mei 19865 (Spuitvliegenarrest) de deur voor een toetsing aan
algemene rechtsbeginselen op een kier heeft gezet en dat daartoe zelf reeds
aanzetten heeft gegeven. Administratieve gerechten waren hem daarin voor
gegaan.
Over de vraag welke algemene rechtsbeginselen rechtsregels omvatten die de
rechter kan gebruiken bij de toetsing van bestuurswetgeving, bestaat voor-
alsnog veel onduidelijkheid. In de hoofdstukken 24 tot en met 29 wordt
onderzocht welke regels uit de gepubliceerde jurisprudentie kunnen worden

afgeleid. Uitgaande van de gedachte, dat algemene en individuele, concrete
bestuursbeslissingen uit een oogpunt van verhouding tussen rechter en be-
stuur niet van elkaar gescheiden kunnen worden, hebben de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur daarbij als richtsnoer gediend.
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Noten

1. Dit wordt ook gesignaleerd door J.M. Kan, Rechtsbescherming tegen
algemeen verbindende voorschriften, Van der Hoeven-bundel "Non ex
regula ", Zwolle 1985, p.75.

2. Commissie Wetgevingsvraagstukken, Interim-rapport, 's-Gravenhage 1982,
par. 6; tevens: Orde in de regelgeving, Eindrapport van de Commissie
Wetgevingsvraagstukken, 's-Gravenhage 1985, p. 11.

1. Desondanks blijft die vraag actueel. Zie EA. Alkema, Een meerkeuzetoetss, oratie,
Deventer 1985 en PJJ. van Buuren, De rechter en onrechtmatige wetgeving, preadvies
NJV 1987, Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging, deel 1, tweede stuk,
Zwolle 1987, p. 55.

4.  HR 18 april 1967, AB 1968, p.67; AAe XVII, 189, m.n. H.J.M.J. Jeukens. HR
25 september 1985'AB 1986,64, m.n. F.H. van der Burg. Zie ook Hof 's-
Hertogenbosch 18 juni 1971, BNB 1972, 91.

5.   HR 16 mei 1986, AB 1986,574, Regelmaat 1986, p. 167, Gemeentestem 6823.3.



19. De uitsluiting van het direct beroep tegen
bestuurswetgeving

Inleiding

115. Aankomende juristen worden er al in hun eerste studiejaar mee ver-
trouwd gemaakt, dat men in het algemeen geen rechtstreeks beroep op de
rechter kan instellen tegen "beweerdelijk onwettige besluiten van regelge-
vende aard"1. De boodschap van deze regel lijkt duidelijk te zijn: daden van
wetgeving zijn een zaak van de bevoegde regelgever en niet van de rechter
en dat geldt niet alleen voor wetten in formele zin, maar ook voor
verordeningen en andere algemeen verbindende voorschriften.
Het gebruik van de term "besluiten van regelgevende aard" is overigens
inder gelukkigi De wettelijke omschrijving van de categorieen appellabele
besluiten in de Ambtenarenwet 1929 en -ten dele ook- de Wet administra-
tieve rechtspraak bedrijfsorganisatie is ruim genoeg om niet uit te sluiten
dat een ontvankelijk beroep kan worden ingesteld tegen regelgevende
besluiten, die niet als algemeen (ver)bindend voorschrift kunnen worden
gekwalificeerd. Wat daar verder van zij, de conclusie is gewettigd, dat-
enkele uitzonderingen daargelaten, waarop nog wordt teruggekomen- naar
geldend Nederlands recht geen rechtstreeks vernietigingsberoep tegen
bestuurswetgeving bestaat3. Volledigheidshalve moet daar echter nog aan
worden toegevoegd dat de burgerlijke rechter een rol is gaan spelen, die tot
op zekere hoogte vergelijkbaar is met die van de in een vernietigingsbe-
roep oordelende administratieve rechter. Ook hierop wordt nog terug-
gekomen.

De wijze van uitsluiten

116. De wijze van uitsluiten van het beroep tegen bestuurswetgeving loopt
uiteen; daar waar de wetgever de bevoegdheid van administratieve gerechten
bij algemene formule4 heeft bepaald, is dat niet altijd even consistent ge-
beurd.

In de Ambtenarenwet 1929 wordt beroep opengesteld tegen besluiten, hande-
lingen en weigeringen     (om te besluiten     of te handelen;     art. 3). Niet-ont-
vankelijk is het beroep dat gericht is tegen een algemeen verbindend voor-
schrift (art.58, vijfde  lid).
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De ruime omschrijving van de competentiebepaling en de strikte formulering
van de uitzondering maken het in beginsel mogelijk beroep in te stellen
tegen besluiten van algemene strekking, die niet tevens als algemeen
verbindende voorschriften moeten worden aangemerkts. Daarbij moet
overigens worden opgemerkt, dat de Centrale Raad van Beroep ertoe geneigd
is het begrip algemeen verbindend voorschrift ruim te interpreteren6, zodat
verwacht mag worden dat een beroep tegen andere besluiten van algemene
strekking niet snel ontvanketijk zal worden verklaard.
In artikel 4, tweede lid onder a, van de Wet administratieve rechtspraak
bedrijfsorganisatie wordt beroep opengesteld tegen besluiten, met uitzonde-
ring van besluiten tot het verrichten van een rechtshandeling naar burger-
lijk recht en tot invordering bij dwangbevel, alsmede tegen handelingen
door een lichaam ter uitvoering van zijn bestuurstaak verricht, met uitzon-

dering van rechtshandelingen naar burgerlijk recht. Ingevolge artikel 2 staat
het beroep niet open tegen verordeningen en "algemeen verbindende
voorschriften" die geen verordeningen zijn. Anders dan de Centrale Raad
van Beroep heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven deze
uitzondering steeds restrictief uitgelegd7, zodat verwacht mag worden dat
een beroep tegen een regelgevend besluit, dat niet als algemeen verbindend
voorschrift moet worden gekwalificeerd, ontvankelijk zal worden verklaards.
Bij de wetswijziging van 1986 (Stbl. 99) is aan artikel 4 een vierde lid
toegevoegd, luidende:

"Het College is voorts belast met de beslissing van geschillen hem
bij de wet opgedragen. Stelt de wet het beroep open tegen een be-
schikking, dan wordt daaronder verstaan: een op rechtsgevolg gericht
schriftelijk besluit van een administratief orgaan, niet zijnde een
besluit van algemene strekking of een rechtshandeling naar burgerlijk
recht. Met een beschikking wordt gelijkgesteld de weigering of het
uitblijven van een beschikking."

Voor de vele wetten op sociaal-economisch terrein waarin door middel van
bijzondere attributie rechtsmacht aan het College wordt toebedeeld, bete-
kent deze definitiebepaling een harmonisatie met de terminologie van de
Wet Arob'. Deze wetswijziging heeft echter geen verandering gebracht in de
algemene bevoegdheid van het College. Het is in het algemeen bevoegd
gebleven om kennis te nemen van geschillen betreffende besluiten van
algemene strekking, niet zijnde verordeningen of algemeen verbindende
voorschriften.
De Wet beroep administratieve beschikkingen (Wet Bab) stond slechts beroep
toe tegen beschikkingen. Besluiten van algemene strekking waren uitgezon-
derd. Hiermee werd beoogd om bij voorbeeld besluiten betreffende de goed-
keuring van algemeen verbindende voorschriften buiten haar werkingssfeer
te houdenio. In de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
is deze uitzondering ongewijzigd overgenomen.
Ook van de werking van de Tijdelijke wet Kroongeschillen zijn besluiten
van algemene strekking uitgezonderd. Bij de vaststelling daarvan zijn-
anders dan bij de zoeven genoemde wetten- aanzetten gegeven voor een
principitle discussie over de algemene grenstijn tussen wel- en niet
appellabele bestuursbesluitenll. Op die discussie wordt nog teruggekomen.
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Het geheel overziende kan men vaststellen dat de wetgever geen algemene
grenstijn tussen wel- en niet-appellabele bestuursbesluiten heeft getrokken.
Hij heeft per afzonderlijke administratiefrechtelijke proceswet de catego-

12rieen omschreven. In de oudere wetgeving werden algemeen (ver)bindende
voorschriften uitgesloten van het rechtstreeks vernietigingsberoep bij de
rechter; in de nieuwere bestaat een tendens tot harmonisatie met de
terminologie van de ingetrokken Wet Bab: geen beroep staat open tegen be-
sluiten van algemene strekking. Welke motieven de wetgever tot het maken
van deze uitzonderingen hebben geleid komt ter sprake in Hoofdstuk 20.

Tegen bestuurswetgevina staat soms weI beroeD open

117. Op de vrij algemene regel dat naar geldend Nederlands recht geen be-
roep openstaat tegen bestuurswetgeving, bestaat een aantal uitzonderingen.
Zonder dat daarmee volledigheid wordt gepretendeerd, kunnen de volgende
worden genoemd.
a. Art.9, vierde lid, Keurenwet stelt voor iedere belanghebbende Kroonbe-
roep open tegen door gedeputeerde staten goedgekeurde keuren of politie-
verordeningen van de besturen van waterschappen, veenschappen en
veenpolders.
b. De artt. 22 en 24 Waterstaatswet 1900 bieden, in onderling verband gele-
zen, een administratiefrechtelijke voorziening als bedoeld in art. 5, onder d,
Wet Arob13. Deze voorziening staat open tegen de niet aan goedkeuring van
gedeputeerde staten onderworpen verordeningen en besluiten van het bestuur
van een waterschap, veenschap of veenpolder.
c. Art. 47 Drank- en horecawet voorziet in beroep op de Kroon tegen de
beslissing van GS omtrent goedkeuring van een gemeentelijke verordening
als bedoeld in art. 4514.
d. Art. 29, tweede lid, Wet op de Ruimtelijke Ordening regelt het beroep op
de Kroon tegen besluiten van gedeputeerde staten tot goedkeuring van een
bestemmingsplan. Daargelaten de verschillen van mening die men kan hebben
over het rechtskarakter van het bestemmingsplan15, dient vastgesteld te
worden dat de planvoorschriften naar hun aard algemeen verbindend zijn.
Waar het beroep -mede- deze voorschriften kan behelzen, creeert art. 29
dus -mede- een beroep tegen algemeen verbindende voorschriften16.
Zie ook het bij de wetswijziging van 1985 geintroduceerde art. 39. Dit
voorziet in Arob-beroep tegen voorschriften van hoger gezag tot vaststel-
ling of herziening van een bestemmingsplan en aanwijzingen omtrent de in-
houd van zo'n plan, ook wanneer die voorschriften een algemene strekking
hebben.

e. Art. 23 Wet universitaire bestuurshervorming kende een beroep tegen
regelgevende besluiten van organen van universiteiten.
f. In laatste instantie, maar niet onbelangrijk, is de Tijdelijke wet
Kroongeschillen. Daarin zijn besluiten van algemene strekking uitgezonderd
van het beroep op de -als onafhanketijke rechter oordelende- Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van State. De wetgever heeft met
die uitsluiting het aloude Kroonberoep tegen bestemmingsplannen willen
handhaven.
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Het hanteren van de term besluiten van algemene strekking brengt evenwel
mee, dat verwacht mag worden, dat besluiten tot vaststelling of herziening
van bestemmingsplannen die niet als een besluit van algemene strekking be-
schouwd kunnen worden, Liaar aangemerkt moeten worden als een .post-
zegelplan", voortaan in direct beroep getoetst zullen gaan worden door een
onafhankelijke rechter17. Het is allerminst zo, dat in deze postzegelplannen
geen algemeen verbindende voorschriften besloten kunnen liggen; de plan-
voorschriften -ook die van "postzegelplannen"- binden een ieder. In de
jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak is hierin echter nooit een be-
lemmering gezien om 'postzegelbesluiten" aan te merken als beschikkingen.

Uit dit summiere overzicht kan worden afgeleid, dat indien in de Neder-
landse wetgeving een beroep tegen algemeen verbindende voorschriften
wordt opengesteld in het algemeen de Kroon, het hoogste bestuursorgaan,
als de bevoegde instantie wordt aangewezen. Een rechtstreeks vernietigings-
beroep bij de onafhankelijke rechter bestaat evenwel in het algemeen niet,
noch tegen algemeen verbindende voorschriften, noch tegen andere beslui-
ten van algemene strekking.

De rechtstreekse actie bij de burgerliike rechter

118. Het is een voor de hand liggende vraag of de actie uit onrechtmatige
overheidsdaad als een rechtstreeks beroep op de rechter kan worden
beschouwd. Als dat zo is, dan zouden wij in Nederland reeds zo'n beroep
kennen. In deze paragrafen wordt daarom onderzocht of het civielrechtelijke
geding tegen wettelijke voorschriften van bestuursorganen op 66n lijn kan
worden gesteld met administratieve rechtspraak.

Over onrechtmatige wetgeving zijn in 1987 belangwekkende preadviezen ver-
schenen van Van Buuren en Polakis. Met name Polak heeft zich verdiept in
de (on)mogelijkheden van een direct tegen bestuurswetgeving gerichte actie
uit onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter. Daar was ook alle reden
voor, nu het civietrechtelijk kort geding zich de laatste jaren snel aan het
ontwikkelen is tot een bruikbaar alternatief voor de ontbrekende admi-
nistratieve rechtspraak.
In verband met de hoge kwaliteit van deze preadviezen zal in dit hoofdstuk
niet gedetailleerd worden ingegaan op de civielrechtelijke actie tegen
algemeen verbindende voorschriften. Er wordt mee volstaan aan te geven
hoe deze actie zich verhoudt tot karakteristieke elementen van de ad-
ministratieve rechtspraak.

Het vroeger wel verdedigde inzicht, dat daden van materible wetgeving naar
hun aard geen onrechtmatige daad zouden kunnen inhouden, is naar geldend
recht volledig achterhaald te noemen: "onrechtmatige wetgeving" is al ge-
ruime tijd geen contradictio in terminis meer. In het befaamde Pocketbooks
II-arrest19 heeft de Hoge Raad dit -ook toen al veelvuldig bestreden in-
zicht20- verworpen.
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Dat lag overigens in de lijn van de verwachtingen, omdat in 1965 impliciet
aanvaard was dat bij de burgerlijke rechter rechtstreeks geageerd kan
worden tegen beweerdelijk onrechtmatige bestuurswetgeving. Gedoeld wordt
op het arrest Singels-Plassenschap Loosdrecht, waarin gevorderd werd voor
recht te verklaren, dat een door het schap vastgestelde verordening strijdig
was met art. 168 gemeentewet21.

Vorderingen en dicta

119. In de eerste plaats rijst de vraag welke dicta de burgerlijke rechter
kan geven in een rechtstreeks tegen bestuurswetgeving gericht geding. Sinds
het arrest Singels-Plassenschap Loosdrecht staat in ieder geval vast dat een
verklaring voor recht kan worden gevorderd22. Slechts voor het kort geding
moet een uitzondering worden gemaakt nu zo'n verklaring het karakter van
een voorziening bij voorraad mist23 Later is komen vast te staan dat in
beginsel ook de andere gebruikelijke vorderingen kunnen worden ingesteld.
In het Pocketbooks II-arrest 4 ging het -net als in het Van Gelder-
arrest25. om schadevergoeding; in het LSV-arrest 6 en het Spuitvliegenar-
rest om buitenwerkingstelling28 van een algemeen verbindend27              de
voorschrift. De Hoge Raad is van oordeel, dat de buitenwerkingstelling moet
worden beschouwd als:

"een in algemene termen vervat verbod (HR 3 januari 1964, NJ
1964,445 en 18 februari 1966, NJ 1966, 208), daartoe strekkende dat
de Staat zich -tot een eventuele beslissing in de bodemprocedure,
waarbij de beschikkingen (i.c. algemeen verbindende voorschriften,
RvM) verbindend worden geoordeeld- heeft te onthouden van
gedragingen die op de werking van die beschikkingen zijn gegrond,
met name het uitvoeren of doen uitvoeren daarvan, bijvoorbeeld
door daden van opsporing en strafvervolging."

In kort geding kan deze voorziening alleen worden getroffen, wanneer vol-
daan is aan het bijkomende vereiste, dat het litigieuze voorschrift "onmis-

„ 29kenbaar onverbindend is . Onder omstandigheden kan het passend zijn te
bepalen dat de niet-toepassing bekend wordt gemaakt op dezelfde wijze als
de inwerkingtreding van de regeling30
Een variant is het relatieve toepassingsverbod. Het houdt in dat het de
administratie verboden wordt de regeling toe te passen op eisers. Het ver-
hindert echter niet dat zij haar toepast op anderen die niet in het geding
vertegenwoordigd waren31
De mogelijkheid van een verbodsactie is omstreden32. Van der Does,
Wijkerslooth en Verkade wijzen haar af33. polak34, Van Buuren35 en
Scheltema 6 echter menen dat er geen gegronde redenen zijn om haar
principieel uit te sluiten. Verkade voert staatsrechtelijke gronden aan. Het
geven van een verbod of gebod zou een zaak des wetgevers zijn "ook als
ten tijde van een geding voor de rechter ree(is zou worden aangenomen dat
het tot stand te brengen produkt in strijd is met een hogere regeling of
anderszins onrechtmatig zal zijn".
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Van der Does en Wijkerslooth zijn minder principieel en menen dat een
verbodsaktie tegen voorgenomen wetgeving voorbarig moet worden geacht en
dat in ieder geval uitgesloten moet worden geacht "dat de rechter zou
kunnen ingrijpen in een fase, dat een besluit nog ter discussie staat in een
vertegenwoordigend lichaam". Scheltema daarentegen meent, dat de
consequenties van een verbod wel eens minder verstrekkend kunnen blijken
te zijn, dan die van een buitenwerkingstelling achteraf. Polak deelt dit
inzicht. Hij aanvaardt de mogelijkheid van een verbod, maar bepleit onder-
scheid te maken tussen wetgeving van -wat hij noemt- bestuursorganen en
wetgeving van vertegenwoordigende lichamen. Bij een verordening van zo'n
lichaam zou een verbodsactie in beginsel uitgesloten dienen te zijn, tenzij
bij voorbaat vaststaat, dat het de ontwerp-verordening in de bestreden
versie aanvaardt. Aldus zou voldaan zijn aan het tweede van twee vereisten
voor een geslaagde verbodsactie: dreigende onrechtmatigheid en voldoende
belang bij een verbod. Zo'n belang zou ontbreken, wanneer de discussie in
het vertegenwoordigend lichaam nog zou kunnen leiden tot wijziging of
niet-aanneming van de ontwerpregeling37. Het hier bepleite onderscheid kan
mij niet direct overtuigen. Kan men van tevoren met voldoende zekerheid
het verloop en de uitkomst van een discussie in een vertegenwoordigend
lichaam bepalen om de aanvaardbaarheid van een verbod als hier in het
geding is te kunnen beoordelen? Is het bovendien niet zo, dat ook in de
discussies van een meerhoofdig bestuursorgaan nog wijziging kan worden
gebracht in de inhoud van een ontwerp-regeling? Het lijkt mij dan ook
verkiestijker de gewenste terughoudendheid van de rechter op een andere
wijze vorm te geven. Afhankelijk van de rechtsregel die hij -op voorhand-
geschonden acht, zou de rechter kunnen verbieden de voorgenomen regeling
-geheel of ten dele- met de voorgenomen inhoud of middels de gevolgde
procedure vast te stellen. Een variant hiervan is het verbod het omstreden
voorschrift jegens eisers ten uitvoer te leggen38.

Mijns inziens sluit dat -in ieder geval partieel- aan bij de jurisprudentie. In
de zaak van de verlaging van de aanvangssalarissen van de leraren-
academici werd de staat bevolen zich te onthouden van het doen van een39

voordracht tot vaststelling van een KB tot wijziging van een rechtspositie-
besluit, voordat op de gebruikelijke wijze overleg zou zijn gepleegd40.  Het
past bij de schending van een procedurele regel als hier in geding was, om
het rechterlijk verbod in de tijd te beperken tot het moment waarop de
geschonden regel nageleefd is. Denkbaar zijn echter ook varianten als het
toepassings- of uitvoeringsverbod jegens eisers. Deze varianten komen met
name dan in aanmerking, als een algemeen vaststellingsverbod te ver gaat.
De niet nageleefde regel kan bij voorbeeld geleid hebben tot een regeling
die op zichzelf geldig is jegens vele burgers, zonder dat moet worden uit-
gesloten, dat zij -zou de hoorplicht zijn nageleefd- gedeeltelijk, namelijk
voor zover het eisers betreft, met een andere inhoud zou zijn vastgesteld.
Indien evenwel moet worden aangenomen, dat het in acht nemen van de
regel, redelijkerwijs zal leiden tot aanpassing van het algemeen verbindend
voorschrift ook voor derden, dan ligt een algemeen verbod of een buiten-
werkingstelling41 in de rede.
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Deze nuanceringen gelden overigens niet alleen bij procedurele regels voor
het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, maar ook -getuige
de SSGZ-zaak 42 voor materiele voorschriften.

Het kort geding-vonnis van de Haagse rechtbankpresident in de zaak van de
Boomkorregeling is naar mijn mening minder overtuigend te achten43. De
president wees het gevorderde verbod af, omdat de regeling in het overleg
tussen regering en parlement nog gewijzigd kon worden en hij in die
omstandigheid voor zijn beurt zou spreken als hij het ontwerp zou gaan
toetsen aan het gemeenschapsrecht.

Op het ministerie van Landbouw en Visserij was een ministeriele
regeling "beperking vangstcapaciteit" -in de wandelgangen "Boom-
korregeling" genoemd- in voorbereiding. Het ontwerp hield
ondermeer een verbod in om met een vissersvaartuig de visserij
met een boomkor uit te oefenen, tenzij deze niet breder is of
breder kan worden gemaakt dan 12 meter. Eisers vorderden primair
dat de staatssecretaris zou worden verboden de Boomkorregeling in
te voeren wegens gestelde strijd met het communautaire recht. De
President wees de vordering af op de volgende gronden:
"a. In het ontwerp (...) wordt voorgesteld dat die regeling in wer-
king treedt op het tijdstip, waarop de wet tot wijziging van de
Visserijwet, indien het voorstel daartoe tot wet wordt verheven, in
werking zal treden. Uit die koppeling valt af te leiden dat met dat
wetsontwerp ook de Boomkorregeling, met het oog waarop het is
ingediend, voorwerp zal kunen uitmaken van gemeen overleg tussen
regering en parlement. In die omstandigheden zou de rechter voor
ziin beurt spreken bij toetsing van het ontwerp van de Boomkor-
regeling. zoals dat thans luidt. aan het gemeenschapsrecht;
b. Het zal van de uitkomst van bedoeld overleg afhangen of, en zo
ja, in welke vorm, de Boomkorregeling de Staatscourant zal
bereiken. Daaruit volgt dat nog geenszins vaststaat of eisers
schade zullen leiden als gevolg van de Boomkorregeling. Eisers
hebben niet gesteld dat zij schade lijden of dreigen te lijden als
gevolg van het enkele voornemen van de staatssecretaris (...) om
de Boomkorregeling te zijner tijd in te voeren. In die omstan-
digheden kan niet worden aangenomen dat eisers belang hebben bij
het gevorderde verbod, terwijl van een spoedeisend belang al
helemaal geen sprake is:

De benadering van de President kan mij niet overtuigen, omdat niet kan
worden ingezien waarom de rechter voor zijn beurt zou spreken wanneer hij
een ontwerp-regeling -in de voorliggende versie- niet zou kunnen toetsen
aan regels van gemeenschapsrecht. De toetsing welke door de politieke
organen nog verricht moet worden, betreft zowel de juridische als de
beleidsmatige juistheid van het ontwerp, maar men verwart die twee,
wanneer men daaruit afteidt, dat de rechter vooraf geen oordeel zou mogen
geven over de juridische kant van de zaak44
Het politieke orgaan behoort voor wat betreft de rechtsvragen immers tot
hetzelfde oordeel te komen als de rechter.
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Zo niet, dan ligt het in de rede, dat hij door de benadeelde beroepsgroep
tot een repressieve sanctionering geroepen zal worden. Voorkomen lijkt mij
in dit verband beter dan genezen.

Omtrent de mogelijkheid een gebod te vorderen bestaat vrij grote eensge-
zindheid45. Zij moet in beginsel worden aanvaard 46, zij het dat de rechter
in verband met de doorgaans grote keuze- en beoordelingsvrijheid van de
regelgever grote terughoudendheid past bij de toewijzing ervan.
Van Buuren 7 acht haar in kort geding voor wat betreft het gebod tot in-
trekking of wijziging niet, maar voor het overige -dus ook in de bodempro-
cedure- wel toegelaten. Ik zou dat onderscheid niet willen overnemen,
omdat niet valt in te zien waarom een gebod tot wijziging anders behandeld
zou moeten worden dan een gebod tot vaststelling van een nieuwe regeling.
Wel mag men verlangen dat een gebod tot vaststelling, wijziging of
intrekking van regelgeving in kort geding, in verband met zijn ingrijpende
karakter, slechts kan worden gegeven wanneer er sprake is van een
onmiskenbaar onrechtmatige weigering. Daarbij ben ik er dan veronderstel-
lenderwijs van uitgegaan dat dit voor de buitenwerkingstelling in kort
geding geldende vereiste zelfstandige betekenis heeft.
In essentie ligt het probleem van het gebod tot regelgeving naar ik meen
niet wezenlijk anders dan dat van het verbod. In beide gevallen gaat het
om dicta die zullen uitmonden in een besluit, dat rechtsgevolgen heeft voor
een onbepaalde -en naar objectieve maatstaven gemeten onbepaalbare- groep
van personen; bij het gebod zal hun rechtsverhouding tot de overheid
veranderen; bij het verbod zal die rechtsverhouding -niet in de voorgestane
zin of op de voorgenomen wijze- veranderd kunnen worden. Mijns inziens
betekent de sterke verwantschap tussen gebod en verbod, dat het rechtsre-
gime van de beide vorderingen niet al te zeer zal kunnen verschillen.

De ruime discretionaire bevoegdheid waarover regelgevers doorgaans
beschikken, stelt de rechter voor problemen. Zijn onafhankelijkheid staat
hem niet toe te bevelen tot vaststelling van een algemeen verbindend
voorschrift van een bepaalde inhoud, wanneer zulks het maken van een
keuze inhoudt die buiten de rechtsvormende taak van de rechter valt48,

Ter illustratie kan gewezen worden op het kort geding-vonnis van
de president van de Haagse rechtbank inzake de werkgelegen-

49heidsbevorderende maatregelen voor de onderwijssektor . De
president wees het gevorderde gebod tot wijziging overeenkomstig
het gelijkheidsbe insel niet toe, omdat er meerdere mogelijkheden
waren om de geconstateerde ongelijkheid op te heffen. Een bevel
tot wijziging valt dan buiten de taak van de onafhanketijke
rechter. De rechten van appellanten waren in dat verband het
meest gebaat bij een uitvoeringsverbod, dat dan ook werd uit-
gesproken.

Voor een inhoudelijk geconcretiseerd gebod tot vaststelling van een alge-
meen verbindend voorschrift is mijns inziens alleen plaats bij gebonden
regelgeving.
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De rechter kan zo'n gebod slechts geven in de mate dat de bevoegdheid van
de regelgever procedureel en/of inhoudelijk door het geldende recht bepaald
is. Dat neemt echter niet weg, dat het mogelijk is dat hogere geschreven
en/of ongeschreven rechtsregels tot de vaststelling van een algemeen
verbindend voorschrift van een bepaalde inhoud, tot de vaststelling voor een
bepaald tijdstip of tot het volgen van een bepaalde procedure kunnen
verplichten.

Een voorbeeld waarin zowel de inhoud van de wettelijke norm, als
het tijdstip van realisering aan de orde was, biedt de WWV-
zaak50. Daarin schreef een EEG-richtlijn aanpassing van de
nationale wetgeving v66r een bepaalde datum voor, welke datum de
Nederlandse staat had laten verstrijken. De president van de
Haagse rechtbank beval de staat de wet (een wet in formele zin)
te wijzigen voor een bij de uitspraak bepaald tijdstip. Bij het
bepalen van dat tijdstip richtte hij zich naar de termijn die de
verantwoordelijke staatssecretaris haalbaar had genoemd. Het Hof 1
achtte een bevel tot wetgeving evenwel niet mogelijk, omdat de
Grondwet de rechter zo'n bevoegdheid niet heeft toegekend. Mijns
inziens kan worden ingestemd met de bestrijding die deze overwe-
ging bij Polak 2 heeft gevonden. Het gaat er niet om of de
Grondwet de rechter zo'n bevoegdheid heeft toegekend, maar of zij
haar heeft uitgesloten. In dit verband mag erop gewezen worden,
dat de Grondwet de rechter evenmin een algemene bevoegdheid tot
exceptieve toetsing heeft toegekend.

Bij de terughoudendheid van het gerechtshof moet worden aangetekend, dat
het in casu ging om een bevel tot wijziging van een wet in formele zin,
waarbij artikel 120 Grondwet een extra complicatie vormt. Deze terughou-
dendheid mag mijns inziens dan ook niet53 rechtstreeks vertaald worden
naar bestuurswetgeving.

Met betrekking tot bestuurswetgeving heeft de Haarlemse rechtbankpresident
overwogen, dat een gebod aan de regelgever slechts geoorloofd is:

"wanneer vaststelling van de betreffende wetgeving voor een
bepaalde datum onmiskenbaar door een hogere regeling wordt
voorgeschreven en de inhoud van de vast te stellen wetgeving
door deze regeling in voldoende mate geconcretiseerd is. Schending
van opgewekt vertrouwen rechtvaardigt het treffen van een
zodanige voorziening niet (...) doch kan onder omstandigheden wel
een verplichting tot schadevergoeding met zich brengen54•*

De president sloot met het stellen van het vereiste van de onmiskenbaarheid
aan bij de jurisprudentie van de Hoge Raad over de buitenwerkingstelling in
kort ge(ling>5. Het wekt echter bevreemding, dat hij de gebondendheid van
de regelgevers beperkt tot normen die voortvloeien uit het geschreven
recht.
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Het valt niet in te zien waarom uit het ongeschreven recht niet zou
kunnen voortvloeien dat een wettelijk voorschrift v66r een bepaalde datum
wordt vastgesteld en evenmin waarom schending van het vertrouwensbegin-
sel zich slechts zou kunnen oplossen in schadevergoeding56.
Met de kritiek van Van der Burg57 en Polak 8 op dit punt kan worden
ingestemd. Als een voldoende geconcretiseerde toezegging tot intrekking is
gedaan aan allen die door een regeling worden geraakt, is er geen reden om
aan te nemen dat het niet nakomen door de rechter slechts geredresseerd

59kan wordne met het toewijzen van een vordering tot schadevergoeding.
Voorts kan in dit verband worden verwezen naar het Franse bestuursrecht,
waarin wordt aangenomen, dat het bestuur onrechtmatig heeft gehandeld,
wanneer het niet binnen redelijke tijd de regelingen tot stand brengt die
voor de uitvoering van een hogere regeling noodzakelijk zijn. Dient zich
zo'n geval aan, dan is er mijns inziens plaats voor rechterlijk bevel tot
wetgeving. Zelfs zie ik geen bezwaar voor het geven van zo'n bevel in kort
geding, nu een weigering als bedoeld onmiskenbaar in strijd met de wet kan
zijn. Een argument ten overvloede is dat het bestuur niet in staat mag
worden gesteld zich aan de uitvoering van een wet in concrete gevallen te
onttrekken door te weigeren de benodigde uitvoeringsregeling vast te
stellen.

Bevocirdheid en ontvankelijkheid

120. De bevoegdheid van de burgerlijke rechter om kennis te nemen van ge-
schillen waarbij de overheid partij is, levert sinds het standaardarrest
Guldemond-Noordwijkerhout60 weinig juridische problemen meer op.
Hoofdregel is dat zijn bevoegdheid bepaald wordt door de stelling van de
eisende partij dat een burgerlijk recht aan zijn vordering ten grondslag
ligt61. De vraag of die stelling juist is, wordt niet bij de bevoegdheidsvraag
beantwoord.
Met een bevestigende beantwoording van de bevoegdheidsvraag is de
ontvankelijkheid van eiser niet automatisch gegeven. Deze wordt immers
mede bepaald door de aanwezigheid van administratieve rechtsgangen. Zo'n
rechtsgang vormt in beginsel een belemmering voor de toegang tot de
burgerlijke rechter, omdat deze bij de rechtsbescherming tegen de overheid
een restfunctie vervult. Bestaat zo'n rechtsgang, is zij met voldoende
waarborgen omkleed en kan er hetzelfde mee bereikt worden als in het
civielrechtelijk geding, dan zal de burgertijke rechter terugtreden en eiser
niet-ontvankelijk verklaren zolang van die rechtsgang geen gebruik is
gemaakt.
Strikt doorredenerend betekent dit, dat een rechtstreeks tegen bestuurswet-
geving gerichte actie bij de burgerlijke rechter in verband met het haast
axiomatisch 2 ontbreken van een zelfstandi2e administratiefrechtelijke
rechtsgang tegen wettelijke voorschriften, doorgaans ontvanketijk moet
worden geacht.
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Jurisprudentie is natuurlijk schaars, maar uit oudere arresten kan worden
afgeleid, dat de mogelijkheid van Kroonberoep tegen keuren ingevolge art.
9, vierde lid, Keurenwet niet in de weg staat aan de toetsingsbevoegdheid
van de burgerlijke rechter63

De vraag kan evenwel ook rijzen of de mogelijkheid om een algemeen
verbindend voorschrift bij wege van excentie te laten toetsen in een andere
met voldoende waarborgen omklede rechtsgang, van invloed is op de
ontvankelijkheid van een rechtstreekse actie tegen dat voorschrift bij de
burgerlijke rechter. Het antwoord op die vraag hangt mijns inziens vooral
af van het karakter van de exceptieve toetsingsmogelijkheid: is dat een
met voldoende waarborgen omklede administratiefrechtelijke rechtsgang of
niet? Er is, naar ik meen, veel voor te zeggen om de exceptie niet aan te
merken als zo'n rechtsgang: de toetsing en de rechtsgevolgen van de
exceptie kunnen die kwalificatie niet rechtvaardigen64. Degene die de
exceptie opwerpt, heeft immers geen recht op een rechterlijke uitspraak
over de verbindendheid van het wettelijk voorschrift; het is heel wel
mogelijk -en het komt in de praktijk ook regelmatig voor- dat de rechter
zo'n uitspraak weet te omzeilen65. Daar komt bij dat de exceptieve toetsing
de rechter meer mogetijkheden biedt voor het verdisconteren van de
omstandigheden van het concrete -aan hem primair voorgelegde- geval, dan
de rechtstreeks tegen algemeen verbindend voorschrift gerichte actie. Samen
met de andere verschillen tussen exceptieve toetsing en rechtstreekse actie
-waarop nog wordt teruggekomen- leidt dit mijns inziens tot de conclusie,
dat deze beide toetsingsmogelijkheden niet met elkaar mogen worden
verward.
Uitgangspunt dient naar ik meen te zijn, dat een met voldoende waarborgen
omklede rechtsgang tegen de toevassing van een algemeen verbindend voor-
schrift niet in de weg kan staan aan een ontvankelijke rechtstreekse actie
tegen dat voorschrift bij de burgerlijke rechter66,
In de literatuur is de ontvankelijkheid van een 1401-actie tegen bestuurs-
wetgeving zelve, wanneer in een met voldoende waarborgen omklede
procedure inzake de uitvoeringsbeslissing een exceptieve toetsingsmogelijk-
heid bestaat, niet onomstreden gebleven. Dit hangt samen met het niet
geheel duidelijk zijn van de schaarse jurisprudentie. Polak67 pat er
kennelijk van uit, dat een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang
tegen toepassingsdaden aan de ontvanketijkheid van rechtstreekse acties bij
de burgerlijke rechter in de weg staat. Hij staat echter op dit uitgangspunt
-dat hij stelt te delen met de meeste schrijvers 8- een aantal niet
onbelangrijke uitzonderingen toe. Per saldo brengen deze hem toch dicht in
de buurt van het tegengestelde uitgangspunt, dat door Mok69 en Van
Buuren70 wordt aangehangen en dat inhoudt dat de exceptie niet als een
met voldoende waarborgen omklede rechtsgang kan worden beschouwd.
Polak baseert zich op de gedachte, dat de burgerlijke rechter in ons sys-
teem van rechtsbescherming een restfunctie toekomt en dat de bijzondere-
administratiefrechtelijke- rechtsgang voorgaat.



223

Voor de toetsing van bestuurswetgeving brengt dit mee, dat exceptieve
toetsing door de rechter van de bijzondere rechtsgang in beginsel voorgaat.
Volgens Polak lijdt dit uitzondering wanneer er nog geen toepassingshande-
ling is verricht, waartegen in de bijzondere rechtsgang kan worden
opgekomen en wanneer alleen anderen dan degene die de regeling wenst aan
te vechten tegen een uitvoeringshandeling kunnen opkomen.
Een speciale rechtsgang kan niet geacht worden aanwezig te zijn, wanneer
nog een beschikking kan worden uitgelokt71. In zijn benadering speelt de
gedachte, dat burgers niet in staat moeten zijn terzake van dezelfde
rechtsvraag m66r dan een rechter te adieren, een belangrijke rol:
"forumshopping" dient uit den boze te zijn.
Er kan steun voor worden gevonden in de arresten Heesch-Van de Akker72
en LSV73. polak accentueert de overweging in het eerste arrest, dat 'het
oordeel over de vraag of dergelijke uitwegvergunningen-stelsels rechtens
aanvaardbaar zijn typisch behoort tot die vragen tot het beantwoorden
waarvan de Afdeling rechtspraak is geroepen74: In het tweede arrest gaat
het om de passage waarin de Hoge Raad overweegt, dat een buitenwerking-
stelling in kort geding in begin<el slechts in aanmerking komt bij onmisken-
bare onverbindendheid,

"zodat van de betrokkenen(...) niet kan worden gevergd dat zij
zich (...) naar de uitvoering daarvan richten, terwijl er geen
andere rechtsgang openstaat om zich met de vereiste spoed een
voorziening te dier zake te verschaffen. Een zodanige rechtsgang
ontbreekt met name in het (...) geval dat (...) gevaar voor op de
beschikking stoelende strafrechtelijke maatregelen aannemelijk is,
maar het nog niet tot enige strafvervolging is gekomen en derhalve
een rechtsgang als die van art. 36, 250 en 262 Sv. nog niet
openstaat.'

Nu is het kwestieus of Heesch-Van de Akker zo uitgelegd mag worden, dat
de Hoge Raad daarin een competentieverdeling terzake van toetsing van
algemeen verbindende voorschriften heeft neergelegd. Dat was niet de
strekking van het cassatiemiddel, terwijl ook niet uit de context valt af te
leiden dat de Hoge Raad deze ruime uitleg voor ogen heeft gestaan. Met
betrekking tot de uitleg van het LSV-arrest ligt het een slag gecompli-
ceerder. Polak leest in de aangehaalde overweging, dat de Hoge Raad
"kennelijk" niet alleen "een met voldoende waarborgen omklede administra-
tieve rechtsgang tegen een op een bestreden regeling gebaseerde beschik-
king, maar ook een bezwaarschriftenprocedure bij de strafrechter" voor
ogen heeft gestaan75. Het woord 'kennelijk' is waarschijnlijk ingegeven

doordat de Hoge Raad 'met name" naar de strafrechtelyke rechtsgang
76verwijst. Ook Van Buuren acht het niet onwaarschijnlijk dat de Hoge

Raad aan de mogelijkheid van een voorziening bij de administratieve rechter
heeft gedacht. In de lagere rechtspraak zijn daar trouwens ook wel
voorbeelden van aan te wijzen.

In Hof 's-Gravenhage 22 augustus 1985, KG 1985, 312 werden appel-
lanten niet-ontvanketijk verklaard omdat de verbindendheid van het
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Besluit Investeringspremie Zeescheepvaart 1984 bij wege van
exceptie in een Arob-beroep ter discussie kon komen.
In Hof 's-Gravenhage 25 april 1985, Iusta Causa, ongepubliceerd77,
werd een vereniging niet-ontvankelijk verklaard in haar actie

tegen een regeling, omdat haar leden de beweerdelijke onverbin-
dendheid in toepassingsgedingen konden laten beoordelen.

Tegen het steun zoeken bij het LSV-arrest kan echter worden ingebracht,
dat de Hoge Raad zich daarin uitdrukkelijk beperkt tot de buitenwerking-
stelling in kort geding. Een omgaan ten opzichte van de jurisprudentie op
art. 9, vierde lid, Keurenwet78 mag er, naar ik meen, niet in worden
gelezen. Het extra-vereiste van een andere adequate rechtsgang, hangt mijns
inziens dan ook samen met de verstrekkendheid van deze kort gedingvoor-
ziening. Er is geen aanleiding om het automatisch van toepassing te achten

bij alle andere civielrechtelijke procedures en bij alle andere vorderingen
die bij de burgerlijke rechter kunnen worden ingesteld. Ik zou er daarnaast

nog aan toe willen voegen, dat het mijns inziens ook niet wenselijk is zo'n
ruime uitleg aan deze overweging te geven, omdat -zoals hierboven
uiteengezet werd- een met waarborgen omklede administratiefrechtelijke
voorziening tegen de toepassing van een regeling niet op 66n lijn mag
worden gesteld met een rechtstreekse actie tegen die regeling.
Ook voor deze benadering is in de lagere rechtspraak -zelfs die van het
Hof 's-Gravenhage dat mede gelet op de zoeven genoemde arresten een
onduidelijke koers vaart- houvast te vinden.

In het op een circulaire -maar dat maakt voor deze kwestie niets

uit-betrekking hebbende arrest van het Hof 's-Gravenhage in de
zaak van de eenmalige uitkering 198479 werd overwogen, dat de
niet-ontvankelijkverklaring van de president in zoverre onzuiver is
"dat de vraag of het FNV in een administratief geding omtrent een
uitkeringsbeslissing de opvatting van de staatssecretaris kan
aantasten, niet bepalend is voor de ontvankelijkheid van een
vordering in kort geding tot aantasting van een circulaire waarin
die opvatting is neergelegd: In gelijke zin werd geoordeeld in de
zaak van de dispensatieregeling Schepenbesluitso: "De vraag of de
Staat onrechtmatig handelt door het generiek verlenen van
dispensatie van de artt. 109 en 110 Schepenbesluit kan dan ook niet
door de administratieve rechter beoordeeld worden ..81

Het gehele beeld overziende meen ik dat de mogelijkheid om een algemeen
verbindend voorschrift exceptief te laten toetsen in een bijzondere rechts-
gang, niet mag worden beschouwd als een met voldoende waarborgen
omklede procedure -alleen al niet omdat geen recht op zo'n toetsing
bestaat- die een rechtstreekse actie bij de burgerlijke rechter tegen dit
voorschrift uitsluit. Anders dan Van Buuren82, zou ik hierop geen princi-
piele uitzondering willen maken voor het geval dat iemand met betrekking
tot zijn oordeel omtrent de verbindendheid van een regeling in het ongelijk
is gesteld door de exceptief oordelende administratieve rechter.
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Het is wenselijk, dat "forumshopping" zoveel mogelijk voorkomen wordt,
maar dit mag niet koste gaan van gerechtvaardigde behoeften aan rechtsbe-
scherming. Daarvan is met name sprake als in het geding bij de burgerlijke
rechter nieuwe stellingen worden geponeerd. Weliswaar mag van een
appellant worden verwacht dat hij zijn stellingen bij de administratieve
rechter concentreert, maar het is niet op voorhand uit te sluiten, dat latere
ontwikkelingen voeding geven aan nieuwe stellingen, welke een beoordeling
daarvan door de burgertijke rechter kunnen rechtvaardigen83.
Evenzeer is het mogelijk dat de administratieve rechter in het kader van de
beoordeling van de exceptie concreter toetst dan mogelijk is in de directe
actie bij de burgerlijke rechter. Ik kan mij bovendien niet aan de indruk
onttrekken dat het argument van de forumshopping evenmin een rol speelt
wanneer bij twee verschillende rechters een exceptie kan worden opgewor-
pen. Ter illustratie: de handhaving van veel bepalingen van algemene
politieverordeningen is zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk af te
dwingen. Beide instrumenten hebben hun eigen rechtsgang bij afzonderlijke
gerechten.

Toetsing

121. De burgerlijke rechter toetst het overheidshandelen enigszins anders
dan de administratieve rechter. Ofschoon 4 een zekere toenadering valt
waar te nemen, moet toch worden vastgesteld, dat de burgerlijke rechter
zich in het algemeen terughoudender opstelt. Het is niet onaannemelijk dat
dit verklaard kan worden vanuit zijn lijdelijkheid. Deze brengt ondermeer
mee dat hij -behoudens het kort geding- gebonden is aan de hem voor-
gelegde vorderingen. Het kan voorkomen dat de ingestelde vordering een te
fors middel is om de vastgestelde normschending te redresseren. Weliswaar
is het sanctieinstrumentarium van de administratieve rechter botter dan dat
van de burgerlijke rechter, maar er staat tegenover, dat het zijn secundaire
positie ten opzichte van het bestuur, dat hij moet beoordelen, onderstreept;
een vernietiging stelt het bestuur in staat de zaak over te doen.
Bij de toetsing van concrete bestuurshandelingen trad de burgerlijke rechter
tot voor kort terug door een bijzondere wijze van hanteren van het
willekeurverbod. Zijn methode hield in dat een bestuurshandelen waarbij een
of meer beginselen van behoorlijk bestuur worden geschonden alleen
onrechtmatig wordt geoordeeld, wanneer dat handelen tevens als kennelijk
onredelijk moet worden gekwalificeerd. In het standaardarrest Landsmeer
overwoog de Hoge Raad:

"dat een rechtstreeks toetsen aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur (...) buiten de te dezen aanzien voor den
burgerlijken rechter bestaande taak valt, al is het niet uitgesloten
dat die beginselen binnen het kader van de beoordeling van de
waag of de vorderende autoriteit in redelijkheid tot zijn besluit
heeft kunnen komen, onder omstandigheden in het oordeel van den
rechter zal kunnen worden betrokken; 85
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In recente jurisprudentie zijn echter aanwijzingen te vinden dat de Hoge
Raad omgegaan is. In de context van de beoordeling van de rechtmatigheid
van een beroep op erfpachtvoorwaarden overwoog hij als volgt:

"Een overheidslichaam behoort bij het uitoefenen van zijn be-
voegdheden uit een erfpachtsverhouding de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur -en derhalve ook het gelijkheidsbeginsel als
een van die beginselen- in acht te nemen.
Voor zover het slot van het onderdeel onder a betoogt dat het gelijk-
heidsbeginsel hier slechts aan de orde zou kunnen komen in het kader
van de toepassing van een aan de overheid meer ruimte latende
redelijkheidsmaatstaf en daarom hier een zwakkere werking dan in het
bestuursrecht zou hebben, gaat het uit van een onjuiste rechtsopvat-
ting".

86

In de jurisprudentie is dus de tendens waar te nemen om administratiefrech-
telijke en -althans in gedingen waarin het handelen van de overheid
(tevens) beoordeeld wordt- civielrechtelijke onrechtmatigheid parallel te
laten lopens'7. Men kan dat slechts toejuichen, omdat de terughoudendheid
die de Hoge Raad in de Landsmeerformule tot uitdrukking heeft willen
brengen, ook op andere wijze, namelijk door middel van het hanteren van
andere elementen van de onrechtmatige daad, te weten schuld, causahteit,
relativiteit en schade, gestalte kan krijgen.
De gesignaleerde tendens strekt zich echter niet uit tot de toetsing van
algemeen verbindende voorschriften. De Hoge Raad heeft er in het Spuit-
vliegenarrest 8 blijk van gegeven de Landsmeerformule bij deze categorie
trouw te zijn gebleven. Hij overwoog op dit punt als volgt.

"Het tweede onderdeel stelt de vraag aan de orde of naar Nederlands
recht algemeen verbindende voorschriften (wetten in materiele zin) door de
rechter kunnen worden getoetst aan algemene rechtsbeginselen. Het hof
heeft deze vraag, voor wat betreft voorschriften als de onderhavige, beves-
tigend beantwoord.

"Dit antwoord (...) is in zoverre juist dat geen rechtsregel eraan
in de weg staat dat de rechter een zodanig, niet door de formele
wetgever gegeven, voorschrift onverbindend en in verband daarmee
de vaststelling en uitvoering daarvan onrechtmatig kan oordelen op
de grond dat sprake is van willekeur in dier voege dat het
desbetreffende overheidsorgaan (...) in redelijkheid niet tot het
desbetreffende voorschrift is kunnen komen. (...) Voorts zullen
gebreken in de motivering van het desbetreffende voorschrift (...)
op zichzelf niet tot onverbindendheid leiden. Wel zal de motivering
mede in aanmerking kunnen worden Renomen bij de vraa2 of dit
voorschrift de toetsin2 aan de boven weergegeven maatstaf kan
doorstaan. zoals daarbii ook in aanmerkinv kan worden genomen of
in verband met het voorschrift aan de daardoor in het gedrang
komende belangen is teeemoetgekomen door aan eventuele bena-
deelden eni2erlei vorm van verEzoeding toe te kennen."
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Uit de schaarse jurisprudentie van de administratieve gerechten kan een
soortgelijke vormgeving van de rechterlijke terughoudendheid bij de toetsing
van algemeen verbindende voorschriften niet worden afgeleid. De juris-
prudentie van de beide rechterlijke kolommen loopt op dit punt uiteen. Dit
uiteenlopen werd hierboven in verband gebracht met de verschillende typen
uitspraken in de beide takken van rechtspraak.
Betoogd werd echter ook dat het vasthouden aan de wijze waarop de
burgerlijke rechter uitdrukking geeft aan de rechterlijke terughoudendheid,
niet kan overtuigens9.

Balans

122. Het is een te eenvoudige voorstelling van zaken om de actie uit on-
rechtmatige daad op tan lijn te stellen met het vernietigingsberoep bij de
administratieve rechter. Daarvoor zijn de verschillen tussen de beide pro-
cedures te groot. In de eerste plaats moet worden gewezen op het beperkte
sanctie-instrumentarium van de administratieve rechter. Deze heeft in het

90algemeen slechts de bevoegdheid om de aangevallen bestuursbeslissing  te
vernietigen of -in administratiefrechtelijk kort geding- te schorsen. Deze
gelimiteerde bevoegdheid onderstreept zijn secundaire positie ten opzichte
van het bestuur, dat maximaal in staat wordt gesteld zijn taak -binnen de
grenzen van het recht- te vervullen. Daar tegenover staat de taak van de
administratieve rechter die erop toe moet zien dat het de rechtens geldende
beperkingen in acht neemt. Karakteristiek voor het administratieve recht is,
dat de rechter dat toezicht -behoudens uitzondering bij 'handelingen"- niet
uitoefent door het recht toe te passen op een hem door partijen gepre-
senteerd feitensubstraat, maar door een voorgestructureerd feitensubstraat-
een bestuursbeslissing- te toetsen. Ook naar Nederlands recht is het

algemene vernietigingsberoep te beschouwen als een "procds fait A un acte".
Er komt bij dat de administratiefrechtelijke vernietiging constitutief is, dat
wil zeggen, de getoetste beslissing uit de rechtsorde doet verdwijnen. Deze
radicale uitspraak werkt dan ook jegens allen. Omdat het toetsingsobject de
in het verleden genomen beslissing betreft werkt hij ook terug tot op het
moment van het nemen van die beslissing. Bij elkaar genomen leidt dit tot
de conclusie dat de administratiefrechtelijke contentieuze procedure in
overwegende mate is aan te merken als een 'recours objectir.

De civielrechtelijke actie uit onrechtmatige daad -tegen bestuurswetgeving-
verschilt hiervan sterk. Het vonnis is niet constitutief in die zin dat het
getoetste voorwerp uit de rechtsorde verdwijnt. De lijdelijkheid van de
burgerlijke rechter brengt mee dat hij gebonden is aan de door partijen
gestelde feiten en -behoudens in het kort geding- hun vorderingen. Die
vorderingen strekken er steeds toe het door het onrechtmatig handelen
toegebrachte nadeel of het te vrezen nadeel weg te nemen, te voorkomen of
anderszins te compenseren. Voorop staat het handhaven van de subjectieve
rechten die partijen jegens elkaar tot gelding kunnen brengen en niet het
toezicht op de handhaving van hQi recht door een bestuursorgaan.
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Het slechts tussen partijen gelden van een vonnis past daarbij. Een en
ander rechtvaardigt dan ook het civielrechtelijk geding te kenschetsen als
een partijenproces.
Moge dit theoretisch onderscheid op zichzelf genomen een juiste karakteri-
sering schijnen van de beide proceduretypen, in de praktijk is het onder-
scheid -vooral bij gedingen tegen bestuurswetgeving- minder scherp gewor-
den. Dit kan als volgt worden toegelicht.
De onverbindendverklaring in het burgerlijk proces is altijd een declaratoir.
Bij de verklaring voor recht is zij een einduitspraak, bij de andere
vorderingen steeds het resultaat van de beantwoording van een prealabele
vraag.

Zelfs bij de rechtstreekse actie ex 1401 BW tegen bestuurswetgeving is de
vraag naar de onrechtmatigheid van de regeling een prealabele aan de
hoofdvraag, namelijk of de vaststelling van de regeling als een onrecht-
matige daad moet worden beschouwd. De juridische werking van een
onverbindendverklaring blijft in het burgerlijke proces dan ook beperkt tot
partijen. Feitelijk gezien is dat in zoverre anders dat men ervan uit mag
gaan dat de rechter in elke volgende zaak, waarin de feiten niet relevant
anders liggen, tot eenzelfde beslissing zal komen. In het LSV-arrest91 heeft
de Hoge Raad dat uitdrukkelijk overwogen met betrekking tot de kort
gedingvoorziening van buitenwerkingstelling.

"Voor de beoordeling van het middel is voorts van belang dat ook
een algemeen geformuleerde uitspraak als in het onderhavige geval
is gegeven, slechts rechten geeft aan de partijen die haar hebben
verkregen, zij het dat derden kunnen profiteren van het praktische
gevolg, gelegen in de verwachting dat die rechter in volgende
soortgelijke zaken in dezelfde zin zal beslissen."

De praktijk heeft nochtans uitgewezen, dat het karakter van het burgerlijke
proces als een partijenproces nog altijd serieus moet worden genomen. In de
SSGZ-zaak92 verbood de president van de Haagse rechtbank de Staat om
het Besluit medefinancieringsregeling op de SSGZ toe te passen. Desondanks
werd de SSGZ geconfronteerd met een aanslag van de Stichting uitvoering
medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden aan
welke de uitvoering van het Besluit was opgedragen. Het College van Be-
roep voor het bedrijfsleven zag daar echter kennelijk geen belemmering in
om die aanslag te sauveren'3. Het hier geschetste probleem werd overigens
al eerder gesignaleerd met betrekking tot gemeentelijke verordeningen. Als
de rechter een gemeentelijke verordening buiten werking stelt, is het
openbaar ministerie daaraan als orgaan van de centrale overheid niet
gebonden94. Men moet mijns inziens concluderen, dat het verschil tussen de
administratiefrechtelijke schorsing en het civielrechtelijke algemene

(buitenwerkingstelling) of relatieve uitvoeringsverbod niet alle scherpte
heeft verloren.
Het meer op het voorliggende geval toegesneden sanctieinstrumentarium van
de burgerlijke rechter biedt bij de rechtstreekse actie tegen bestuurswet-
geving ook voordelen.
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Men kan immers vaststellen dat de algemeen werkende vernietiging of
schorsing van een algemeen verbindend voorschrift een te grof werkende
sanctie kan zijn.
Indien bijvoorbeeld een hoorplicht werd geschonden, maar de tot stand
gebrachte regeling op zichzelf genomen rechtmatig moet worden geacht, is
een algemene schorsing of vernietiging weinig efficient. Wanneer het
aannemelijk is, dat het horen kan leiden tot partiele wijziging van de
regeling, kan er echter wel aanleiding zijn om de vaststellingsbeslissing te
schorsen jegens de niet gehoorde aDDellanten. Dit komt neer op het
civielrechtelijke relatieve toepassingsverbod. Ook bij de schending van het
vertrouwensbeginsel kan zo'n relatieve schorsing een passende sanctie zijn.
Het administratieve recht kent zo'n sanctie evenwel niet. Bij invoering van
een direct beroep op de administratieve rechter tegen bestuurswetgeving
ware aanpassing van het procesrecht in deze zin te overwegen.

\
De invoering van een rechtstreeks beroep op de administratieve rechter kan    1
een decl van de problemen die samenhangen met het naast elkaar voortbe-    29
staan van een rechtstreekse civielrechtelijke actie en de exceptie van  1,
onverbindendheid wegnemen. De verwachtingen mogen wat dat betreft echter     j
niet te hoog gespannen Zijn95, Weliswaar doet de vernietiging van een    1
algemeen verbindend voorschrift dit voorschrift uit de rechtsorde -dus voor
een ieder- verdwijnen, maar een ongegrondverklaring van het beroep heeft
die erga omneswerking niet, althans niet in die zin, dat geen exceptie meer
zou kunnen worden opgeworpen en beoordeeld. Wel zou de invoering van
direct beroep met een korte beroepstermijn kunnen betekenen, dat een deel
van de complicaties die voortvloeien uit het ontbreken van zo'n termijn
voor de 1401-actie, worden weggenomen.

Ter toelichting: de burgerlijke rechter zou niet meer geroepen _
kunnen worden om in een direct tegen bestuurswetgeving gerichte
actie een oordeel te vellen over de rechtmatigheid ervan, nadat

die wetgeving bij wege van exceptie verbindend is bevonden door
de in administratiefrechtelijk kort geding oordelende administra-
tieve rechter. De mogelijkheid om tegen die regeling direct beroep
op de administratieve rechter in te stellen zou aan de ontvankelijk-
heid in het burgerrechtelijk geding immers in de weg staan; niet
evenwel aan de mogelijkheid om bij wege van exceptie een beroep
te doen op onverbindendheid; in die zin kan invoering van een
rechtstreeks beroep dan ook geen verandering brengen in problemen
van samenloop.

Voor zover toetsingsverschillen tussen de burgerlijke en de administratieve
rechter samenhangen met de specifieke bijzonderheden van de civielrechte-
lijke en de administratiefrechtelijke procedure, kan de invoering van een
rechtstreeks beroep op de administratieve rechter het risico van uiteenlo-
pende jurisprudentie verminderen. Ervan uitgaande dat de burgerlijke rech-
ter zich in een op het verkrijgen van schadevergoeding gerichte procedure
zal richten naar het oordeel van de administratieve rechter, bestaat er geen
aanleiding om te veronderstellen dat bestaande verschillen nog bestaansre-
den zouden hebben.
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Recente jurisprudentie geeft blijk van de bereidheid van de Hoge Raad om
op het punt van toetsing eenheid na te streven96

s Condusie

123. De wetgever heeft geen algemene grenslijn getrokken tussen appellabele
en niet-appellabele bestuursbesluiten. Voor zover de wetgever competentie
geattribueerd heeft bij algemene formule, heeft hij dat niet op een uniforme
manier gedaan. In de geldende oudere procesrechtelijke wetgeving heeft hij
de term algemeen (ver)bindende voorschriften gebruikt om de categorie van
het beroep uit te sluiten bestuursbesluiten aan te geven; in de nieuwere
gebruikt hij de ruimere term besluiten van algemene strekking.
In de zeldzame gevallen dat via de enumeratieve methode beroep tegen een
algemeen verbindend voorschrift is gecreeerd is de kennisneming ervan
opgedragen aan een hoger bestuursorgaan en niet aan de onafhankelijke
rechter.

De rechtstreekse actie bij de burgerlijke rechter tegen onrechtmatige wet-
geving kan niet op 66n lijn worden gesteld met het beroep op de ad-
ministratieve rechter. Specifieke kenmerken van de administratiefrechtelijke
en de civietrechtelijke procedure staan daaraan in de weg.
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20. Redenen waarom de wetgever bestuurswetgeving van het
beroep op de administratieve rechter uitzonderde

Inleiding

124. Welke motieven heeft de wetgever gehad om bestuursbeslissingen tot
vaststelling van een algemeen verbindend voorschrift -en ruimer: een besluit
van algemene strekking- uit te sluiten van het beroep op de administratieve
rechter? Kennis van deze motieven is noodzaketijk om te kunnen onder-
zoeken in hoeverre zij thans nog overtuigingskracht bezitten. Zij zouden
immers een argument kunnen opleveren tegen het invoeren van admini-
stratieve rechtspraak bij deze beslissingen.
Bij de totstandkoming van de Wet Arob is de uitsluiting van besluiten van
algemene strekking nauwelijks een punt van discussie geweesti. Alle aan-
dacht lijkt te zijn uitgegaan naar een heldere, kernachtige en sluitende
formulering van het begrip beschikking. In het voorlopig verslag volstond de
Tweede Kamer met het uiten van haar vrees, dat deze uitsluiting een
ontvankelijkheidshindernis zou kunnen vormen voor de rechtsbescherming
zoekende justitiabele. Aan de regering werd de vraag gesteld of deze bepa-
ling niet gemist zou kunnen worden2. Deze antwoordde, dat met de voorge-
stelde regeling een verhoogde rechtsbescherming van de burger werd nage-
streefd "voor het geval waarin die burger zich in zijn belang geschaad acht
door de vaststelling etc. van de publiekrechtelijke rechtsverhouding in een
concreet geval". Zij was van oordeel dat diens bescherming tegen besluiten
van algemene strekking in controle door vertegenwoordigende lichamen en
niet in toezicht door de administratieve rechter gezocht dient te worden).
Mitsdien kon zij in de uitzondering geen "extra hinderpaal" voor de burger
onderkennen. Blijkbaar hebben de beide Kamers zich daardoor laten overtui-
gen, want in de verdere parlementaire behandeling is het punt buiten be-
schouwing gebleven.
Het is genoegzaam bekend dat de Wet Arob voortbouwt op de door de
commissie De Monchy# voorbereide en in 1976 ingetrokken Wet Bab. Ook in
die wet vielen de besluiten van algemene strekking onder de uitzonderingen.
In het verslag van de commissies leest men, dat het hier gaat om een "van
ouds bestaand stelsel, waartegen nimmer bezwaren zijn gehoord", reden
waarom er geen aanleiding zou bestaan om er verandering in te brengen.
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In overeenstemming hiermee werd in art. 2 van het voorontwerp van de
commissie een uitzondering gemaakt voor "een regeling van algemene
strekking". In het door de regering ingediende wetsontwerp bleek dit pleo-
nasme vervangen te zijn door een "besluit van algemene strekking", well<e
terminologie daarmee -bij mijn weten- voor het eerst in de Nederlandse
rechtstaal opduikt6.
De genoegzame verwijzing naar een "van ouds bestaand stelsel" kan niet
aanstonds overtuigen. In het onderstaande zal daarom worden nagegaan
welke motieven aan de vormgeving van dat stelsel, voor zover het betrek-

king heeft op het bij algemene formule uitsluiten van algemeen verbindende
voorschriften, ten grondslag zijn gelegd.

Thorbecke en Buys

125. Het onderzoek voert in eerste instantie naar de wordingsgeschiedenis
van het stelsel van administratieve rechtsbescherming. In de vorige eeuw
blijkt men hier te lande in het algemeen -onder invloed van het Franse
gedachtengoed- sterk gekant te zijn geweest tegen een rechterlijke
beoordeling van het bestuurshandelen. Zo is van Thorbecke bekend, dat hij
beducht was voor een systeem waarin administratieve aangelegenheden met
een "burgerlijk rechtsoog" beoordeeld zouden kunnen worden. Zijn visie op
de leer van de machtenscheiding bracht hem tot het inzicht, dat be-
stuursgeschillen -daaronder begrepen de geschillen tussen het bestuur en
burgers- binnen het bestuur tot een oplossing gebracht behoren te worden7.
Er speelde verder in mee dat het een doelstelling van de grondwetsherzie-
ning van 1848 was geweest om de heerschappij van de wet uit te breiden.
Thorbecke wilde de vrijheid van "het gouvernement" niet door de rechter,
maar door de wetgever beteugeld ziens.
In de jaren tussen 1880 en 1910 -de jaren waarin de discussie over de orga-
nisatie van de administratieve rechtsbescherming haar hoogtepunt had kreeg
de gedachte, dat invoering van administratieve rechtspraak wenselijk was,
de overhand. De Leidse hoogleraar Buys, tevens lid van de staatscommissie
die de grondwetsherziening van 1887 voorbereidde, heeft daarin zijn gezag
doen gelden. Beinvloed door de Duitse literatuur, toonde 4 zich een warm
pleitbezorger van administratieve rechtspraak en droeg hij eraan bij, dat de
grondwettelijke belemmeringen voor de invoering ervan bij de grondwets-
herziening van 1887 werden weggenomen. Daarnaast hebben zijn denkbeelden

grote invloed gehad op het rapport van de staatscommissie Kappeijne van de
Coppello9.
Het ging Buys bij zijn verwerping van het administratief beroep niet primair
om de deskundigheid van de administratie of de deugdelijkheid van haar
beslissingen, maar om het gemis van onpartijdigheid dat met haar beslissing
van bestuursgeschillen gegeven isio. Zijn conclusie dat het invoeren van
administratieve rechtspraak geindiceerd was, gold echter niet onbeperkt. Hij
achtte beperking noodzakelijk, maar wilde deze niet zoeken in de aard van
de bestuurshandelingen, maar in de aard van het recht dat door die hande-

lingen geschonden wordt.
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"Uit welke publiekrechtelijke rechtshandeling de rechtskrenking
voortvloeit is op zichzelf volmaakt onverschillig, omdat het doel
altijd hetzelfde blijft, namelijk zulk eene miskenning tegen te

„11
gaan.

Het moest zijns inziens wel gaan om een handhaving van rechten. Geschillen
omtrent strijdige belangen achtte hij onttrokken aan de bemoeienissen van
de rechterlijke macht en voorbehouden aan de sfeer van het administratief
beroep. Buys was van oordeel, dat de burger zich moest kunnen beroepen op
door de wet gewaarborgde rechten of door de wet bepaalde verplichtingen
van bijzondere personen of corporatien12. In een later geschrift lijkt hij
enigszins afstand te hebben genomen van deze -kennelijk door het Duitse
recht geinspireerde- subjectiefrechtelijke benadering.

"Ontstaat er geschil over de vraag of de administratie de grenzen
binnen welke de wetgever hare vrijheid van handelen heeft willen
opsluiten al of niet overschreed, dan beslist natuurlijk de rechter,
want het is een geschil over den zin van de wet en de beslissing
van zulk een strijdvraag ligt buiten de attributen van de
uitvoerende macht. .13

In overeenstemming met de opvattingen van Buys, trok art. 154 van de
voorstellen van de staatscommissie tot voorbereiding van de grondwetsher-
ziening de kring van appellabele gedragingen ruim.

"Alle klachten over rechtskrenking door handelingen, gepleegd ter
uitvoering van wetten, algemene maatregelen van bestuur of
andere koninklijke besluiten, worden, indien zij niet begrepenzijn onder de bij het vorige artikel bedoelde twistgedingen, in
hoogsten aanleg beslist door een van de uitvoerende macht
onafhankelijk gezag. Aan zoodanig gezag wordt tevens opgedragen

14de beslissing in hoogsten aanleg van geschillen van bestuur ,
krachtens de wetten opgeworpen, voor zoover het daarbij eene
vraag van recht geldt."

Buys stond hetzelfde voor ten aanzien van handelingen en beslissingen ter
uitvoering van provinciale en plaatselijke verordeningen en waterschaps-
keurenls. De regering verwierp deze voorstellen echter, omdat het bij de
voorgestelde categorieen lang met altijd gaan zou om 'contentieug waar-
over eene administratieve rechtspraak te pas kan komen. Het gevolg was16.

dat de grondwetsherziening beperkt bleef tot het aanwijzen van de organen
aan welke de wet administratieve rechtspraak zou kunnen opdragen.

Buys komt uit zijn geschriften naar voren als een man die de bemoeienis
van de rechter met lagere wetgeving niet uitsluit. Hij meende dat het
spontaan vernietigingsrecht van de Kroon zo opgezet dient te worden, dat
de Kroon een "cassatiegeding" bij de administratieve rechter aanhangig moet
maken, wanneer zij van oordeel is dat een plaatselijke verordening de wet
schendt.
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Artikel 145 Grondwet 1887 stond daaraan echter in de weg door te bepalen
dat het vernietigingsrecht van de Kroon ten aanzien van plaatselijke veror-
deningen en reglementen onbeperkt is17. Buys verwierp de argumenten van
de voorstanders van art. 145.
Roell meende dat rechterlijke cassatie van verordeningen strijdig zou zijn
met het bepaalde in art. 12 Wet A.B., dat de rechter verbiedt bij wege van
algemeene verordening, dispositie of reglement uitspraak te doen.
Farncombe Sanders stelde dat de rechter door te vernietigen een daad van
wetgeving zou verrichten. Buys repliceerde dat hem het verband tussen art.
12 en het rechterlijk vernietigingsrecht ontging. Hij vroeg zich af waarom
"het casseren van eenig artikel uit deze of gene plaatselijke verordening
weI dit verboden karakter draagt, en niet de cassatie van enig besluit,
ofschoon ook dat bestemd kan zijn om algemeen te werken."

'Trouwens de bevoegdheid om verordeningen die in zijn ogen
onwettig zijn buiten toepassing te laten, zal in de toekomst wel
evenmin aan den administratieven rechter als aan den burger-
lijken rechter betwist worden, en het is dan ook veel meer als
waarborg tegen ongemotiveerde cassatien dan als middel om het
voortbestaan van onwettige verordeningen te beletten, dat ik aan
rechterlijke tusschenkomst bij vernietiging van die verordeningen
waarde zou hebben gehecht.

18„

Staaiscommissie Kappeijne van de CODI)ello

126. De invloed van de denkbeelden van Buys is in het rapportl' van de
staatscommissie Kappeijne van de Coppello niet moeilijk terug te vinden. De
bevoegdheid van het voorgestelde administratief hooggerechtshof werd op
twee manieren bepaald: door middel van enumeratie werden zevenenzeventig
geschillen aangewezen die kunnen voortvloeien uit de toepassing van wetten
en ter uitvoering van wetten gegeven "algemene voorschriften"; door middel
van een algemene formule werden voorts twistgedingen omschreven die kun-
nen ontstaan bij de toepassing of niet-toepassing van de "tallooze,
onophoudelijk veranderende provinciale, gemeente- en waterschapsreglemen-
ten en verordeningen. Bij die laatste categorie zou immers de opsom-20.

mingsmethode tekortschieten. Artikel 3 van het door de commissie voorge-
stelde ontwerp beperkte de bevoegdheid van het administratief hoog-
gerechtshof tot de kennisneming van klachten over krenking van een
subjectief recht of een niet in de wet of een verordening gegronde
verplichting21. In artikel 14 werd daarop een verdere beperking aangebracht
door het vereiste te stellen, dat het moet gaan om een rechtskrenking door
"eene beschikking, eene handeling of een verzuim van eenig openbaar
bestuur of ambtenaar". In de toelichting zoekt men tevergeefs naar de
betekenis van deze begrippen en een verklaring voor hun invoering. Een
bepaling, die algemeen verbindende voorschriften in het algemeen uitdruk-
kelijk uitzondert van de bestissingen en handelingen die in direct beroep
aan het administratief hooggerechtshof kunnen worden voorgelegd, ontbrak.
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Ontwer-Den Loeff

127. De ontwerpen Loeff 2 hebben in menig opzicht een breuk met het werk
van de staatscommissie betekend. Dat was niet in de laatste plaats te dan-
ken aan het feit, dat zij in sterke mate 's ministers eigen denkbeelden
weerspiegelden. De eigenzinnigheid waarmee deze minister het probleem van
de administratieve rechtsbescherming heeft willen oplossen, heeft geresul-
teerd in een helder en consistent ontwerp, waarin het niet moeilijk is een
eerste aanzet voor de grondtrekken van de Wet Arob te herkennen.
Deze eigenzinnigheid heeft evenwel ook geleid tot het verwijt van
hooghartigheid 3 en eenzijdigheid en uiteindelijk tot het intrekken van de
ontwerpen.
In de ontwerpen Loeff werd de competentie van de administratieve rechter
bij algemene formule bepaald. Beroep kon worden ingesteld tegen:

"een besluit, eene handeling of een weigering van een administra-
tief orgaan 24.

Besluit werd gedefinieerd als

"iedere uitspraak van een administratief orgaan als zoodanig, die
een publiekrechtelijk rechtsgevolg teweeg brengt."
"Wetten en wettelijke voorschriften zijn geene besluiten in den
zin van het eerste lid van dit artikel.25„

'Onder wettelijke voorschriften verstaat dit Wetboek algemeene
maatregelen van bestuur benevens verordeningen en reglementen,
door de bevoegde macht in provincie, gemeente, waterschap,
veenschap of veenpolder vastgesteld, die algemene regels inhou-
den.26•

Voor zover ik heb kunnen nagaan, betreft het hier de eerste maal dat door
middel van een algemene formule "wettelijke voorschriften•27 van het be-
roepsrecht op de rechter werden uitgesloten. Omtrent de reden daarvoor is
de memorie van toelichting uiterst summier:

"Wat wetten betreft, daarover mag de administratieve rechter
nimmer oordelen, onverschillig wat zij inhouden eene algemeene
regeling of eene regeling voor een bijzonder geval (...). Dan
behoort hem ook geen oordeel toe te komen over de wettelijke
voorschriften, d.w.z. de wilsverklaringen van de Kroon en de
lagere besturen, waarbij algemeen verbindende voorschriften 8
worden gesteld.29.

Deze redenering is interessant, omdat ze uitgaat van het secundaire wetge-
vingskarakter van algemeen verbindende voorschriften van bestuursorganen.
Ze was evenwel naar haar presumpties ook toen al onhoudbaar, omdat de
juridische aanvaardbaarheid van de excel)tieve toetsing van lagere wetgeving
sinds lang aanvaard was O. Nochtans leek zij een algemene opvatting te
weerspiegelen, omdat de commissie van voorbereiding van de Tweede Kamer
haar bezorgdheid uitte over de mogelijkheid van exceptieve onwettigver-
klaring van een jarenlang gegolden hebbende verordening.
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De commissie erkende de bevoegdheid van de burgerlijke rechter en de
strafrechter op dit punt, maar achtte tussenkomst van de nieuwe ad-
ministratieve rechter, uit een oogpunt van rechtszekerheid voor de
administratie, bezwaarlijk.
Zij stelde de regering daarom voor een bepaling op te nemen analoog aan
het thans geldende art. 193, tweede lid, gemeentewet, inhoudende dat de
rechter van de verbindendheid van een verordening heeft uit te gaan, totdat
een vernietiging door de Kroon is uitgesproken31.

De wet van 1918

128. De -tijdelijke- Wet van 26 juli 1918, Stb. 494, die de administratieve
rechtspraak in distributie- en andere crisiszaken regelde, droeg admini-
stratieve rechtspraak op aan speciaal daarvoor in het leven geroepen dis-
tributiegerechten.
In hoger beroep werd de Centrale Raad van Beroep bevoegd verklaard. De
wet bepaalde de competentie van deze gerechten door middel van een
algemene formule.

'Bijzondere gerechten (distributiegerechten) oordelen over de
wettigheid van de besluiten, weigeringen en handelingen, in de
uitvoering van de Distributiewet 1916 door de daarmede belaste
organen genomen, uitgesproken of verricht."

Men mist een uitzondering voor algemeen verbindende voorschriften, maar
de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer laat er geen misverstand
over bestaan dat het wettelijk begrip "besluiten" beperkt moet worden
opgevat. "Algemeen verbindende regels als algemeene maatregelen van
bestuur of algemeene besluiten van Ministers of andere autoriteiten vormen
niet besluiten in strikten zin, die alleen voorwerp van rechtspraak be-
hooren te wezen. In den uit te vaardigen algemeene maatregel van bestuur
zal een voorschrift worden opgenomen, dat alle onzekerheid te dien aanzien
opheft.32•

Een nadere motivering ontbreekt.

De Ambtenarenwet 1929

129. In de Ambtenarenwet 1929 wordt de bevoegdheid van de ambtenarenge-
rechten en de Centrale Raad van Beroep bepaald door de van de ontwerpen
Loeff stammende algemene formule "besluiten, handelingen en weigeringen".
Net als in de Distributie- en crisisrechtspraakwet dient het begrip "besluit"
strikt te worden uitgelegd: "algemeen verbindende regelingen" vallen er niet
onder33. In overeenstemming daarmee wordt in art. 58 bepaald, dat "niet-
ontvankelijk is het beroep, voor zover het gericht is tegen algemeen
verbindende voorschriften". Volgens de regering mag de rechter niet in het
algemeen de vraag worden voorgelegd of een algemene maatregel van
bestuur of een verordening wettig is.
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"Zodra echter aan een algemeen voorschrift ten opzichte van een
bepaalde ambtenaar uitvoering wordt gegeven, staat het deze vrij
tegen die individuele beschikking op te komen en te harer bestrij-
ding aan te voeren, dat zij op een onverbindend voorschrift
berust.34.

Een verklaring voor de uitsluiting van algemeen verbindende voorschriften
ontbreekt in de stukken. Kennelijk heeft de wetgever min of meer
mechanisch de oplossing van de ontwerpen Loeff overgenomen.

De Commissie Koolen

130. Ook de commissie Koolen 5 nam het stelsel van de ontwerpen Loeff
over. Zij bepaalde de bevoegdheid van het Hoog Administratief Gerechtshof
in haar verslag tot "besluiten, handelingen en weigeringen". Algemeen
verbindende voorschriften werden wederom van het besluitbegrip uit-
gezonderd:

"Wetten benevens wettelijke voorschriften, die algemeene regelen
inhouden, zijn geen besluiten in den zin van het eerste lid van dit
artiket.K•• Een verklaring voor deze uitsluiting ontbreekt.

De commissie De Monchv

131. De voorstellen van de commissie Koolen zijn nimmer tot wet verheven.

Na de bevrijding werd opnieuw een commissie belast met de opdracht voor-
stellen te doen voor een verhoogde rechtsbescherming. Deze commissie -naar
haar voorzitter Commissie De Monchy genoemd- bracht in 1950 verslag
uit37. Een voorontwerp voor de latere wet Bab maakte er deel van uit.
Anders dan haar vocrgangers ging de Commissie De Monchy analytisch na
wat er ontbrak aan de rechtsbescherming van de burger tegen de overheid.

Zij onderscheidde het overheidsoptreden naar drie vormen:
- wetgeving in materiele zin, dus "het geven van algemeen bindende

regelen";
- de toepassing van deze regelen op concrete gevallen in de vorm van

hetgeen men in het algemeen onder beschikkingen verstaat en
- andere dan de vorenbedoelde handelingen, waarbij de overheid met de

middelen, die het publiek- en privaatrecht te harer beschikking stellen,
optreedt ter bevordering van het haar toevertrouwde algemeen belan 38

Zij wenste het beroepsrecht beperkt te zien tot beschikkingen. Artikel 4
van het voorontwerp luidde dan ook:
"De natuurlijke of rechtspersoon, die door een beschikking rechtstreeks in
zijn belang is getroffen, kan daartegen bij Ons voorziening vragen op
grond, dat die beschikking feitelijk of rechtens met de toepasselijke

wettelijke voorschriften strijdt of wel strijdig is met algemene beginselen
van behoorlijk bestuur". (...)
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De commissie was van oordeel dat de burgers op het gebied van de
'algemeen bindende regelen' tegenover de wetgevende organen "in ruime
mate' de bescherming genieten van de rechter.
Weliswaar is het de rechter op grond van artikel 124, tweede lid, Grondwet
niet toegestaan wetten te toetsen, maar dit kan hem in het uitoefenen van
toezicht op de rechtsgeldigheid van produkten van lagere wetgevers niet
belemmeren. De commissie voegde eraan toe, dat de rechter bij het laatste
slechts een beperkte taak heeft.
"Niet bevoegd "de innerlijke waarde of billijkheid" van de algemene
maatregelen van bestuur en van de verordeningen van de lagere organen
te onderzoeken (artikel 11 Wet Algemene Bepalingen) en dus in de
doelmatigheid van het voorschrift niet tredende, gaat de rechter na of
het voorschrift in behoortijke vorm tot stand gekomen is binnen de
grenzen door de wetgever gesteld. Tot een negatief besluit gekomen, tast
hij het voorschrift zelf niet aan, doch laat hij het buiten toepassing in
het geval dat voor hem ligt. Deze werkzaamheid, vallende buiten het
terrein van de administratieve rechtspraak -waarbij men zich immers de
Overheid als partij pleegt te denken-, vormt niettemin een belangrijke
waarborg voor de burger tegenover alle regelende overheidsorganen
behalve de Rijkswetgever (Koning en Staten-Generaal) en behoort dus wel
tot het ruimere terrein van de "rechtsbescherming tegenover de Overheid".

De commissie was verder van oordeel, dat de rechter bij lagere wetgeving
een "onbeperkte rechtmatigheidscontrole uitoefent" en voorts dat aan rech-
terlijke toetsing van de "doelmatigheid" ervan niet kan worden gedacht. Dit
zou ook nimmer zijn betwist.
Langs allerlei andere wegen, zo stelde de commissie, heeft de wetgever
getracht te waarborgen dat de wetgeving beantwoordt aan de eisen die
daaraan in een democratische gemeenschap moeten worden gesteld. Als
zodanig noemde zij:
- het horen van de Raad van State op de ontwerpen van algemene maat-

regelen van bestuur;
-  de openbare behandeling in de verordenende lichamen;
- de eis van goedkeuring door hogere organen van wetgevende produkten

van de lagere en
- het vernietigingsrecht van de Kroon en (tegenover waterschapsbesturen)

gedeputeerde staten39
Deze analyse leidde de commissie tot haar voorstel in de Wet Bab een uit-
sluitingsbepaling van de volgende inhoud op te nemen:
'Een regeling van algemene strekking is geen beschikking in de zin van
deze wet.40

Zonder verdere motivering werd het pleonastische 'regeling van algemene
strekking" in de definitieve wetstekst vervangen door "besluit van algemene
strekking'•41
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In de artikelsgewijze toelichting op het voorontwerp herhaalde de commis-
sie, dat gekozen was voor het begrip "beschikking", omdat tegen wetgevend
overheidshandelen voldoende waarborgen bestaan. Zij voegde er aan toe, dat
het hier gaat om een:
"van ouds bestaand stelsel, waartegen nimmer bezwaren zijn gehoord'42,

Geheel in lijn met haar analyse adviseerde zij de "regelingen van algemene
strekking" ook uit te zonderen van de daden die door het voorontwerp Wet
O.D.O.L. werden bestreken43* Reden 4 daarvoor was, dat anders niet
ondenkbaar zou zijn, dat een onwettige verordening aanleiding zou geven
tot een schier eindeloos aantal vorderingen van burgers die zich door het
enkele bestaan van de verordening al geschaad achten45

Wet Bab

132. In het bij de Tweede Kamer ingediende ontwerp Wet Bab bleek de door
de commissie De Monchy voorgestelde indeling van soorten bestuursbesluiten
-en dus ook de uitsluiting van algemene besluiten- te zijn overgenomen46,
zij het dat het pleonastische "regeling van algemene strekking" vervangen
was door "besluit van algemene strekking". In de memorie van toelichting
was de argumentatie van de commissie overgenomen. Het argument van het
spontaan vernietigingsrecht ontbrak echter.
Uit deze memorie valt verder af te leiden, dat de regering bij het begrip
"besluit van algemene strekking" -dat bij mijn weten in het voorstel voor
het eerst wordt gebruikt- gedacht heeft aan -wat zij noemt- "algemeen bin-
dende regelen"47. Dit leidde in het voorlopig verslag tot de vraag of deze
begrippen hetzelfde betekenen48. De regering antwoordde ontkennend: "be-
sluit van algemene strekking" is ruimer dan "algemeen verbindend voor-
schrift". Zij illustreerde dat met een voorbeeld: de goedkeuring van een
verordening is een besluit van algemene strekking, maar geen algemeen ver-
bindend voorschrift49.
Het is merkwaardig dat de parlementaire stukken -ook die betreffende de
behandeling in de Eerste Ka,nexso- zwijgen over de vraag waarom een
ruimere categorie werd uitgezonderd. Tot dan toe was het gangbaar geweest
algemeen verbindende voorschriften (of een synoniem) van het beroep op de
rechter uit te zonderen, welk stelsel de commissie De Monchy had willen
overnemen. Het ligt voor de hand aan te nemen, dat de categorie "besluiten
van algemene strekking' als een taalkundige correctie van het door de
commissie De Monchy voorgestelde pleonastische "regeling van algemene
strekking" oils bestuursrecht is binnengeslopen. Er heeft naar alle waar-
schijnlijkheid in eerste instantie geen bedoeling tot verruiming achter
gezeten. Dit wordt bevestigd door de memorie van toelichting bij het
wetsontwerp Bab waarin "besluiten van algemene strekking" worden opgevat
als "algemeen bindende regelen' en door de omstandigheid dat de regering
desverlangd maar 66n voorbeeld van een besluit van algemene strekking,
niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, kon geven.
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Wet Art)o

133. Het voorontwerp Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie
van de commissie Van der Grinten 1 zonderde de categorie "algemeen
verbindende voorschriften" uit van het rechtstreeks vernietigingsberoep bij
het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
"Artikel 2. Voor de toepassing vart deze wet worden onder besluit niet
begrepen verordeningen en algemeen verbindende voorschriften, die niet
zijn verordeningen".

De motivering van de commissie was summier.

"Het is uiteraard niet gewenst, dat belanghebbenden een rechterlijke
uitspraak zouden kunnen uitlokken omtrent de inhoud van een verordening
of van een algemeen verbindend voorschift. In art.2 van het ontwerp is
daarom de bepaling van art. 58, vierde lid (oud,RvM), van de Ambtenaren-
wet 1929 naar de inhoud overgenomen. Het voorschrift beduidt niet, dat
de betrokkenen zich bij een met de wet strijdig algemeen verbindend
voorschift hebben neer te leggen, doch slechts, dat zij de rechtsgeldigheid
van die verordening of dat voorschift bij de rechter eerst kunnen
bestrijden ter gelegenheid van het beroep tegen een op grond van die
verordening of dat voorschrift gestelde uitvoeringshandeling.

52„

Het door de commissie voorgestelde ontwerp is uiteindelijk wet geworden53.

In de praktijk is de vraag gerezen of het vaststellen van een verordening
kan worden beschouwd als een handeling in de zin van de Wet Arbo. Het
CBB heeft deze vraag ontkennend beantwoord54.

Wet Arob

134. Aan het begin van dit hoofdstuk werd al enigszins teruggegrepen op de
wetsgeschiedenis van de Wet Arob. Men kan vaststellen dat de uitzondering
van besluiten van algemene strekking daarin nauwelijks een punt van
bespreking is geweesfs.
De regering was van oordeel dat de bescherming van de burger tegen deze
besluiten plaats dient te vinden door toezicht van de vertegenwoordigende
lichamen, niet door middel van controle uit te oefenen door de administra-
tieve rechter 6. Ook hanteerde zij het cirkelargument dat de uitsluiting niet
gemist kon worden, omdat verhoogde rechtsbescherming van de burger in
individuele gevallen werd nagestriefd. Besluiten van algemene strekking
overstegen dat geval, omdat zij als gemeenschappelijk kenmerk hebben, dat
niet wordt beoogd rechten of plichten in het leven te roepen voor den of
een beperkt aantal aanwijsbare natuurlijke of rechtspersonen met uitsluiting
van anderen, maar voor groepen die in hun geheel, in abstracto worden
aangeduid.
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De lijst voorbeelden van besluiten van algemene strekking bleek zich sinds
de inwerkingtreding van de Wet Bab te hebben uitgebreid; niet alleen be-
sluiten tot goedkeuring van algemeen verbindende voorschriften, maar ook
de bepaling van de datum van inwerkingtreding, de aanwijzing van een
geldingsgebied en de algemeen verbindendverklaring van een CAO werden
genoemd, zijnde de gevallen waarmee de Kroon in Bab-zaken was gecon-
fronteerd.
De geringe belangstelling voor de uitsluiting van de besluiten van algemene
strekking, laat zich enerzijds verklaren uit de omstandigheid dat de regering
zich enkel voorstelde een -in de Wet Bab- bestaand element over te
nemen57 anderzijds uit de grondigheid waarmee regering en parlement zich
hebben beziggehouden met de omschrijving van het beschikkingsbegrip.

Tiidelijke wet Kroonaeschillen

135. Zo weinig aandacht de uitsluiting van "besluiten van algemene strek-
king" heeft gehad bij de parlementaire behandeling van de Wet Arob, zo
veel is haar ten deel gevallen bij die van de Tijdelijke wet Kroongeschil-
lenss Anders dan bij -ook nog recente-59 vorige gelegenheden, is vrij
fundamenteel gediscussieerd over de juridische aanvaardbaarheid van de
uitsluiting van deze categorie. De door de regering onder sterke druk van
het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in
het wetsvoorstel "geVROMmelde"60 uitsluiting, werd tn in de literatuur61 dn
door nagenoeg alle fracties van de Tweede Kamer buitengewoon kritisch
benaderd. Dat het wetsvoorstel op dit punt is ontkomen aan amendering,
valt terug te voeren op de omstandigheid, dat een politieke meerderheid van
mening was dat de Tijdelijke wet Kroongeschillen niet de gelegenheid was
voor een fundamentele heroverweging van het Nederlandse stelsel op dit
punt62.
De verschillende benadering van regering en Kamers had betrekking op twee
groepen van gronden: argumenten ontleend aan -de jurisprudentie inzake-
art. 6 EVRM en argumenten die meer in het algemeen een uitsluiting van
besluiten van algemene strekking zouden kunen rechtvaardigen. Argumenten
van de eerste soort zullen hier niet besproken worden.

In de memorie van toelichting rechtvaardigde de regering de uitsluiting van
besluiten van algemene strekking met de al bekende gronden. Zij wees erop,
dat een rechtstreeks beroep op de rechter niet nodig is, omdat de rechter
bepalingen van deze besluiten in een concreet toepassingsgeval onverbindend
kan verklaren of buiten toepassing kan laten. Er werd 'ten overvloede" aan
toegevoegd, dat een rechtstreekse toetsing door de rechter in beginsel moet
worden afgewezen om de volgende redenen.

"Besluiten van algemene strekking zijn veelal afkomstig van de verte-
genwoordigende organen van de betrokken overheidstichamen en zijn
derhalve bij uitstek te beschouwen als de resultaten van een democratisch
besluitvormingsproces waarin de belangen van de betrokken burgers in
hoofdlijnen zijn afgewogen.
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Het is niet toevallig dat in ons land, maar ook in veel andere landen,
wetten, algemene maatregelen van bestuur, verordeningen en besluiten
houdende algemeen verbindende voorschriften hooguit bij de commune
rechter aan de orde kunnen worden gesteld met een actie op grond van on-
rechtmatige daad. Hetzelfde geldt in het algemeen ten aanzien van de
overige besluiten van algemene strekking.63•

Ofschoon de kritiek van de Raad van State 4 en de Tweede Kamer vooral
betrekking had op de houdbaarheid van de uitzondering in het licht van art.
6 EVRM en de principiBle gegrondheid ervan in het voorlopig verslag 65
slechts terloops aan de orde werd gesteld, vond de regering daarin toch
voldoende aanleiding voor een verdere onderbouwing van haar standpunt.
Zij betoogde in de nota naar aanleiding van het verslag, dat het openstellen
van beroep op de rechter bij lagere wetgeving in begin<el niet mogelijk
behoort te zijn66  omdat het begrip "besluit van algemene strekking" een
centrale betekenis heeft voor de begrenzing van de competentie van
administratieve rechters in het algemeen. Die betekenis was tot dan toe wat
onderbelicht gebleven. Ter toelichting wees zij op de systemen van de
Ambtenarenwet 1929, de Wet Arob en haar voorloper de Wet Bab en de
recente wijziging van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsor-
ganisatie67, in welke wetten respectievelijk algemeen verbindende voor-
schriften en besluiten van algemene strekking zijn uitgezonderd. Dit stelsel
betekent, naar zij stelde, echter niet dat de bevoegde rechter deze
voorschriften en besluiten niet exceptief zou kunnen toetsen en ook wees
zij crop, dat een rechtstreekse vordering op grond van art. 1401 BW tot de
mogelijkheden behoort. De standaardarresten Pocketbooks II, LSV en
Spuitvliegen 8 laten naar haar mening zien dat de burgerlijke rechter
besluiten van algemene strekking kan toetsen aan geschreven en onge-
schreven recht.
Aan dit stelsel liggen, zo stelde zij, verscheidene overwegingen ten grond-
slag die samenhangen met karakter en strekking van deze besluiten.
"Het betreft hier besluiten, waarmee niet wordt beoogd rechten of
verplichtingen in het leven te roepen (c.q. te wijzigen of te doen
vervallen) voor 66n of 66n beperkt aantal aanwijsbare personen. Voor
zover er rechten en verplichtingen in het leven worden geroepen, betreft
het groepen van personen, die in hun geheel en in abstracto worden
aangeduid.
Ofschoon besluiten van algemene strekking een wijziging in de rechts-
toestand van rechtssubjecten teweeg kunnen brengen, is het van belang
erop te wijzen dat dergelijke besluiten, in vergelijking met rechtsfiguren
als de beschikking en de overeenkomst, twee karakteristieken missen. Zij
zijn niet gericht op rechtsgevolg voor individuele gevallen en zij
behoeven, teneinde voor individuele gevallen rechtswerking te verkrijgen,
veelal nog nadere concretisering. (...)
Wij wijzen er overigens nog op, dat het hier geschetste systeem niet
alleen kenmerkend is voor het bestuursrecht, maar ook voor het pri-
vaatrecht en het strafrecht.
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Ook op die rechtsgebieden is er -afgezien van de reeds genoemde on-
rechtmatigheidsactie ex art. 1401 BW- geen mogelijkheid rechtstreeks beroep
in te stellen tegen overheidsbesluiten van algemene strekking. (...)
Vanwege het karakter van besluiten van algemene strekking is voorts
doorgaans voorzien in een met speciale waarborgen omklede procedure van
totstandkoming en bestuurlijk-politieke toetsing.

Zoals in de memorie van toelichting al is gesteld zijn bij de vaststelling
veelal de vertegenwoordigende organen van de betrokken overheidslichamen
betrokken. Daarenboven -zo voegen wij daaraan toe- kan ten aanzien van
deze besluiten voorzien zijn in goedkeuring door en/of beroep bij een hoger
bestuursorgaan, dat op zijn beurt voor dat besluit weer bestuurlijk-politieke
verantwoordelijkheid draagt."

Op de validiteit van deze argumentatie is in de Tweede Kamer niet erg diep
ingegaan. Een politieke meerderheid was blijkbaare van mening, dat het
algemene vraagstuk van de houdbaarheid van de uitsluiting van besluiten
van algemene strekking in een andere context besproken zou moeten
worden. De woordvoerder van de fractie van het CDA suggereerde daarbij
als gelegenheid de invoering van twee instanties bij de Arob-rechtsgang.
Als argumenten voor de noodzaak van zo'n discussie ten principale noemde
hij:
- dat de burger in het algemeen gemakkelijker bij de administratieve rech-

ter dan bij de burgerlijke rechter zijn recht kan halen;
- dat een algemeen verbindend voorschrift in een administratiefrechtelijke

procedure vernietigd of geschorst zal kunnen worden met een werking
erga omnes; bij het verbod in kort geding is dat anders;

- dat algemeen verbindende voorschriften in het administratieve recht aan
ongeschreven recht, met name aan het gelijkheids- en het rechtszeker-
heidsbeginsel getoetst kunnen worden en dat de Hoge Raad hier aanzien-
lijk kritischer is;

- dat in het civielrechtelijk kort geding voor toewijzing van een vordering
tot buitenwerkingstelling nodig is dat een algemeen verbindend voorschrift
"onmiskenbaar onverbindend" is; bij de toepassing van art. 107 Wet op de
Raad van State zou zo'n beperking niet gelden;

- dat de administratieve rechter kan bepalen dat de gevolgen van een ver-
nietigd besluit geheel of ten dele in stand zullen blijven70.
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Samenvatting en waardering van de motieven

136. Het onderzoek naar de motieven van de wetgever leert dat de uitslui-
ting min of meer terloops en zonder gedegen onderzoek in de wetgeving is
geintroduceerd. Evenmin is kunnen blijken dat regering en parlement de
uitsluiting grondig hebben gemotiveerd. In eerste instantie -door de com-
missie Kappeijne van de Coppello- werd de uitzondering niet gemaakt. Men
komt haar voor het eerst -doch zonder behoortijke redengeving- tegen in
de ontwerpen van de eigenzinnige Loeff. In latere wetten werd zij veelal
met een verwijzing naar het voorafgaande overgenomen. Afgaande op de
ontwerpen Loeff, mag men aannemen dat de vooroorlogse wetgever is
uitgegaan van een materitle triasconceptie, waarin wettelijke voorschriften
van bestuursorganen werden beschouwd als secundaire wetgeving en niet als
uitvoering of bestuur. In aansluiting daarop dienden die voorschriften te
delen in het onschendbare karakter van de wet. De inconsequentie van de
aanvaarde mogelijkheid van exceptieve toetsing, heeft hij zich -anders dan
men in Frankrijk deed 1- niet gerealiseerd.
Pas na de oorlog heeft de commissie De Monchy de argumenten voor de
uitsluiting op een rij gezet. Zij kwam tot de bevinding dat de rechtsbe-
scherming van de burger tegen wettelijke voorschriften van bestuursor-
ganen, afdoende gewaarborgd was door het instituut van de exceptieve
toetsing. Overeenkomstig de doctrinaire opvatting van die tijd onderscheid
makend tussen recht- en doelmatigheid, oordeelde zij dat de rechter geen
taak heeft bij de toetsing van de doelmatigheid van deze voorschriften. Op
dat punt zijn in het Nederlandse stelsel de waarborgen voor de burger in
andere voorzieningen gesitueerd, in welk verband de commissie het horen
van de Raad van State, de openbare behandeling in "verordenende lichamen",
de eis van goedkeuring door hogere organen van wetgevende produkten van
de lagere en het spontaan vernietigingsrecht van de Kroon noemde. Het
betrof hier "een van ouds bestaand stelsel, waartegen nimmer bezwaren zijn
gehoord". Bij de vaststelling van latere procesrechtelijke wetgeving heeft de
wetgever zich daar steeds -al dan niet stilzwijgend- bij aangesloten. Bij de
vaststelling van de Wet Bab werd het tot dan toe bij de formulering van de
uitsluiting gangbare begrip algemeen verbindend voorschrift (of een syno-
niem daarvan), vervangen door  besluit van algemene strekking". Het heeft
er alle schijn van, dat de wetgever daarbij niet het oog heeft gehad op een
veruiming van de uitsluiting, maar op de verbetering van een redactionele
misslag. Toch is deze -ruimere- categorie steeds in de latere wetgeving
overgenomen.
Bij de parlementaire gedachtenwisseling over het wetsvoorstel Tijdelijke wet
Kroongeschillen heeft de regering de van de commissie De Monchy bekende
argumenten overgenomen, een weinig aangepast aan de ontwikkelingen en
aangevuld.
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Hoe zijn deze argumenten te waarderen? Het is stellig zo, dat de mogelijk-
heid van exceptieve toetsing steeds een belangrijk argument is geweest om
de uitsluiting van een rechtstreekse toetsingsmogelijkheid te rechtvaardigen.
Dat zij niet afdoende is, blijkt alleen al uit de omstandigheid dat bij de
burgerlijke rechter regelmatig rechtstreeks tegen bestuurswetgeving wordt
geageerd. Van burgers mag mijns inziens ook niet worden verlangd, dat zij
bestuurswetgeving overtreden teneinde een vervolgingsdaad uit te lokken of
een beschikking, enkel en alleen om zich in een positie te manoeuvreren,
waarin het mogelijk is de verbindendheid van die wetgeving bij de rechter
ter discussie te stellen. Het genoegen nemen met deze omweg is weinig ef-
fectief en als uitsluitend middel minder passend in ons rechtsstelsel. Aan de
mogelijkheid van een omweg kan geen argument worden ontleend om tot het
volgen van die omweg te verplichten 2. Daar komt bij, dat het vaststellen
van bestuurswetgeving als zodanig al schade teweeg kan brengen 3 en dat
burgers er groot belang bij kunnen hebben, dat omtrent de rechtmatigheid
ervan op korte termijn duidelijk wordt geschapen74. De mogelijkheid van
exceptieve toetsing betekent bovendien, dat geen zekerheid bestaat, dat
omtrent de rechtmatigheid van de regeling als zodanig een rechterlijk oor-
deel wordt verkregen. Er werd reeds op gewezen75, dat de rechter door het
vellen van een oordeel dat is toegesneden op het concrete geval, of door
het bodemgeschil op een ander punt te beslissen, zich kan onttrekken aan
de toetsing van de regeling als zodanig. Alles bij elkaar genomen, brengt
mij dit tot de conclusie dat de mogelijkheid van de exceptie onvoldoende is
om de rechtsbescherming van de burger tegen het wetgevend bestuur te
waarborgen.
Bij de parlementaire behandeling van de Tijdelijke wet Kroongeschillen
heeft de regering het tekortschieten van de exceptieve toetsing blijkbaar
ook wel ingezien, omdat zij er in de nota naar aanleiding van het verslag-
terecht- op wees dat de burgerlijke rechter rechtstreeks geadieerd kan
worden uit onrechtmatige overheidsdaad. Tegelijkertijd is het merkwaardig
dat zij dit argument gebruikt om de uitsluiting van het rechtstreeks beroep
te rechtvaardigen. Gelden de andere argumenten die de regering aanvoert
om zo'n beroep tegen te houden bij de burgelijke rechter plotseling niet
meer, of minder? En -sterker nog- gelden die argumenten niet of minder bij
een exceptieve toetsing? Men kan er nog aan toevoegen, dat het ontkennen
van de mogelijkheid van toetsing in een rechtstreekse actie bij de
administratieve rechter, niet uitsluit dat deze later alsnog tot een inciden-
tele toetsing wordt geroepen.
De commissie De Monchy voerde aan, dat de doelmatigheid van bestuurswet-
geving afdoende gewaarborgd is door het horen van de Raad van State,
openbare behandeling en administratief toezicht. Bij de behandeling van het
wetsvoorstel Tijdelijke wet Kroongeschillen werden deze argumenten
herhaald. Zij zijn niet overtuigend. In de eerste plaats al niet omdat een
politiek-bestuurlijke toetsing door bestuurlijke organen ten onrechte op 66n
lijn wordt gesteld met een toetsing aan het geldende recht door de
onafhankelijke rechter76,
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In de tweede plaats echter, omdat deze stellingen te algemeen en daardoor
onjuist zijn. Het is niet zo, dat over alle ontwerpen van bestuurswetgeving
de Raad van State gehoord wordt. Een uitbreiding van de adviserende taak
van de Raad van State tot ministeritle regelingen lijkt alleen al om
praktische redenen ongewenst te zijn.
Evenmin is het zo, dat bij alle gedelegeerde wetgeving andere adviesorganen
worden ingeschakeld en dat dus daarin een vervangende waarborg gevonden
zou kunnen worden. Bepalend lijkt mij echter te zijn dat de toetsing die
door adviesinstanties wordt verricht niet mag worden verward met rechter-
lijke toetsing.
De stelling dat lagere wetgeving in een openbare behandeling wordt vastge-
steld, is eveneens in haar algemeenheid onjuist. Dat mag opgaan voor regel-
geving van gemeenteraden en provinciale staten, maar voor de meeste
andere gedelegeerde wetgeving niet.
Merkwaardig is tenslotte de stelling dat op lagere wetgeving door hogere
organen bestuurlijk toezicht wordt uitgeoefend en dat dit een afdoende
waarborg zou kunnen zijn. Zij geldt  niet voor alle lagere wetgeving en dit
toezicht kan bovendien niet worden ingeruild voor rechterlijk toezicht. Na
het Benthem-arrest zal toch niemand meer willen beweren, dat toetsing door
een hoger bestuursorgaan -wat er verder van zij- gelijk kan worden gesteld
met rechterlijke controle. Men kan daar verder nog aan toevoegen -maar
dat geldt voor de meeste argumenten die de regering bij de Tijdelijke wet
Kroongeschillen in de strijd heeft geworpen- dat deze argumenten toch ook
niet worden gebruikt om de rechterlijke toetsing van concrete bestuursbe-
slissingen uit te sluiten.
Stellig feitelijk onjuist was de herhaalde77 bewering van de regering dat
ook in veel andere landen lagere wetgeving aan een rechtstreekse toetsing
door de administratieve rechter onttrokken is. In de delen I en II van dit
boek werd dat aangetoond. Ook in de literatuur is daarop gewezen 8. Zou
Nederland met andere landen in de pas willen lopen, dan zou juist een
rechtstreeks vernietigingsberoep bij de administratieve rechter ingevoerd
moeten worden. Het argument dat in het privaatrecht en het strafrecht,
evenmin als in het bestuursrecht, beroep tegen overheidsbesluiten van alge-
mene strekking is opengesteld, kan daaraan niet in de weg staan, door de
sterke verwevenheid van de bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke norm-
stelling en voorts omdat onduidelijk is welke algemene privaatrechtelijke
overheidsbesluiten de regering voor ogen staan79

In de nota naar aanleiding van het eindverslag wees de regering ook nog op
het feit dat, voor zover algemeen verbindende voorschriften rechten en
plichten in het leven roepen, dit gebeurt voor groepen van personen, die in
hun geheel en in abstracto worden aangeduid en dat zij nog moeten worden
uitgevoerd door middel van uitvoeringsbeslissingen waartegen wel een beroep
op de administratieve rechter openstaat80. Afgezien van de minder gelukkige
formulering -deze voorschriften roepen geen rechten en plichten voor
groepen personen in het leven- mist dit argument draagkracht.
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Het geeft immers niet aan waarom tegen individuele bestuursbestissingen
wel, maar tegen algemene bestuursbeslissingen geen beroep behoort open te
staan. Het valt niet te ontkennen, dat aan de invoering van een direct
beroep problemen verbonden zullen zijn, maar deze lijken mij, gelet op de
ervaringen in het buitenland, bepaald niet onoplosbaar.
Men ontkomt mijns inziens dan ook niet aan de conclusie, dat de argumen-
ten die de wetgever in het verleden ten grondslag heeft gelegd aan de
uitsluiting van algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van
algemene strekking niet overtuigend zijn en dat daarin in ieder geval geen
argument meer kan worden gevonden om de invoering van een rechtstreeks
vernietigingsberoep bil de administratieve rechter tegen te houden. Er moet
tot slot op gewezen worden, dat in stee(is breder kring het inzicht is
gegroeid, dat die invoering gewenst is, getuige het feit dat de jon te NJV-
vergadering in overgrote meerderheid voor zo'n beroep heeft geopteerd8 .
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21. Een herwaardering van de waarborgfunctie van de
1/vet

Inleiding

137. De uitsluiting van algemeen verbindende voorschriften -en ruimer:
besluiten van algemene strekking- van de categorieen bestuursbesluiten
waartegen direct beroep bij de administratieve rechter is toegelaten, berust
op motieven die te herleiden zijn tot de gedachte van het primaat van de
wet. Om die motieven te kunnen waarderen, is het -los gezien van het in
het vorige hoofdstuk behandelde- zinvol na te gaan waarop het primaat van
de wet in onze rechtsorde berust. In dit hoofdstuk wordt daarom onderzocht
welke fundamentele rechtsbeginselen de wetsidee tot uitdrukking probeert te
brengen en welke invloed de ontwikkeling van klassieke naar sociale rechts-
staat op de mate van realisering van die beginselen heeft gehad.
Het onderzoek richt zich eerst op de waarborgen van het klassieke wetsbe-
grip; daarna komt de mate van hun realisering aan de orde. Wanneer blijkt
dat de ontwikkeling van de rechtsstaat tot een afnemend waarborggehalte
van de wetgeving heeft geleid, is er aanleiding tot bezinning op de vorm
waarin compensatie gestalte kan krijgen. Het hoofdstuk wordt besloten met
enkele conclusies over de verhouding tussen wetgever en bestuur.

In de klassieke rechtsstaatsconceptiel kwam aan de wet een centrale positie
toe. De wet vormde de primaire rechtsbron en werd vastgesteld door de pri-
maire wetgever. Zij vormde het instrument waarmee de met uitvoering en
rechtspraak belaste organen ter wille van de vrijheid en de eigendom van
de individuele burger werden gebonden2. Wet en wetgever waren te
beschouwen als waarborgen voor de rechtspositie van de burger jegens de
overheid. Alhoewel erkend wordt, dat deze conceptie in haar eenvoud als
zodanig nooit gerealiseerd is, heeft zij ons staatsrechtelijk denken
diepgaand beinvloed. Zij vormt het fundament van ons rechtsstelsel en biedt
een kader waarin fundamentele begrippen van staats- en bestuursrecht
begrepen kunnen worden. Om die reden functioneert zij hieronder als het
wetenschappelijk model, van waaruit de waarborgfunctie van de wet aan een
herwaardering wordt onderworpen.
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De grondslagen van het Europese staatsrechtelijke denken hebben voor een
belangrijk deel vorm gekregen in de achttiende en negentiende eeuw. Mits-
dien houden zij verband met het in die tijd gangbare individualistische
mensbeeld. Van dat mensbeeld maakte een vast geloof in het eigen kunnen
en kennen van de individuele mens, die als de bron van alle vooruitgang
werd beschouwd, deel uit. Er paste bij, dat de individuele burger door de
overheid zo weinig mogelijk in zijn vrijheden werd beperkt.
In het staatsrecht  is  op twee verscRF- 49 _Enderen- .getracht  vo-m- te geven
aan deze opvattingen. Men kan in de eerste plaats wijzcn.op..de natuurrech-
telijk geinspireerde3 ontwikkeling van klassieke grondrechten. Zij beogen
een gebied--te bepale-n, waarin geen enkele overheid mag treden en vormen
aldus een prilicipidle begrenzing yan de staatsmacht. In de tweede plaats
kan wor(len gewezen op de ontwikkeling van institutionele garanties. Men
mod -Sarbij denken  aan  de  leer  van  de  machtenscheiding4  en de daarmee
hamenha ende begnselen van de heerschappij van de wet en de toegang
iRt  de -rechi rS. Anders  dan de grondrechten, stellen deze garanties  geen
principicIE-giens-a-an de statelijke bevoegdheidsuitoefening6.
In de klassieke rechtsstaatsidee ziin deze twee benaderingen verenigd . Zij
vullen elkaar aan zonder dat..dQ. ecn_.dc ander kan missen. De ker van de
machtenschgidirs _ biedt het institutionele kader    voor de realisering    van
gr6Adrechten; de grondrechten beperken het overheidsoptreden ook wanneer
38 institutione  garanties niet of in mindere mate gerealiseerd zouden zijn.

De centrale positie van de wet als waarborg voor de burger komt tot uit-
drukking in het legaliteitsbeginsel. Dit beginsel houdt enerzijds in dat het
bestuur zijn zelfstandig benadelende bevoegdheden slechts aan de wet kan
ontlenen, anderzijds dat het bi 

de uitoefening van zijn bevoegdheden de
wet   in acht behoort te nemen  . De binding   van   het_ bgtpur   aan   de   wet
vindt zijn complement in het rechterlijk toezicht: de burger heeft terzake
van bestuursgeschillen in principe recht op toegang tot de onafhankqliike
rEEliter, zu14 919.waarbgrg voor de naleving van het legaliteitsbeginseP.

In het legaliteitsbeginsel liggen interne en externe waarborgen besloten.
Externe waarborgen zijn gelegen in wat men in de Duitse literatuur noemt
het "Vorbehalt des Gesetzes" en de "Vorrang des Gesetzes". Bij het eerste
gaat het om het bepalen van onderwerpen die aan de uitsluitende regelings-
sfeer van de parlementaire wetgever zijn voorbehouden; bij het tweede om
de onderlinge verhouding van wettelijke en bestuursbeslissingen; waar de
wet spreekt, is het bestuur gehouden te gehoorzamenlo. De interne
waarborgen liggen in de structuur van de wet besloten; zij vloeien voort uit
de vereisten die men aan een rechtshandeling stelt, wil men haar als wet
kunnen kwalificeren. Deze vereisten zijn niet toevallig of willekeurig, maar
houden verband met de rechtsbeginselen die aan de wetsidee zelf ten
grondslag liggen.
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Wanneer men de wet als een waarborg voor de rechtspositie van de burger
jegens de overheid beschouwt, kan zij die functie alleen waar maken, wan-
neer zij aan een aantal fundamentele kenmerken -of, zo men wil vereisten-
beantwoordt. Dit roept de vraag op welke vereisten aan de wet als
waarborg voor de burger gesteld worden, of anders gesteld: welke begin-
selen aan de wetsidee ten grondslag liggen. In de literatuur wordt die
vraag verschillend beantwoord. De verschillen zon echter niet van dien
aard, dat geen conclusie getrokken zou kunnen worden.
Btihtlingk en Logemann concluderen tot een ruim opgevat algemeenheidspos-
tulaat, dat gelijkheid en rationaliteit omvatll; Konijnenbelt noemt de begin-
selen van gelijke behandeling en rechtszekerheid12; Denninger de op elkaar
betrokken elementen algemeenheid en rationaliteit13; Van der Burg somt de
elementen democratie, algemeenheid en gelijkheid op14; Hirsch Ballin noemt
algemeenheid in de zin van objectiveerbaarheidls, maar stelt ook wel de in
het verlengde liggende rechtszekerheid voorop16; Scheltema tenslotte, ver-
wijst naar de beginselen van gelijkheid, democratie en rechtszekerheid17.
Ervan uitgaande dat dit beeld representatief is kan men tot de vaststelling
komen, dat aan de wetsidee de volgende beginselen ten grondslag liggen:

a. het algemeenheidsbeginsel;
b. het gelijkheidsbeginsel;
c. het rechtszekerheidsbeginsel en
d. het democratiebeginsel.

Hieronder wordt nagegaan welke betekenis deze beginselen hebben voor de
waarborgfunctie van de wet.

Algemeenheid

138. Als waarborg voor de burger vervult het algemeenheidspostulaat in de
klassieke wetsidee de belangrijkste functiels. Dit houdt verband met de om-
standigheid dat een ruim opgevat algemeenheidsbegrip mede de ideeen van
rechtszekerheid en gelijkheid omvat. De abstracte aard van een wettelijke
norm brengt immers mee, dat hij ziet op categorieen van gevallen en/of
groepen van burgers. Daarmee wordt bereikt, dat burgers in gelijke gevallen
gelijk worden behandeld en dat zij kennis kunnen nemen van de inhoud van
hun rechtspositie tegenover de overheid.

Aspecten

139. Omdat het begrip "algemeenheid' in de klassieke wetsidee als een
waarborg voor de burger wordt beschouwd, rijst de vraag op welke
elementen het betrokken is. Zonder daarop in rechtsfilosofische zin te
willen ingaan19, kan worden vastgesteld dat

"a emeenheid" in
de klassieke

wetsidee allereerst verwees naar rationaliteit . In de voorstelling van
Montesquieu en Rousseau vormde de wet de neerslag van de menselijke
rede: "la raison humaine 21,
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Rousseau sprak van een "justice universelle tmante de la raison seur,
Montesquieu schreef:"La 104 en gtndral, est la raison humaine, en tant
qu'elle gouverne tous les peuples de la terre; et les lois politiques et civiles
de chaque nation ne doivent Btre que les cas particuliers oil s'applique cette
raison humaine".
Het rationaliteitsgehalte van de wet werd verzekerd door haar wijze van
totstandkomen. Het wetgeven werd beschouwd als een intellectuele discussie
waaruit -als vanzelf- de geschreven waarheid naar voren zou komen22. Dit
berustte op de romantische voorstelling dat wat gevonden werd, geen oor-
deel, maar een waardevrij inzicht, een ervaring zou zijn. Wetgeven zou
leiden tot een wet en niet tot een oordeel, omdat de ratio zich op het
gebied van het recht, net als bij de natuurwetenschappen, uitdrukt in wet-
ten23 Vandaar ook het inzicht dat wetten, net als bij de natuurwetenschap-
pen, naar hun aard uit algemene regels moesten bestaan24,

In de wetsidee kan algemeenheid als waarborg voor de burger, behalve op
rationaliteit, ook betrekking hebben op tijd, ruimte, rechtssubject en
rechtsfeita. Men kan dat als volgt toelichten. Een naar tijd algemeen
werkende wet, verbindt niet voor een bepaald tijdstip of een bepaalde pe-
riode, maar voor altijd; zij heeft een qua tijd universele gelding. Een naar
ruimte algemeen werkend voorschrift geldt overal; niet slechts voor een
bepaald gedeelte van het land, of voor een bepaald perceel, maar voor het
gehele grondgebied waarover de staat rechtsmacht heeft. Van algemeenheid
naar rechtssubject is sprake, wanneer een rechtsregel voor allen geldt,
zonder uitzondering des persoons. Aan de rechtsregel zijn rechtsgevolgen
verbonden voor alle rechtssubjecten. Iedere verdere kwalificatie van de
groep justitiabelen waarvoor rechtsgevolgen in het leven worden geroepen,
betekent in dit opzicht een beperking van de algemeenheid van de wet.
Algemeenheid naar rechtsfeit tenslotte, betekent dat de regel vatbaar moet
zijn voor herhaalde toepassing; de feitelijke situatie waarop de rechtsnorm
ziet, moet zich steeds weer opnieuw kunnen voordoen; die situatie dient
naar haar aard herhaalbaar te zijn. De algemeenheid naar rechtsfeit sluit de
zogenaamde "Einzelfallwetgeving" uit26.
De wetsidee heeft zich niet ontwikkeld in die zin, dat een overheidsbesluit
pas als wet gekwalificeerd kan worden wanneer het algemeen is in al deze
opzichten. Wetten kunnen meer of minder algemeen zijn; zij voldoen in de
praktijk in meerdere of mindere mate aan deze algemeenheidskenmerken27.

Verminderde waarborKfunctie

140. De veel beschreven ontwikkeling van klassieke naar sociale rechtsstaat
heeft ontegenzeggelijk gevolgen gehad voor de mate waarin bovengenoemde
factoren van het algemeenheidspostulaat in de wetgeving gerealiseerd zijn
en gerealiseerd kunnen worden. Het is van belang dit te signaleren, omdat
duidelijk zal zijn dat wetgeving in de mate dat zij minder algemeen is,
evenredig minder beantwoordt aan haar klassiek staatsrechtelijke waarborg-
functie.
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Er is een situatie gegroeid, waarin de betekenis van het algemeenheidsver-
eiste voor de rechtspositie van de burger jegens de overheid in belangrijke
mate gerelativeerd moet worden. Op de actuele betekenis van elk van de
algemeenheidsaspecten zal kort worden ingegaan.

Rationaliteit

141. Naar tegenwoordig inzicht mag de idee van de rationaliteit met betrek-
king tot wetgeving zeker niet opgevat worden als universele rationaliteit.
Afgezien van de vraag of met betrekking tot normen ooit van een uni-
versele gelding kan worden gesproken, kan rationaliteit bij wetgeving hoog-
uit worden opgevat als de afwezigheid van willekeur in de betekenis die
daaraan in de tegenwoordige bestuursrechtelijke doctrine wordt gehecht.
Aan wetgeving mag dus wel de eis van weloverwogenheid, van redelijkheid
in strikte zin, worden gesteld. Zo benaderd, betekent rationaliteit bij een
beslissing tot vaststelling van wetgeving, dat die beslissing op draag-
krachtige gronden dient te berusten. Geconcludeerd kan worden, dat varian-
ten van het motiveringsbeginsel en het verbod van willekeur tot dit
kenmerk herleid kunnen worden.

Tijd

142. Ook met betrekking tot de factor tijd mag het algemeenheidsvereiste
bij wetgeving naar hedendaags inzicht niet absoluut worden opgevat. Ons
recht kent weliswaar normen met een naar tijd nagenoeg algemene werking
-het commune strafrecht en het burgerlijke recht bieden daar voorbeelden
van- maar voor het bestuursrecht -nauw verbonden als het is met het inter-
venieren van de statelijke overheid in een dynamische samenleving- zijn
dergelijke normen minder kenmerkend en doorgaans ook minder wenselijk.
Moderne inzichten, als de instrumentele wetsidee 8 en het verschijnsel van
de horizonwetgeving29, geven aan, dat de gedachte van een qua tijd univer-
sele gelding van bestuursrechtelijke wetgeving op de achtergrond is ge-
raakt30.

Ruimte

143. Ook in ruimtelijk opzicht mag het algemeenheidsvereiste niet absoluut
worden genomen. Het zou de historiciteit en culturele bepaaldheid van
rechtsnormen 1 -die in dit opzicht niet met natuurwetten vergeleken kunnen
worden- miskennen. Het zou ook tekortdoen aan de democratiegedachte, die
om decentralisatie en dus om spreiding van bevoegdheden vraag#2, Terri-
toriaal gedecentraliseerde regelgeving heeft per definitie een minder ruim
werkingsgebied dan wetgeving van organen van de centrale overheid. In dit
verband kan ook worden gewezen op het recht van de ruimtelijke ordening.
Als men bereid is, de bij een bestemmingsplan behorende voorschriften aan
te merken als algemeen verbindende voorschriften33, ontkomt men niet aan
de conclusie, dat algemeen verbindende voorschriften een werking kunnen
hebben, die beperkt blijft tot een perceel van zeer beperkte omvang.
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Rechtssubiect

144. Voor de algemeenheid naar rechtssubject kan een soortgelijke analyse
worden gemaakt. Het is bepaald niet zo, dat de wet geen onderscheid mag
maken naar individuele of groepskenmerken34. In de wetgeving op het
gebied van het bestuursrecht is het gelet op de taak van het bestuur in de
samenleving, doorgaans noodzakelijk dat onderscheid wordt gemaakt tussen
verschillende groepen van burgers, zulks om het bestuur in staat te stellen
zijn politiek-bestuurlijke doeleinden te verwezenlijken35. •Regels en beleid
richten zich tot segmenten van de samenleving, waarbij ook binnen ten
segment de burgers veelal weer gedifferentieerd worden behandeld", aldus
Van Buuren36, die er aan toevoegt, dat de verschillende behandeling veelal
niet het doel, maar wel het onontkoombaar gevolg van het sturend
overheidsingrijpen is. Maar ook dat moet worden afgezwakt, omdat het
vaak een beleidsdoel is om groepen burgers gedifferentieerd te behandelen.
Men kan daarbij denken aan de fiscale wetgeving, aan de sociale ver-
zekeringswetgeving en aan de inkomensregulerende maatregelen.
De afzwakking van de algemeenheidseis voor de factor rechtssubecten
wordt bevestigd door de rechtspraak. De Hoge Raad overwoog in 1918 7 dat
een besluit van de overheid houdende goedkeuring van een stratenplan op
verzoek van enkele grondeigenaren, niet mag worden gerekend tot de "naar
buiten werkende algemeene regelingen van het openbaar gezag", omdat dat
besluit ten aanzien van "bepaald aangewezen personen" was genomen. In
latere jurisprudentie zijn echter andere gevallen, die eigenlijk als
"Einzelfallwetgeving" moesten worden bestempeld, tot de algemeen verbin-
dende voorschriften gerekend.
Een gemeentelijke verordening die het plaatsen en houden van bijen-
korven verbood, achtte de Hoge Raad verbindend, omdat zij geheel
algemeen luidde en "requirant niet de eenige persoon is, die in staat is
het verbod" te overtreden. Het feit dat requirant de enige persoon was,
die in strijd met de verordening een bijenkorf met uitvliegende bijen
hield, kon naar zijn oordeel aan haar geldigheid niet "in het minst'
afdoen38.

Rekt aldus de Hoge Raad de notie algemeenheid sterk op, de Afdeling
rechtspraak doet hetzelfde met de concreetheid van beschikkingen. Zij stelt
het zogenaamde persoonscriterium voorop bij haar onderzoek naar de vraag
of wellicht een besluit van algemene strekking voorligt39. De conclusie dat
een bestuursbesluit gericht is op rechtsgevolgen voor een niet bepaalde, of
bepaalbare groep van individueel aanwijsbare personen40, betekent echter
niet automatisch, dat zo'n besluit als een besluit van algemene strekking
gekwalificeerd moet worden. Ik begrijp de jurisprudentie zo, dat andere
omstandigheden een qua personenkring algemeen besluit zodanig kunnen
concretiseren, dat een beschikking aangenomen wordt. Een -zeer- beperkte
ruimtelijke werking en een beperkte geldingsduur moeten tot die omstan-
digheden worden gerekend.
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Bij postzegelplannen wegen de concretiserende omstandigheden zwaarder
dan de algemene. Concretiserende omstandigheden zijn, dat zij worden
ontwikkeld met het oog op de realisering van een concreet doel en dat de
werking van het besluit zich beperkt tot een concreet perceel. "De
omstandigheid, dat het rechtsgevolg van dit besluit ook tegenover anderen
dan de direct berokkenen kan worden ingeroepen, geeft aan dit besluit
geenszins het karakter van een besluit van algemene strekking41.

In de zaak van het luchtvaartverbod boven Amsterdam hechtte de voorzitter
Afdeling rechtspraak waarde aan zowel de ruimtelijke als de temporeel be-
perkte algemeenheid.
"Gelet hierop en op de omstandigheid dat in het bestreden besluit (een
qua personenkring algemeen vliegverbod boven het centrum van
Amsterdam, RvM), dat een beperkte geldingsduur heeft (nl. op 21 no-
vember 1981 van 11.00 tot 18.00 uur, RvM), het gedeelte van het luchtruim
waarop dit betrekking heeft zeer nauwkeurig is omschreven en een
beperkt gebied betreft, zijn Wij voorshands van oordeel dat dit besluit als
een beschikking in de zin van art. 2, eerste lid, Wet Arob dient te
worden aangemerkt.

42

Wanneer men zich realiseert, dat de kwalificatie beschikking of besluit van
algemene strekking het resultaat is van het tegen elkaar afwegen van de
abstraherende en concretiserende elementen van een bestuursbesluit, wordt
duidelijk dat de algemeenheid, als kenmerkend element van wetgeving, in
het moderne bestuursrecht aan onderscheidende betekenis sterk heeft

ingeboet. Wat chargerend zou men wellicht kunnen stellen, dat bepaalde
bestuursbesluiten die naar hun inhoud voldoen aan het materiele wetsbe-
grip43 van de Hoge Raad, onder omstandigheden door de Afdeling recht-

spraak als beschikkingen worden aangemerkt. Postzegelplannen« zijn
daarvan het levende bewijs.

Herhaalbaarheid rechtsfeit

145. Dat wetgeving dient te beantwoorden aan het vereiste van algemeen-
heid naar rechtsfeit, houdt in dat zij naar haar aard vatbaar moet zijn voor
herhaalde toepassing. Dat betekent overigens naar de huidige stand van
zaken niet automatisch, dat zij moet zien op categorieen van feitelijke
gevallen die zich steeds weer opnieuw kunnen voordoen.
Ter adstructie: een besluit tot vaststelling van nieuwe rangen voor het
personeel van een gemeentelijke dienst is een algemeen verbindend
voorschrift45. Men kan evenzeer vraagtekens plaatsen bij de herhaal-
baarheid van delegatiebepalingen.

Als onderscheidingscriterium naar beschikkingen schiet het aspect van de
herhaalbaarheid ook anderszins tekort. Het aan een lozingsvergunning Wet
verontreiniging oppervlaktewateren verbonden voorschrift dat septictanks
eenmaal per jaar geleegd dienen te worden en dat de daarbij vrijkomende
afvalstoffen niet in het oppervlaktewater mogen worden geloosd, heeft be-
trekking op een herhaalbaar rechtsfeit, ofschoon de vergunning zelve als
beschikking gekwalificeerd moet worden46
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Condusie ''

146. Ik meen te kunnen concluderen dat hei beginsel van de algemeenheid  
als waarborg voor de burger aan betekenis heeft ingeboet. Veel bestuurs- f
rechtelijke wetgeving richt zich tot groepen van burgers, die afhankelijk <
van de gedetailleerdheid van de overheidsinterventie, naar omvang kunnen \
varieren. In het Spuitvliegenarrest 7 bij voorbeeld, ging het om een maatre-
gel die hooguit enkele tientallen personen raakte. Uit algemeenheidsoogpunt  
is het onderscheid tussen algemeen verbindende voorschriften van bestuurs-,
organen en beschikkingen  dan ook gradueel geworden48.  Het  is  naar  de  hui- m
dige stand van zaken zuiverder om ze te beschouwen als in elkaar ineen-
vloeiende rechtsfiguren49.
Vastgesteld kan voorts worden, dat in de mate dat wetgeving minder beant/woordt aan het algemeenheidspostulaat, zij minder immanente waarborgen
omvat voor de rechtspositie van de burger jegens de overheid. Wenst men
vast te houden aan de rechtsstatelijkheid van de bestuurlijke besluitvorming,
dan is het wenselijk daaraan consequenties te verbinden in de vorm van
compensatie. Het ligt niet voor de hand deze te zoeken in een verscherping
van het toezicht door volksvertegenwoordigingen, omdat dezen zich bij hun
oordeelsvorming niet primair laten leiden door de rechtmatigheid van het te
controleren besluit. Men zal haar wel kunnen vinden bij de met rechtspraak
belaste organen, nu deze middels hun toetsingsrecht in staat zijn om het
bestuur aan het recht te binden, daar waar de wetgever in gebreke moest
blijven.

Gelijkheid

147. In de klassieke wetsidee wordt mede het gelijkheidsbeginsel uitgedrukt,
enerzijds als afgeleide van het algemeenheidspostulaat, anderzijds als een
zelfstandige ethische waardeso. Bilhtlingk heeft erop gewezen, dat met het
algemeenheidspostulaat een emancipatorische functie werd beoogd voor de
derde stand, die uit was op afschaffing van de  privileges51. De algemeen-
heid moest een situatie scheppen, waarin alle burgers voor de wet gelijk
waren. De beoogde gelijkheid was dus een juridische getijkheid. Naar later
is gebleken, heeft zij geleid tot een verhulling en verscherping van
feitelijke maatschappelijke ongelijkheden.
De ontwikkeling van een klassieke naar een sociale rechtsstaat heeft de
mate waarin in de wetgeving het gelijkheidsbeginsel wordt gerealiseerd,
sterk aangetast. Delegatie van wetgevende bevoegdheid en een beperkt alge-
mene werking naar tijd en ruimte van wetgeving op het terrein van het be-
stuursrecht, hebben geleid tot een ongelijke behandeling van groepen bur-
gers ten opzichte van elkaar. Waar besturen -daaronder begrepen het
vaststellenb van algemeen verbindende voorschriften- een vorm van beslissen
is en waar het nemen van beslissingen het maken van keuzen veronderstelt,
is een ongelijke behandeling van groepen burgers bij het nemen van
beslissingen van algemene aard per definitie gegeven. De wetgeving op het
gebied van het bestuursrecht kenmerkt zich door een verregaande differen-
tiatie van de samenleving in groepen personen van uiteenlopende grootte52
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Weliswaar is het zo, dat deze wetgeving zich naar haar bewoordingen richt
tot personen die in abstracte categorieen zijn aangeduid, maar feitelijk
genomen zijn die categorieen vaak zo gedetaillieerd omschreven, dat de
burgers de facto geindividualiseerd zijn of op eenvoudige wijze kunnen
worden53. Het vaststellen van wetgeving op dit terrein schept zonder twijfel
interne gelijkheid, namelijk binnen de groep personen die zij bestrijkt, maar
tegelijkertijd externe ongelijkheid, namelijk jegens andere groepen burgers,

waarvoor geen of niet eenzelfde regeling is getroffen.
Bij een toenemende externe ongelijkheid van algemene bestuursbeslissingen
is er -net als bij het algemeenheidspostulaat geconcludeerd werd- alle
aanleiding om het verlies aan waarborgkarakter van de wet te compenseren
door de waarborg van rechterlijke toetsing, al dan niet in een rechtstreeks
vernietigingsberoep.

Rechtszekerheid

148. De kiassieke wetsidee bcoogt de burger mede te beschermen tegen
rechtsonzekerheid. Door de eis te stellen dat de rechtspositie van de burger

bij algemene wet geregeld wordt, verzekert men dat hij zich kan richten
naar de inhoud van zijn rechtsbetrekking met de overheids#. In verband
daarmee veronderstelt het rechtszekerheidsbeginsel een duidelijke -door
middel van publikatie kenbare 5- inhoud van de normstelling, het bestaan
van een verbod van terugwerkende kracht en behoedzaamheid bij het
invoeren, wijzigen en afschaffen van normen.
De ontwikkeling van klassieke naar sociale rechtsstaat heeft ook afl)reuk
gedaan aan de mate waarin wetgeving rechtszekerheid kan bieden. Veel van
de wetten op het gebied van het bestuursrecht behoren tot het type kader-
of raamwetgeving en kenmerken zich door het attribueren en delegeren van

algemene en concrete bevoegdheden aan bestuursorganen56. Als de wetgever
al beperkingen stelt aan de uitoefening van die bevoegdheden, gebeurt dat
vaak in de vorm van vage normen die het bestuur een ruime marge van
oordelen laten. Daarmee doet dit type wetgeving afbreuk aan het waar-
borgkarakter van de wet. Aan de duidelijkheid van deze normstelling valt
maar weinig rechtszekerheid te ontlenen.
Tegelijkertijd roept het toedelen van discretionaire regelings- en concrete
bestuursbevoegdheden een andersoortige onduidelijkheid op, welke verband
houdt met de overvloed van gedetailleerde regelgeving. Als gevolg van de
normenvloed manifesteren zich problemen van co8rdinatie, harmonisatie en
ondoorzichtigheid, waaraan men sinds een aantal jaren door deregulering,
harmonisatie en vereenvoudiging van regelgeving het hoofd wil bieden.
De jurisprudentitle regel dat de wetgever aan zijn wetten terugwerkende
kracht mag verlenen en dat hij lagere wetgevers daartoe kan machtigen,57

beperkt de immanente rechtszekerheid van deze wetgeving. Zonder zo'n
machtiging is het verlenen van terugwerkende kracht aan benadelende
bestuurswetgeving in het algemeen niet toegestaan.
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Men moet echter aannemen dat het rechtszekerheidsbeginsel niet gauw in de
weg kan staan aan het voor de toekomst invoeren, wijzigen of afschaffen
van algemeen verbindende voorschriften, ongeacht of zij door de wetgever
of het bestuur worden vastgesteld. Voor bestuurswetgeving klemt deze
inbreuk op de rechtszekerheidsgedachte meer, dan voor de parlementaire
wetgeving, die in verband met haar totstandkomingsprocedure moeilijker kan
worden ingevoerd, gewijzigd of afgeschaft. Dit doet all}reuk aan de
kenbaarheid van de inhoud van rechtsbetrekkingen en onderstreept de
wenselijkheid van compenserende waarborgen58,

Democratic

149. In het vereiste dat wetten door of met medewerking van een op basis
van vrije en rechtstreekse algemene verkiezingen samengesteld orgaan
worden vastgesteld, komt het democratiebeginsels9 tot uiting. Voor de
burger ligt hierin de waarborg besloten dat met zijn vrfiheid en belangen in
voldoende mate rekening wordt gehouden60. Aldus kanol een democratische
grondslag bijdragen aan de legitimatie van algemeen verbindende voor-
schriften.
Een kritische beschouwing leert, dat de mate waarin het democratiebeginsel
in de wetgeving tot uitdrukking is gebracht, sterk varieert. Men kan in de
eerste plaats vaststellen, dat niet alle algemeen verbindende voorschriften
door de parlementaire wetgever worden vastgesteld. Het is evenmin zo, dat
alle lagere wetgeving afkomstig is van bestuursorganen met een eigen demo-
cratische legitimatie, zoals gemeenteraden en colleges van provinciale
staten. Zij wordt immers voor een belangrijk deel vastgesteld door organen
met een indirecte democratische legitimatie, namelijk via toezichtlijnen en
verantwoordingsplichten. Het behoeft nauwelijks betoog, dat het toezicht en
de verantwoordingsplicht in de huidige verhoudingen maar weinig waar-
borgen kunnen bieden voor de rechtspositie van de burger62 Kan 3 heeft
erop gewezen, dat van controle door vertegenwoordigende lichamen geen
wonderen mogen worden verwacht. Van der Hoeven heeft zich met
betrekking tot pseudo-wetgeving in gelijke zin uitgelaten64.
Zelfs in het gunstige geval dat wetgeving door organen met een eigen
democratische legitimatie wordt vastgesteld, betekent dat niet zonder meer,
dat die legitimatie ook in die wetgeving voor het volle pond kan doorklin-
ken65. Ook wanneer men voorbijgaat aan de politicologische theorie van de
verkiezingsparadox66, die een verklaring geeft voor het gebrekkig op elkaar
aansluiten van opvattingen en inzichten van volksvertegenwoordigers en
electoraat, valt het moeilijk te ontkennen, dat het zwaartepunt van de
normstelling verschoven is van de vaststellings- naar de voorbereidingsfase
en dus van het direct gelegitimeerde naar het indirect gelegitimeerde
orgaan67. Het heeft er mede toe bijgedragen, dat een eenzijdig instrumen-

tele visie 5 de verhouding tussen staat en burgers regelmatig is gaan
overheersen . De waarborgfunctie van de wetgeving is er evenredig mee
afgenomen69.
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Voor indirect gelegitimeerde bestuurswetgeving geldt dit nog sterker. Net
als bij de andere beginselen die aan de wetsidee ten grondslag liggen, kan
worden geconcludeerd, dat er aanleiding is om het verminderde waarborgka-
rakter van de wetgeving te compenseren. Door het stellen van eisen aan de
procedure van bestuurlijke besluitvorming, kan het gemis aan invloed van de
volksvertegenwoordiging op de inhoud van de normstelling, worden verkleind
of weggenomen70. Het behoort tot de taak van de rechter erop toe te zien
dat de procedurele vereisten worden nageleefd.

Weteeving van een bestuursorgaan berust op een bestuursbeslissing

150. Hierboven werd vastgesteld, dat de ontwikkeling van klassieke naar
sociale rechtsstaat het waarborgkarakter van de wetgeving op het gebied
van het bestuursrecht heeft verminderd. Deze ontwikkeling is van dien aard
geweest, dat bestuurlijke beslissingen houdende vaststelling van wetgeving
zich qua waarborgen niet wezenlijk meer laten onderscheiden van andere
bestuursbeslissingen'71. De beschreven analyse had betrekking op de mate

p van realisering van beginselen die aan de wetsidee ten grondslag liggen.

, '       Men kan echter ook vanuit andere invalshoeken   tot de conclusie komen,   dat
het onderscheid tussen algemene en concrete bestuursbesluiten geen houvast
meer kan bieden voor het uitsluiten van beroep op de rechter tegen
besluiten tot vaststelling van bestuurswetgeving.
Van der Vlies heeft erop gewezen, dat de bevoegdheidsregeling van

 bestuursorganen niet altijd duidelijk aangeeft of beschikkings- of rege-
lingsbevoegdheid is verleend. Als voorbeeld noemde zij art. 2, eerste lid,
Leningenwet (Stb. 1979,210) dat als volgt luidt:

"De voorwaarden waaronder de leningen worden aangegaan worden, met
inachtneming van de voorschriften dezer wet, door Onze Minister van
FinanciEn vastgesteld." 2

Men kan daar nog aan toevoegen, dat de vraag of voor het bereiken van
een bestuurlijk doel de beschikking of een algemeen verbindend voorschrift
als instrument wordt gekozen vaak een kwestie van wetgevingstechniek is73

Recente ontwikkelingen in het milieurecht tonen dat aan. Bepleit is en
gerealiseerd wordt, dat standaardvoorschriften die aan vergunningen
worden verbonden, worden neergelegd in algemene maatregelen van
bestuur74. In de discussie daarover is bij mijn weten geen aandacht
geschonken aan het verlies aan rechtsbescherming van de burger, dat
daarvan het gevolg is.

Tekenend is verder, dat in de wetgeving min of meer vrije beschikkingsbe-
voegdheden worden gecreterd. Bestuursorganen moeten -althans kunnen-
voor de uitoefening daarvan beleidsregels of pseudowetgeving vaststellen. De
rechter acht zich bevoegd die regels te toetsen aan beginselen van behoor-
lijk bestuur.
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Het valt niet in te zien waarom dat voor algemeen verbindende voorschrif-
ten van bestuursorganen anders zou moeten zijn75
Wat daar verder van zij, ook in deze opzichten is de scheiding van
algemeen verbindende voorschriften en beschikkingen niet zo evident, als
met het oog op de klassieke doctrine over de verhouding van het wet-
gevende bestuur en de rechter wenselijk zou zijn geweest76. Er dringt zich
de conclusie op, dat een bestuursbesluit tot vaststelling van een algemeen
verbindend voorschrift primair een bestuursdaad is en dat het bestuur
wetgever in eigen zaak is geworden77

De structuur van de rechtsorde

151. In de voorafgaande analyses over de verhouding tussen bestuurswetge-
ving en andere bestuursbesluiten, werd gekeken naar de wetsidee en naar de
wetstechniek. Een algemene conclusie die men eraan kan verbinden, is dat
het onderscheid tussen wetgeving en bestuur niet zo scherp is, als wel
wordt voorgesteld.
De diffuse verhouding van wetgeving en bestuur is in de rechtstheorie o
verschillende manieren beschreven. In de teer van de gelede normstelling4,
wordt het primaat van de wetgever tot uitgangspunt gekozen en verschijnt
de vervaging van het grensgebied als een "terugtred van de wetgever"79. In
de instrumentele visie op het bestuursrecht wordt de verhouding vanuit het
tegenoverliggende perspectief benaderd en verschijnt de wet als een instru-
ment om politiek-bestuurlijke doeleinden mee te kunnen bereiken80. De
beide benaderingen hebben gemeen dat zij vertrekken vanuit elementen van
de klassieke triasconceptie.
Kelsensi laat die conceptie los en vertrekt bij een analyse van de norm. Hij
vat de norm op als een behoren. In die benadering is het in principe
irrelevant of het behoren in een algemeen of in een concreet besluit is
vervat. In rechtsnormen liggen disposities besloten die met elkaar in con-
flict kunnen raken, zodat er behoefte is aan regels die de onderlinge ver-
houding en dus voorrang bepalen. In de "Stufentheorie" wordt die voorrang
niet bepaald door een tegenstelling tussen wetgeving (algemene ·regels) en
bestuur (concrete besluiten), maar door hun meerdere of mindere algemeen-
heid. Deze theorie gaat ervan uit, dat de rechtsorde is samengesteld uit
rechtsregels van een verschillende algemeenheidsgradatie, met dien verstande
dat de hogere regels zich, afdalende langs een hitrarchisch gelede structuur
van statelijke organen, geleidelijk aan concretiseren tot gedragsregels voor
het concreet voorliggende geval. Het moge duidelijk zijn dat, in deze
conceptie geen plaats is voor een strikt op te vatten onderscheid tussen
wetgeving en bestuur.
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-- Conclusie

152. De categorische uitsluiting van algemeen verbindende voorschriften-
later besluiten van algemene strekking- van het beroep op de administra-
tieve rechter hangt samen met een veelal onuitgesproken gelaten primaat

I van de wet. Dat primaat berust op de gedachte dat de wet als algemene
dispositie uitdrukking geeft aan de begincelen van rationaliteit gelijkheid,
rechtszekerheid en democratie. In het onderzoek is de vervaging van wetge-
ving en bestuur geschetst. De ontwikkeling van het materiele wetsbegrip
heeft geleid tot een type wetgeving dat onvoldoende uitdrukking geeft aan
deze beginselen. Deze wetgeving kan dan ook niet delen in het primaat van
de wet. Zij is te beschouwen als een bestuursdaad en dient dienovereen-
komstig behandeld te worden. In het onderzoek wordt zij dan ook aangeduid
als bestuurswetgeving82. De beschreven uitholling van de waarborgfunctie
van de wet rechtvaardigt het operationeel maken van compenserende
waarborgen, zoals rechterlijke toetsing aan ongeschreven recht en het
invoeren van een rechtstreeks vernietigingsberoep.



275

Noten

1. Zie over de rechtsstaatsgedachte E.M.H. Hirsch Ballin, De mens in de
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sterkere en zwakkere overheden?, in Bestuursrecht en bestuurswerkelijk-
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19. R6dig, Zum Begriff des Gesetzes in der Rechtswissenschaft, in: Studien
ZU einer Theorie der Gesetzgebung, meent dat rechtsregels niet in
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24.  Bohtlingk/Logemann, a.w., p.17.
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het tijdsgebonden is en op den duur door nieuwe ontwikkelingen kan
worden achterhaald."
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1981, p.36: "Het recht is de ordenende factor van de samenleving. Dat-
gene wat geordend moet worden is de bestaande historisch gegroeide situatie."

32. Zie Werkgroep herziening gemeentewet, p. 6.
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p. 279 en J.G. Steenbeek, Wet administratieve rechtspraak overheidsbe-
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langere tijd geldt en het zich voor een herhaalde toepassing leent.'
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68. M. Scheltema, De partijdige wetgever, Deventer 1984, p.12 noemt dit
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rechtspraak, RMTh. 1978, p. 262.

71. In gelijke zin M. Scheltema, De bestuurder in nieuwe gedaanten, in
Bestuursrecht en bestuurswerkelijkheid, p. 14 en 15.

72. Van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke wetgeving,
p.141.

73. Vgl. de annotatie van MA. van der Ham bij VzAR 26 maart 1985, AB
85,468 onder 4; JA. Borman, preadvies NJV 1981, Handelingen NJV 1981,
pp.23-25; M. Scheltema, De partijdige wetgever, Deventer 1984, p.142;
I.C. van der Vlies, Praktijkboek Administratief Recht, Hoofdstuk XVIII,
par.3.2.3.; Van Buuren, preadvies, p.15.
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preadvies VAR, Geschriften van de Vereniging voor Administratief
Recht, Alphen aan den Rijn 1984, p.36 e.v.

75. Idem M. Scheltema, Bestuursrecht: Is het bestuur wetgever in eigen
zaak?, p. 142.
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76. I. Samkalden, preadvies VAR 1960, XLII, Zijn de traditionele vormen en
begrippen van het bestuursrecht toereikend bij de uitbreiding van de
overheidstaak met name op sociaal en economisch gebied?, p.52.

77.   Zie M. Scheltema, het twee noten terug aangehaalde werk, p. 143.

78. Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 154. Deze leer wordt bevestigd door HR
9 januari 1981, NJ 1981,229 (Van Dam/Beukeboom).

79. Struijcken, Administratie of rechter, p. 13; H.D. van Wijk, Voortgaande
terugtred, oratie VU, in: Besturen met recht, 's-Gravenhage 1974,
Pp.99-115.

80. De belangrijkste representanten van deze theorie zijn De Haan,
Drupsteen en Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, derde
druk, Deventer 1986.

81. H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Wien 1960; van dezelfde schrijver:
Allgemeine Theorie der Normen, Wien 1979.

82. De opvatting van M. Scheltema, De partijdige wetgever, p. 14, dat
gedelegeerde wetgeving niet als recht zou kunnen worden beschouwd,
decl ik niet. Zij lijkt mij strijdig met de bestaande jurisprudentie op
art. 99 R.0. en met de rechtspraak over het begrip algemeen verbindend
voorschrift. Bovendien roept zij de vraag op hoe zij kunnen ontstaan
uit een rechtshandeling, zonder zelf tot het recht te behoren.



22.  Compensatie voor de verminderde waarborgfunctie
van de wet

Verbetering langs drie sporen

153. In hoofdstuk 21 werd vastgesteld dat de ontwikkeling van klassieke
naar sociale rechtsstaat geresulteerd heeft in een uitholling van de waar-
borgfunctie van de wet. In dit hoofdstuk wordt nagegaan of dit functiever-
lies kan worden gecompenseeerd door het invoeren van de mogelijkheid van
direct beroep op de administratieve rechter tegen bestuursbesluiten tot
vaststelling van algemeen verbindende voorschriften.
Dit gebeurt in het besef dat ook langs andere wegen gepoogd is en wordt
om de problemen die voortvloeien uit de veranderde rol van wetgeving tot
een oplossing te brengen. Voor de oplossing van wat men is gaan noemen
"problemen van wetgeving"i hebben zich in de literatuur drie opties aan-
gediend:
- een verbetering van de technische kwaliteit van de (procedure van2) re-

gelgeving3;
-  een herbezinning op het "Vorbehalt des Gesetzes"4 en
- een herorientatie op de ondertinge staatsrechtelijke verhouding van de

onafhankelijke rechter en het regelgevende bestuur .
De eerste twee hebben in de afgelopen jaren ruimschoots aandacht gehad en
zullen in deze studie buiten beschouwing blijven. Bij de laatste is dat in
veel mindere mate het geval geweest. Ik zal mij tot die optie beperken.

In dit hoofdstuk komt de verhouding tussen bestuur en rechter aan de orde
in verband met de vraag, of het wenselijk is een direct vernietigingsberoep
op de administratieve rechter in te voeren. In de hoofdstukken 23 tot en
met 29 wordt nagegaan welke betekenis algemene rechtsbeginselen kunnen
hebben voor de rechterlijke toetsing van wetgeving van bestuursorganen.
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Is het wensclijk of nodig ecn direct beroep in te voeren?
Plan vanbehandeling

154. In dit hoofdstuk wordt onderzocht of het wenselijk of nodig is, om de
mogelijkheid van een direct vernietigingsberoep tegen beslissingen tot
vaststelling van bestuurswetgeving in te voeren. Ofschoon deze vraag
samenhangt met die naar de juridische aanvaardbaarheid van de rechterlijke
toetsing van bestuurswetgeving6, mag zij er niet mee verward worden. In
theorie kan zo'n toetsing immers op twee manieren georganiseerd worden,
namelijk door middel van het invoeren van een direct beroep en door middel
van de exceptie. Het is onomstreden dat de rechter naar geldend Nederlands
recht in beginsel steeds de bevoegdheid heeft om bestuurswetgeving bij

7wege van exceptie te toetsen . Verder kan worden vastgesteld,  dat  het
direct beroep doorgaans ontbreekts, maar dat de civielrechtelijke actie uit
onrechtmatige daad een in toenemende mate gebruikt substituut vormt. Dit
roept dan ook de vraag op of het wenselijk, c.q. nodig is, een direct ver-
nietigingsberoep in te voeren naast, of in plaats van, de bestaande rech-
terlijke toetsingsmogelijkheden, zoals de exceptie van onwettigheid en de
actie uit art. 1401 BW. Getracht zal worden op deze vraag een antwoord te
vinden. Als het antwoord bevestigend luidt, zal worden ingegaan op enkele
complicaties van de invoering van zo'n beroep.

De uitsluitinmmotieven ziin niet overtuigend

155. In de voorgaande hoofdstukken werd geconcludeerd, dat de uitsluiting
van bestuurswetgeving van de categorieen bestuursbesluiten waartegen de
wetgever vernietigingsberoep op de administratieve rechter heeft openge-
steld, niet kan overtuigen. Tevens werd vastgesteld, dat de ontwikkeling van
een klassieke naar een sociale rechtsstaat op het gebied van de voor het
bestuursrecht relevante wetgeving, geresulteerd heeft in een verminderde
waarborgfunctie van de wet. Er werd de conclusie aan verbonden, dat aldus
een leemte is ontstaan in de gewaarborgde rechtspositie van de burger
jegens de overheid en dat het in een democratische rechtsstaat in beginsel
aan de rechter is om daarin te voorzieng. Anders gezegd: in het moderne
bestuursrecht zijn wetgeving door het bestuur en andere bestuursbesluiten
zodanig verweven, dat er geen aanleiding is om die wetgeving uit een oog-
punt van rechtsbescherming van de burger, principieel anders te behandelen
dan die andere besluiten. Omdat tegen die andere besluiten in het algemeen
wel beroep op de administratieve rechter mogelijk is, kan men moeilijk
ontkomen aan de conclusie dat uitbreiding van die beroepsmogelijkheid tot
alk bestuursbeslissingen, dus ook tegen alle beslissingen met een algemeen
karakter, in principe gewenst is. In hoeverre er reden is om op deze alge-
mene lijn uitzondering te maken voor bepaalde (soorten) specifieke alge-
mene bestuursbesluiten, valt niet op voorhand te zeggen.
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Wil de wetgever daartoe overgaan, dan zal hij een uitsluiting van specifieke
soorten besluiten van algemene strekking niet kunnen motiveren met
argumenten die evenmin worden gebruikt om concrete bestuursbesluiten van
het vernietigingsberoep uit te zonderen. Evenmin zal hij argumenten kunnen
gebruiken die verwijzen naar het algemene karakter van besluiten van
algemene strekking, omdat, zoals naar mijn mening werd aangetoond, de
notie algemeenheid daarvoor voldoende draagkracht mist.

Biedt het excel)tief verweer voldoende rechtsbescherming?
De wenseliikheid van de invoerintz van direct beroep naast het exceptief
verweer

156. In theorie zou de mogelijkheid om bij wege van exceptie een beroep te
doen op de onrechtmatigheid -en dus de onverbindendheid- van een
wettelijk voorschrift (dan wel de verplichting om zo'n voorschrift buiten
toepassing te laten) in de weg kunnen staan aan het invoeren van een
rechtstreeks vernietigingsberoep.
De exceptie van onwettigheid berust op de veronderstelde
bevoegdheidio van de rechter om onrechtmatige wettelijke voorschrif-
ten, waarvan hem de toepassing in een concreet geval wordt gevraagd,
buiten toepassing te laten. Naar algemeen wordt aangenomen, komt deze
bevoegdheid aan iedere rechter toe, zolang zij hem door middel van een
in de wetll geregeld toetsingsverbod niet ontnomen is12 Ofschoon het
gebruikelijk is van "exceptie van onwettigheid" te spreken, is er in
verband met de tot ontwikkeling gekomen toetsing van bestuurswet-
geving aan ongeschreven recht aanleiding de term "onwettigheid" op dit
punt aan te passen. Dit geldt temeer nu de rechter ook ambtshalve
bevoegd is om wettelijke voorschriften te toetsen en dus ook de term
"exceptie" minder juist moet worden geacht. Omdat wettelijke voor-
schriften -behoudens rechtstreeks beroep- alleen bij wege van voorvraag
worden getoetst, is er veel voor te zeggen voortaan te spreken van
prealabele toetsing. De omstandigheid dat bij de burgerlijke rechter
rechtstreeks tegen lagere wetgeving kan worden geageerd, vormt slechts
ogenschijnlijk een belemmering, omdat de onrechtmatigheid van de
regeling een voorvraag is van de hoofdvraag of er sprake is van een
onrechtmatige overheidsdaad.

Biedt de exceptie van onwettigheid een zo voldoende mate van rechtsbe-
scherming, dat er daarnaast geen behoefte is aan de invoering van
administratieve rechtspraak13,
Voor een gefundeerd antwoord is het allereerst nodig na te gaan wat de
verschillen tussen de beide rechtsfiguren zijn.
Afgaande op de rechtsgevolgen, blijkt het oordeel over een voorvraag juri-
disch slechts tussen partijen te werken14; het betreft immers een declara-
toir. Daarentegen werkt de vernietiging door een administratieve rechter
constitutief en dus jegens allen, zodat ook derden er een beroep op kunnen
doen.
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Dit verschil hangt samen met het voorvraagkarakter van de exceptieve
toetsing en het hoofdvraagkarakter van de toetsing in het vernietigingsbe-
roep. Ook een ander verschil -het voorwerp van toetsing- hangt daarmee

samen. Bij de prealabele vraag staat de bestissing van de hoofdvraag voorop
en dus de betekenis van het complex van rechtsnormen voor het voorlig-
gende geval. Dit kan ertoe leiden dat de rechter bij zijn toetsing van het
voorschrift minder abstraheert van het voorliggende geval dan bij een
rechtstreeks beroep. Bij het rechtstreeks beroep staat immers de rechtma-
tigheid van het wettelijk voorschrift zelf centraal en niet zijn toepassing.

Tegelijkertijd betekent dit, dat de rechter bij de exceptie in de gelegenheid
is om de toetsing van het wettelijk voorschrift te omzeilen, wanneer zij
voor de beslissing van de hoofdvraag niet strikt noodzakelijk is. Voor de
rechtsbescherming van de burger houdt dat in, dat deze niet op voorhand
weet of hij een rechterlijk oordeel over de rechtmatigheid van het wettelijk
voorschrift zal verkrijgen. A fortiori geldt dat, wanneer een nieuw
afgekondigde regeling nog niet jegens een belanghebbende is uitgevoerd15
en hij er in verband met zijn toekomstig maatschappelijk handelen weI
belang bij heeft een uitspraak te krijgen over haar verbindendheid; hij moet
immers nog maar afwachten of het bestuur binnen redelijke termijn een uit-
voeringsbeslissing zal nemen die hij bij de rechter -wegens beweerdelijk
ontbreken van een verbindende grondslag- mi kunnen aanvechten. In het
verlengde daarvan ligt de situatie, dat de personenkring tot welke een
wettelijk voorschrift zich richt, afwijkt van de kring die nadeel lijdt of
schade te duchten heeft. Scheltema16 geeft als voorbeeld het geval van het
Pocketbooks-arrest. De onrechtmatige boekverkoopbeschikking richtte zich
tot de detailhandel en niet tot de boekendistributeurs, zodat laatstge-
noemden niet in de gelegenheid waren een uitvoeringshandeling uit te lok-
ken. Daardoor was het eveneens onmogelijk om de onwettigheidsexceptie op
te werpen. Hier kon alleen een rechtstreeks tegen de regeling gerichte
actie soelaas bieden.
Het tot partijen beperkt blijven van de rechtsgevolgen van een prealabele
toetsing heeft tot consequentie17, dat iedere belanghebbende voor zich
genoodzaakt is de omweg van de exceptie te bewandelen18. Men moet dat
stellig strijdig vinden met een effectieve regeling van de rechtsbescher-

19ming . Van der Hoeven heeft crop gewezen, dat tan uitspraak over een
besluit van algemene strekking spoediger tot stand komt, en daarom ook
goedkoper is, dan de afhandeling van vele individuele beroepen, waarin het
uiteindelijk gaat om de rechtmatigheid van het achterliggende besluit van
algemene strekking20. Men kan er nog aan toevoegen, dat het moeten
bewandelen van de omweg ook theoretisch onbevredigend is, omdat hetgeen
de rechter in een directe actie niet zou mogen doen, 4 wel mag doen bij
de beantwoording van een voorvraag21,
In de literatuur is op talloze plaatsen naar voren gebracht dat de prealabele

onverbindendverklaring feitelijk gezien erga omnes werkt. Toch komt het
mij voor, dat dat argument niet mag worden overschat.
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Er worden ook gevallen gesignaleerd, waarin de rechter -door een weigering
van het bestuur een onverbindend verklaarde regeling niet meer uit te
voeren- tot onnodige herhaling geroepen werd. Mok noemt als voorbeeld het
Uitvoeringsbesluit verontreiniging oppervlaktewateren22. Daarnaast komt
het voor dat de overheid zich door middel van inschakeling van zelstandige
bestuursorganen aan een rechterlijk uitvoeringsverbod weet te onttrek-
ken23. Bij een jegens allen werkende schorsing zou dat niet mogelijk zijn
geweest.
Deze verschillen tussen prealabele en principale toetsing overziende, kom
ik tot de conclusie, dat de exceptie van onwettigheid niet een zodanige
rechtsbescherming kan bieden, dat het invoeren van een rechtstreeks
vernietigingsberoep overbodig kan worden genoemd. De invoering van zo'n
beroep en een daarbij passend administratiefrechtelijk kort geding kan
bijdragen aan het oplossen van de geschetste problemen.

De onwenseliikheid van de invoerinir van direct beroep in de plaats van de
excel)tiC

157. De vraag kan rijzen of de invoering van een rechtstreeks vernieti-
gingsberoep bij de administratieve rechter in de plaats zou kunnen komen
van de prealabele toetsing. Zou het wenselijk zijn aan de mogelijkheid van
rechtstreeks beroep tegen bestuurswetgeving eenzelfde formele rechtskracht
te verbinden als positief recht is bij beschikkingen?
Het is zeker zo, dat de invoering van een directe beroepsmogelijkheid de
rechtszekerheid zou dienen. Rechtstreeks belanghebbenden zouden een aan-
spraak krijgen op een rechterlijk oordeel over de rechtmatigheid van een
besluit houdende vaststelling van bestuurswetgeving, zonder dat zij afhan-
kelijk zouden zijn van een twijfelachtige prealabele toetsingsmogelijkheid.
Ook de rechtszekerheid van het bestuur zou ermee gediend zijn, omdat het
dan een constitutief, dus algemeen werkend, rechterlijk oordeel zou kunnen
krijgen over de verbindendheid van zijn algemeen verbindende voorschriften.

In de literatuur is wel de invocring bepleit van een preventief beroep.
Bestuursorganen zouden de mogelijkheid moeten krijgen om voor de
inwerkingtreding van nieuw geformuleerd bestuursbeleid, een verklaring
voor recht te vragen aan de Centrale Raad van Beroep24. Van de invoering
van alleen deze vorm van beroep mag men geen al te hooggespannen
verwachtingen hebben. Zo'n beroep kan maar in beperkte mate rechtszeker-
heid bieden, omdat het bestuur vooraf niet weet welke reakties de nieuwe
normen in de samenleving zullen oproepen. Het past bovendien door de
onbepaaldheid van de toetsing -wat zou de rechter gevraagd moeten worden:
is deze regeling rechtmatig?- minder goed bij de onafhankelijkheid van de
rechter.

De rechtszekerheid van bestuursorganen is ermee gediend dat slechts gedu-
rende een beperkte beroepstermijn beroep kan worden ingesteld.
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Invoering van een direct beroep met een korte beroepstermijn zou beteke-
nen dat de zelfstandige actie uit onrechtmatige daad niet meer mogelijk
isis. Ook de rechtszekerheid die dit zal brengen, mag niet worden
overschat.
De ongegrondverklaring van een tegen bestuurswetgeving gericht beroep,
mag er mijns inziens niet toe leiden, dat de onafhankelijke rechter-
incidenteel toetsende- op dat oordeel later niet meer terug zou mogen
komen of ervan af zou mogen wijken26. Het is de kern van de taak van de
rechter om recht te doen conform het geldende recht. In dat licht bezien,
zou het niet aanvaardbaar 7 zijn, dat hij na het verstrijken van de
beroepstermijn, of na het onherroepelijk zijn geworden van een gerech-
telijke uitspraak, niet meer prealabel zou mogen toetsen. Zelfs wanneer de
burger een ontvankelijk beroep tegen de beslissing tot vaststelling van
bestuurswetgeving had kunnen instellen, maar dit heeft nagelaten, zou ik
hem dat recht niet willen ontzeggen28. Het gaat mijns inziens te ver van
de burger te vergen, dat hij telkens van alle gepubliceerde nieuwe

regelingen nagaat, of zij zodanig van invloed zijn op zijn rechtspositie, dat
het nodig is er beroep tegen in te stellen. Welke werklast zou het trouwens
niet betekenen, als rechterlijke colleges bij regelingen die zeer velen

aangaan zouden worden opgezadeld met vele duizenden beroepschriften? Een
relatief formele rechtskracht jegens alleen de burgers die beroep hadden
kunnen instellen, maar dit nagelaten hebben, is weinig aantrekkelijk, omdat
de rechter dan wel op een gelijk verweer van andere burgers zou moeten

ingaan.
Ook andere praktische redenen staan in de weg aan de formele rechtskracht
van bestuurswetgeving. Het is immers mogelijk dat later -bij wege van ex-
ceptie- argumenten naar voren worden gebracht, die in het direct beroep
niet werden onderzocht29. Men kan dat niet altijd toeschrijven aan appel-
lanten of aan de rechter, omdat het ook kan voorkomen, dat de rechtsnor-
men die de rechtmatigheid van de getoetste en te toetsen normen bepalen,
tussentijds zijn veranderd. Vooral voor de staats- en bestuursrechtelijke
rechtsnormen -ingebed als zij zijn in de dynamiek van samenleving en
rechtsorde- is dat niet denkbeeldig.
Het zal duidelijk zijn, dat de kring van personen, die ten tijde van de
beroepstermijn van een beslissing tot vaststelling van bestuurswetgeving,

belang had bij het instellen van beroep, niet dezelfde behoeft te zijn, als
die welke belang heeft bij het instellen van beroep tegen -latere- uit-
voeringsbeslissingen. Dat belang kan immers pas later ontstaan zijn.

Ter toelichting: gegeven de mogelijkheid van een rechtstreeks beroep,
had een x-aantal landbouwluchtvaartbedrijven tegen de ministeriele
beschikking afstandseisen luchtvaarttoepassingen beroep kunnen in-
stellen. Het is echter mogelijk, dat er tijdens de werking van deze
beschikking nieuwe bedrijven bijkomen.
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Men mag toch niet aannemen, dat de eigenaren van deze bedrijven zich
niet op de exceptie van onrechtmatigheid zouden kunnen beroepen in
een geding bij de strafrechter of in een administratiefrechtelijke
sanctieprocedure, zulks omdat zij destijds geen beroep zouden hebben
ingesteld.

Het aan de burgers toekennen van een verzoekrecht gericht op intrekking
van onrechtmatige bestuurswetgeving  -met een beroep tegen een (fictieve)
weigering van het bestuur om een verzoek te honoreren-  acht ik omslach-
tig.

Zo'n systeem kan geen adequaat middel ter vervanging van de exceptie
zijn, zulks ook al niet in verband met de verschillen in rechtsgevolgen.
Anders dan door Polak30 gesuggereerd wordt, functioneert de mogelijkheid
die het Franse bestuursrecht op dit punt kent, in dat rechtsstelsel niet als
een substituut voor de incidentele toetsing.
Van Buuren heeft gemeend in de omstandigheid dat naar geldend Nederlands
recht verschillende, onafhankelijk van elkaar opererende, rechterlijke
colleges bevoegd zijn om te oordelen over de rechtmatigheid van 66n en
hetzelfde algemeen verbindende voorschrift, welke omstandigheid uit een
oogpunt van rechtsmachtverdeling negatief wordt beoordeeld, een argument
te kunnen vinden voor de invoering van een direct vernietigingsberoep. Ik
meen dat de verwachtingen, wat dat betreft, niet te hoog gespannen mogen
zijn. De invoering van zo'n beroep kan, zoals geconcludeerd werd, niet
betekenen dat andere rechterlijke colleges dan het gerecht dat is aan-
gewezen om ten principale te toetsen, geen incidenteel oordeel meer
zouden mogen geven. Wel mag men er -overeenkomstig de jurisprudentie
Heesch-Van de Akker31- van uitgaan, dat die andere rechters zich zullen
richten 2 naar de jurisprudentie van de primair bevoegde rechter33. Wan-
neer deze zich echter over de rechtsvraag in kwestie nog niet heeft
uitgesproken, is er geen aanleiding hun de bevoegdheid tot het vormen van
een eigen incidenteel oordeel te ontzeggen. Omgekeerd is het zo, dat
wanneer die andere gerechten in een voorkomend geval eerder een oordeel
moeten vellen dan het aangewezen administratieve gerecht, het laatste
daaraan in mindere mate gebonden moet worden geacht.

Kan het geding bii de burgerliike rechter een alternatief voor het vernie-
tipinesberoep ziin?

158. Een van de conclusies van hoofdstuk 19 was, dat de rechtstreekse ci-
vielrechtelijke actie tegen een beslissing tot vaststelling van bestuurs-
wetgeving niet mag worden verward met het vernietigingsberoep bij een
administratief gerecht. Ofschoon men het optreden van de burgerlijke
rechter op dit terrein positief moet waarderen 4 en de verschillen met
administratieve rechtspraak door diens creativiteit soms gering zijn
geworden, kan men er niet de ogen voor sluiten, dat er verschillen zijn.
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Dat ligt ook voor de hand, want als het anders zou liggen zou de ad-
ministratieve rechtspraak geen reden van bestaan hebben.
De verschillen tussen administratieve rechtspraak en burgerlijke recht-
spraak bleken vooral verband te houden met een verschil in functie. In het
burgerlijk recht gaat het vooral om de beslechting van een geschil tussen

partijen en dus primair om een partijenproces, in de administratieve recht-
spraak daarentegen om het rechtsstatelijk vereiste van rechterlijk toezicht
op het bestuurshandelen. Daarmee wordt het "recours objectir-karakter van
die rechtspraak onderstreept.
Weliswaar komen appellanten en verweerders in het geding bij de ad-
ministratieve rechter op voor hun eigen, c.q. de hun toevertrouwde
belangen, maar dat doet niet af aan het feit, dat de procedure is toege-
spitst op de beoordeling van een besluit of handeling van een bestuursor-
gaan. Ook naar Nederlands recht gaat het in de administratieve rechtspraak,
naar het voorkomt, primair om het handhaven van het geldende recht in
een "prods fait A un acte". Het meest pregnant blijkt dit uit de voor de
administratieve rechtspraak kenmerkende dicta, te weten de vernietiging, of
nietigverklaring en de schorsing, die alle drie algemeen werken, omdat zij
constitutief zijn jegens de bestuursbeslissing. Middels een creatieve
taakopvatting heeft de burgerlijke rechter de verschillen met de administra-
tieve rechtspraak op dit punt kunnen verkleinen, maar -getuige de feiten-
niet kunnen wegnemen35
In de literatuur is voorts gewezen op verschillen gelegen in het meer for-
meel getinte burgerlijke procesrecht36, de verplichte procesvertegenwoordi-
ging en de ruimere mogelijkheden voor een kostenveroordeling. Dit heeft
ertoe geleid, dat de burger in het algemeen gemakkelijker bij de admini-
stratieve rechter terecht kan, dan bij de burgerlijke rechte . Ook is
attent gemaakt op de ruimere mogelijkheden van de administratieve rechter
om ambtshalve derden-belanghebbenden op te roepen. Voor de toetsing van
algemeen verbindende voorschriften die naar hun aard velen aangaan38, lijkt
dit van belang te zijn. Ook is aangevoerd dat over de rechtsgevolgen van
een schorsing of vernietiging, gelet op de constitutieve werking ervan,
minder misverstanden behoeven te rijzen39. Men kan er echter tegenover
stellen, dat de vrij botte werking van deze dicta de ontwikkeling van de
toetsing van algemeen verbindende voorschriften kan belemmeren, omdat een
vernietiging of schorsing soms een te ver gaande sanctie is, althans een
sanctie die verder gaat dan nodig is om de onrechtmatigheid te redresseren.

Een jegens allen werkende vernietiging van een algemeen verbindend
voorschrift is doorgaans een te grof werkende sanctie voor het niet in
acht nemen van een geschreven of ongeschreven hoorplicht. Hetzelfde
geldt voor het schenden van gerechtvaardigd vertrouwen jegens een of
enkele, maar in ieder geval niet alle of nagenoeg alle, personen die
door een regeling worden getroffen.

In dat verband is gepleit voor invoering van de mogelijkheid van een rela-
tieve schorsing.
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Dit komt overeen met het civielrechtelijke relatieve uitvoerings- of toepas-
singsverbod dat naar zijn aard slechts tussen partijen werkt.
De omstandigheid dat de burgertijke rechter meer terughoudend toetst dan
de administratieve rechter zou een argument kunnen zijn voor de stelling,
dat het civielrechtelijk geding minder geschikt is als alternatief voor
administratieve rechtspraak. Op het moment bestaan er toetsingsverschillen.
Om van de rechtseenheid is er alle aanleiding om de toetsing van algemeen
verbindende voorschriften primair op te dragen aan de rechter die thans al
over de uitvoeringsbeslissingen oordeelt''o. Volledige eenheid van recht valt
daar echter niet mee te bereiken, omdat ook in een stelsel waarin bestuurs-
wetgeving in een rechtstreeks beroep vernietigd kan worden, de incidentele
toetsingsmogelijkheid niet gemist zal kunnen worden.

Direct beroep en de taak van de administratieve rechter

159. De huidige stand van zaken is deze, dat de rechter die tot onrechtma-
tigheid of onverbindendheid van een algemeen verbindend voorschrift in
concludeert, een oordeel velt dat juridisch slechts de partijen in het geding Lf
bindt. Dit vloeit voort uit het prealabele karakter -dus uit het niet con- )
stitutief zijn- van de toetsing van algemeen verbindende voorschriften. De
administratieve rechtspraak over concrete bestuursbeslissingen en -hande-
lingen heeft zich in een andere richting ontwikkeld. Het gaat daarin niet

41om het bindend vaststellen van subjectieve rechten en plichten, maar om
de rechtmatigheid of onrechtmatigheid van een beslissing of handeling van
een bestuursorgaan, waarbij die beslissing of handeling het voorwerp van
onderzoek uitmaakt. Wordt de onrechtmatigheid ervan vastgesteld, dan volgt
in de regel een vernietiging of nietigverklaring met constitutieve -dus
algemene- werking.

De vraag kan rijzen of de vernietiging van een algemeen verbindend voor-
schrift zich zou verdragen met de taak van de onafhankelijke rechter in
onze rechtsorde. Vast staat, dat die taak als zodanig niet gedefinieerd
wordt in de Grondwet. Vast staat evenzeer, dat de onafhankelijke rechter
taken van uiteenlopende aard verricht, waarvan het berechten van strafbare
feiten, het beslissen van civielrechtelijke geschillen tussen burgers onderling
en de administratieve rechtspraak het meest op de voorgrond staan. In
verband daarmee wordt de rechterlijke functie wel gedefinieerd als geschil-
lenbeslechting, namelijk tussen de samenteving en een verdachte, tussen

42burgers onderling en tussen een bestuursorgaan en een of enkele burgers   .
Wanneer men al deze definitie zou willen aanvaarden, kan zij naar mijn
mening geen uitputtende omschrijving geven van de taken van de onaf-
hankelijke rechter43.
Het zou een miskenning van de bijzondere functie van de administratieve
rechtspraak in de rechtsstaat 44 om de taak van de administratieve
rechter te beperken tot geschillenbeslechting.
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Weliswaar is ook op dit terrein een geschil aanleiding voor het aanspannen
van de procedure, maar -zoals in het bovenstaande bleek- overstijgt de
juridische betekenis van de beslissing ervan de grenzen van dit geschil.
Bij administratieve rechtspraak is het belang van allen, dat bestuursor-
ganen het geldende recht in acht nemen, aan de orde.
In dat perspectief bezien, is administratieve rechtspraak in een rechtsstaat
een noodzakelijke voorziening.
Al eerder werd vastgesteld44, dat een volksvertegenwoordiging onvoldoende
in staat is om toezicht uit te oefenen op de rechtmatigheid van het be-
stuurshandelen. Deels komt dat doordat zij zelf beleidsverantwoordelijkheid
draagt en dus partij is, deels doordat zij bij het uitoefenen van haar con-
trolerende bevoegdheden, mede acht slaat -en ook moet slaan- op andere
belangen, dan het belang dat het geldende recht in acht moet worden geno-
men. Onafhankelijke rechters zijn voor het uitoefenen van toezicht op de
rechtmatigheid van het bestuur dan ook staatsrechtelijk meer gelegitimeerd
en beter geschikt45*

Moet bij een dergelijke opvatting van de taak van de administratieve rech-
ter niet worden gevreesd voor rechterlijk activisme? Het komt mij voor dat
Uit zo'n vraag dezelfde angst spreekt, als die welke geleid heeft tot de
ondoelmatige vormgeving van het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming
tegen de overheid46. Kan men in redelijkheid stellen, dat met het invoeren
van administratieve rechtspraak hier te lande de rechtersstaat is binnenge-
haald? Ik ben bang dat zij die vrezen voor rechterlijk activisme de ver-
schillende taken en mogelijkheden van bestuur en rechtspraak verwarren. In
het bestuursrecht is de rechtsvorming immers primair opgedragen aan de
parlementaire wetgever en aan de organen waaraan een bestuurstaak is
opgedragen. Bij de vervulling van die taak vindt een politieke afweging
plaats binnen de grenzen die het recht daaraan stelt. Het is de taak van de
administratieve rechter om te onderzoeken of de rechtens geldende grenzen
bij die taakvervulling in acht zijn genomen. Ik beperk de taak van de
rechter daarbij niet tot een mechanische rechtstoepassing. Natuurlijk heeft
de rechter in ons huidige constitutionele bestel ook een rechtsvormende
functie, maar daar moet dan wel bij worden aangetekend, dat dat een
substituut-functie is. Hij kan bij de vervulling ervan niet zo ver gaan, dat
hij keuzen maakt, die hij gelet op zijn onafhankelijkheid en de beperkte
legitimatiemogelijkheden van de motivering van zijn uitspraken niet voor
zijn rekening kan nemen. Waar parlementaire wetgever en bestuur hun
legitimatie direct of indirect kunnen ontlenen aan de wil van het electoraat,
kan de rechter de legitimatie van zijn oordelen slechts vinden in de
draagkracht van de motivering.
Naarmate het door de rechter toe te passen recht meer interpretatieruimte
biedt, neemt echter het draagkrachtvermogen van de rechterlijke motive-
ring af en zal hij aan wetgever en bestuur voorrang dienen te verlenen.
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Men moet mijns inziens tot de conclusie komen dat de invoering van een
rechtstreeks vernietigingsberoep tegen bestuurswetgeving verenigbaar is
met de taak van de onafhankelijke administratieve rechter.
Weliswaar neemt het legitimatievermogen van rechterlijke uitspraken af
naarmate de rechtsregels waaraan de rechter moet toetsen abstracter
worden, maar daaruit kan geen argument tegen de invoering van zo'n
beroep worden geput. Deze omstandigheid geldt namelijk ook bij de toetsing
van concrete bestuursbeslissingen, terwijl de mogelijkheid van administra-
tieve rechtspraak daarbij doorgaans geen probleem is.

In verband met de taak van de onafhankelijke rechter in het administra-
tieve recht kan voorts de vraag rijzen, of in het Nederlandse constitutio-
nele recht belemmerinven zijn gelegen voor de invoering van administratieve
rechtspraak bij bestuurswetgeving. Artikel 120 Grondwet kan in ieder geval
zo'n belemmering niet zijn, omdat zijn werking zich beperkt tot verdragen
en wetten in formele zin. Andere grondwetsartikelen kunnen mijns inziens
evenmin een belemmering vormen.
Kan dus worden geconcludeerd, dat de Grondwet geen hindernis opwerpt
voor de invoering van zo'n beroep, verplichten tot invoering doet zij
evenmin. Zijn er wellicht verdragsbepalingen die tot zo'n invoering zouden
kunnen dwingen? Aan het veel besproken art. 6 EVRM moet naar mijn
mening zo'n werking worden ontzegd. Er gemakshalve van uitgaande dat
algemeen verbindende voorschriften betekenis hebben voor de in dat artikel

47genoemde rechten , mag men er toch van uitgaan, dat de bestaande
mogelijkheid om bij de burgerlijke rechter rechtstreeks tegen bestuurswet-

geving te ageren een rechtsgang vormt die aan de eisen van dit artikel
voldoet. Daarbij moet echter worden aangetekend, dat het in de Tijdelijke
wet Kroongeschillen gehandhaafde Kroonberoep tegen besluiten van algemene
strekking in zoverre problemen kan opleveren, dat het een belemmering
vormt voor een rechtstreekse actie bij de burgerlijke rechter. Uit het arrest
Dekker-Barneveld 8 moet worden afgeleid, dat wil een rechtstreekse actie

op grond van art. 1401 BW ontvankelijk zijn, eerst de rechtsgang bij de
Kroon afgerond moet Zijn49. Gelet op de tijd die daarmee gemoeid is, kan
dat wel eens op gespannen voet komen te staan met het vereiste van
rechterlijke tussenkomst binnen een redelijke termijn.
Dit is althans zo, wanneer dit arrest als een definitieve oplossing wordt
gezien. Beschouwt men het als specifiek toegesneden op de overgangssitua-
tie ontstaan na het wijzen van het Benthemarrest, maar voor de inwerking-
treding van de TwK, dan zou ik een uitzondering willen bepleiten op de
algemene regel, dat eerst het Kroonberoep gevolgd mod worden, in die
gevallen waarin die regel in strijd zou komen met het redelijke termijnver-
eiste. Ook op het punt van deze voorrangsregel mag het Nederlandse recht

niet strijdig zijn met art. 6 EVRM.
De noodzaak van een dergelijke uitzondering vervalt, zodra rechtstreeks

beroep op de administratieve rechter zal zijn ingevoerd.



294

Ook art. 13 EVRM kan er niet rechtstreeks toe dwingen dat een vernieti-
gingsberoep tegen bestuurswetgeving wordt ingevoerd, in de eerste plaats
niet, omdat het geen alvemeen recht op een effectief rechtsmiddel geeft,
maar alleen bij een beweerde schending van de in het verdrag gewaarborgde
rechten en vrijheden, in de tweede plaats niet, omdat het geen recht op
administratieve rechtspraak stipuleert. In de Klass-zaakso overwoog het
Europese Hof voor de rechten van de mens als volgt:

"In the Court's opinion, the authority referred to in Article 13 may
not necessarily in all instances be a judicial authority in the strict
sense (see the Golder judgment of 21 february 1975, Series A no.18,
p.16, par.33). Nevertheless, the powers and procedural guarantees an
authority possesses are relevant in determining whether the remedy
before it is effective (...):

Ook hier geldt echter, dat de rechtsgang bij de burgerlijke rechter aan de
vereisten van het verdrag beantwoordt. Mijn conclusie is dan ook dat het
EVRM de Nederlandse overheid niet rechtstreeks verplicht tot invoering van
een direct beroep tegen bestuurswetgeving.

Direct beroep en de Wet A.B.

160. De artikelen 11 en 12 Wet algemene bepalingen onderstrepen het
primaat van de wetgever in de Nederlandse rechtsorde en scherpen de
rechter terughoudendheid in bij de vervulling van zijn taak.
Artikel 11 ("de regter mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid
der wet beoordelen") doet dat door te bepalen, dat de rechter overeen-
komstig de wet recht moet doen en zijn eigen waardeoordelen niet in de
plaats mag stellen van die welke in de wet besloten liggen51. Wet moet
daarbij worden gelezen als wet in materidle zin52. De regel van art. 11.
verhindert niet dat de rechter de wet toetst aan hogere rechtsregels.

Opzoomer verwoordde dat als volgt: "Zo min als de wet het recht mag
krenken, dat de burger heeft uit de Grondwet, evenmin dergelijke
verordening het recht, dat hij heeft uit de wet. Hij (de burger,RvM)
moet bij den rechter eveneens recht kunnen vragen en krijgen (...) uit
de wet tegen de plaatselijke verordening.„53

Het beperkt die toetsingsbevoegdheid echter door deze te bepalen tot
rechtsregelsM en een beoordeling van de innerlijke waarde en billijkheid
aan zijn bevoegdheid te onttrekken. Dat roept natuurlijk de vraag op wat
onder "innerlijke waarde en billijkheid" moet worden verstaan.
In het Pothuisarrest 5 verstond de Hoge Raad er "deugdelijkheid, gepastheid
en bill"kheid" onder.lJ

Van Buuren schrijft dat het niet aan de rechter is om te boordelen of een
wettelijke regel "goed, billijk of juist" is56
Polak onthoudt zich van definiering, maar legt een verband met politieke
en doelmatigheidscontrole57.
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Ook Van Kreveld doet dat door op te merken, dat het verbod van art. 11
zich niet uitstrekt tot een toetsing aan algemene

rechtsb*nselen, dochslechts  tot een toetsing aan de doelmatigheid of billijkheid 8. Mok heeft
erop gewezen -maar dat was in wezen niets nieuws, omdat dezelfde afgren-
zingsproblemen spelen bij de toetsing van concrete bestuursbeslissingen- dat
het bij de toetsing van algemeen verbindende voorschriften aan ongeschre-

ven rechtsregels gaat om "penibele afbakeningen", waarbij de rechter gevaar
loopt op de spreekwoordelijke stoel van de wetgever te gaan zitten59
Ofschoon de omschrijvingen uiteenlopen, is duidelijk dat men het in de
literatuur erover eens is, dat art. 11 Wet A.B. de rechter tot terughou-
dendheid maant bij de toetsing van wetgeving. De Hoge Raad heeft dat in
het Spuitvliegenarrest60 onder woorden gebracht door te overwegen als
Volgt:

"Daarbij heeft de rechter niet tot taak om de waarde of het maat-
schappelijk gewicht, dat aan de betrokken belangen moet worden toege-
kend, naar eigen inzicht vast te stellen, terwijl zowel de aard van de
wetgevende functie als de positie van de rechter in ons staatsbestel,
zoals deze mede in artikel 11 Wet A.B. tot uiting komt, meebrengen, dat
hij overigens bij deze toetsing terughoudendheid moet betrachten.'

In deze overweging staat centraal dat de rechter in het besef van zijn
staatsrechtelijke positie terughoudendheid moet betrachten bij de beoorde-
ling van bestuurswetgeving. Hij mag niet zelf de waarde van de bij het
nemen van een besluit betrokken belangen vaststellen, maar dient zich te
beperken tot een toetsing van de belangenafweging, zoals die door het re-
gelgevende -maar voor het beschikkende bestuur is dan niet wezenlijk an-
ders- orgaan is verricht, aan het geldende recht.
Deze op zichzelf vanzelfsprekende benadering wordt door de structuur van
de rechtsorde gecompliceerd61. Naarmate immers de rechtsregels waaraan
de rechter toetst, abstracter van aard zijn, zal het bij die toetsing minder
gaan om regeltoepassing en meer om rechtsvorming. Of -om in de woorden
van Wiarda te spreken- naarmate de normen waaraan getoetst wordt
algemener zijn, vindt een verschuiving plaats van heteronome naar auto-
nome rechtsvinding62. Voor de terughoudendheid van de rechter dient dit
mijns inziens te betekenen, dat hij zich moet afvragen of hij bij zijn
toetsing keuzen moet maken, die hij gelet op de beperkte legitimatiecapa-
citeit van de rechterlijke motivering niet meer kan verantwoo:den.
In de woorden van de Hoge Raad:

"Aan art. 94 Grondwet in verband met artikel 26 Verdrag kan immers
geen grond worden ontleend om, ter voorkoming van een verschillende
behandeling van mannen en vrouwen, aan mannen eenzelfde recht toe te
kennen als de wet slechts aan vrouwen toekent, in geval dat het in de
wet neergelegde verschil in behandeling gezien de aard van het recht,
in redelijkheid ook op andere wijze kan worden weggenomen en op dit
punt een keuze moet worden gemaakt die, mede in aanmerking genomen
de aard van de daarbij betrokken belangen, niet binnen de rechtsvor-
mende taak van de rechter valt.
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In dat(...) geval is het aan de wetgever te bepaten op welke wijze het
best aan het beginsel van art. 26 Verdrag kan worden voldaan.',63

Mijn conclusie is dat art. 11 Wet A.B. de rechter tot terughoudendheid
maant bij de toetsing van wetgeving. De omvang van die terughoudendheid
hangt samen met de legitimatiecapaciteit van de rechterlijke motivering. De
grens tussen rechtmatigheid en innertijke waarde wordt miskend, wanneer
men toetsing van lagere wetgeving aan ongeschreven recht van de hand
wijst met een simpele verwijzing naar het verbod de innerlijke waarde te
beoordelen64. Men moet daarbij in aanmerking nemen, dat art. 11 Wet A.B.
ziet op de omvang van de toetsingsbevoegdheid van de rechter en geen
hindernis kan vormen voor het invoeren van administratieve rechtspraak
over bestuurswetgeving65.

Art. 12 Wet A.B. bepaalt: "Geen regter mag bij wege van algemene verorde-
ning, dispositie of reglement uitspraak doen in zaken, welke aan zijn be-
slissing onderworpen zijn." Dezelfde gedachte wordt verwoord door Duk66 
wanneer hij schrijft dat de bevoegdheid tot vernietiging van besluiten van
algemene strekking voorbehouden dient te zijn aan een daartoe gekwalifi-
ceerd wetgevend of besturend orgaan. Kortmann lijkt dezelfde opvatting
toegedaan te zon, wanneer hij zich afvraagt of de rechter niet teveel op de
stoel van het bestuur gaat zitten wanneer hij een verordening vernietigt en
deze vraag vervolgens implicite bevestigend beantwoordt67. De vraag rijst
echter of deze ruime betekenis wel aan artikel 12 Wet A.B. mag worden
toegekend.
Polak68 noemt het baseren van verstrekkende beperkingen van het rechter-
lijk optreden bij de toetsing van algemeen verbindende voorschriften op
art. 12 niet sterk.

"Het artikel neemt stelling tegen de vroeger in het Franse recht
voorkomende figuur, dat de rechter verordeningen kon afkondigen, maar
heeft verder weinig betekenis. Het versterkt hoogstens de in ieder
geval in het civiele recht reeds geldende regel, dat slechts partijen
door rechterlijke uitspraken kunnen worden gebonden", hetgeen hem
met betrekking tot de derdenwerking van civielrechtelijke vonnissen in-
zake wetgeving voor lastige problemen stelt69

Polak houdt dus in ieder geval de mogelijkheid open dat deze regel in het
administratieve recht niet geldt.
Mok daarentegen lijkt van oordeel te zijn, dat art. 12 Wet A.B. opgaat
voor iedere rechterlijke uitsDraak.

70In zijn conclusie voor het LSV-arrest schrijft hij, dat een "rechtertijke
uitspraak, ook indien deze onverbindendheid (of ongeldigheid) van een wet-
telijk voorschrift constateert' geen werking erga omnes heeft en dat zulks
volgt uit art. 12 Wet A.B.. Hij voegt er echter aan toe, dat deze beperking
-juist bij onverbindendverklaringen- maar een beperkte betekenis heeft,
omdat men mag aannemen dat de rechter in elke volgende zaak, waarin de
feiten overigens identiek zijn, tot dezelfde beslissing zal komen.
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Als Mok deze ruime werkingssfeer van art. 12 al bedoeld heeft -wat niet
vanzelfsprekend is, omdat hij zijn uitspraak deed in de context van een
civielrechtelijke procedure- dan gaat hij in ieder geval niet op voor de
administratieve rechtspraak. Deze vertoont immers sterke trekken van een
"recours objectif', hetwelk onder andere blijkt uit de erga omnes werking
van de rechtelijke vernietiging. Toch is nooit beweerd dat deze vernietiging
in strijd is met art. 12 Wet A.B.-
Mede gelet op de betrekkelijkheid van het onderscheid tussen algemene en
concrete bestuursbesluiten, meen ik te mogen concluderen, dat art. 12 Wet
A.B. geen belemmering vormt voor het invoeren van een direct vernie-
tigingsberoep tegen bestuurswetgeving bij de administratieve rechter. Ik
laat dan daar, dat het -zou het anders zijn- de parlementaire wetgever
natuurlijk is toegestaan wijziging te brengen in de uitwerking van de aan
art. 12 ten grondslag liggende gedachte.

Argumenten tegen invocrina van adminktratieve rechtspraak bij bestuurs-
wetgevine in de literatuur

161. In de literatuur wordt tegen de invoering van een direct vernietig-
ingsberoep bij de administratieve rechter tegen bestuurswetgeving meestal
gemotiveerd met een verwijzing naar de algemeenheid van deze voorschrift-
en. Zo werd in het rapport Heroverweging Beroepsprocedures 1 opgemerkt
dat het onderscheid tussen besluiten van algemene strekking en beschikkin-
gen van belang is voor de keuze tussen het openstellen van Arob-beroep en
beroep op de Kroon. De eerste zouden een meer gecompliceerde en anders

geaarde besluitvorming veronderstellen en normstelling bevatten. Door de
veelheid van belangen en de onbepaalbaarheid van de belanghebbenden
zouden zij wellicht beter in administratief beroep getoetst kunnen worden.
Bij Ter Spill en Tak 2 leest men, dat wanneer een bestuursbesluit rechts-
posities in het algemeen bepaalt, de rechtsbescherming van de burger beter
gewaarborgd is door vertegenwoordigende colle es die him legitimatie
ontlenen aan een kiezersmandaat. Loeb en Olivier73 laten zich in gelijke zin
uit: voor het beslechten van conflicten van meer algemene aard zouden
politieke organen geschikter zijn dan de onafhankelijke rechter.

Dat deze argumenten niet bestand zijn tegen een grondige reflexie, werd
betoogd in de voorgaande hoofdstukken. Er zal daarom niet op worden
teruggekomen.
Wel is het nodig in te gaan op de benadering van Duk74, die enerzijds
schrijft het niet volstrekt vanzelfsprekend te vinden dat besluiten van
algemene strekking principieel ongeschikt zijn voor vernietiging door een
(administratieve) rechter, maar anderzijds opmerkt, dat de meeste van die
besluiten daar toch niet voor in aanmerking komen. Hij komt tot die
opvatting door voorop te stellen, dat:

"het wazige criterium van "algemene strekking' maar het beste kan
worden opgevat als te staan voor drie zinnige eisen die m.i. aan de
mogelijkheid van een rechtstreekse aantasting door de rechter, en dus
aan die van beroep, mogen worden gesteld:
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Die drie eisen zijn actualiteit en overzienbaarheid van de bij het aange-
vallen besluit betrokken belangen en overzienbaarheid van de gevolgen van
een vernietieing. Als voorbeeld van de eerste twee noemt hij de afkondig-
ing van een vacature-stop voor bepaaide gesubsidieerde instellingen. Zo'n
besluit voldoet niet aan deze twee eisen, omdat, "zo alle door de "stop"
getroffen en gediende belangen al te overzien zouden zijn", ze in elk geval
niet actueel zijn, voor zover er bij instellingen ten tijde van de afkondiging
geen vacatures bestaan. Zou men tegen zo'n algemene maatregel beroep
toestaan, aldus begrijp ik Duk, dan zou men verzeild raken in academische
discussies over hypothetische vacatures. Zijns inziens is er pas plaats voor
beroep wanneer een instelling bij beschikking subsidie voor de vervulling
van een vacature wordt geweigerd. Volgens Duk zal het duidelijk zijn, dat
verreweg de meeste besluiten tot vaststelling wijziging of intrekking van
een verordening op de eisen van actualiteit en overzienbaarheid van
belangen zullen stranden. Duk ziet voorts bezwaren bij de eis van de over-
zienbaarheid van de gevolgen van een vernietiging. "In beginsel", schrijft
hij, "kan het niet op de weg van de rechter liggen, de gevolgen van vernie-
tiging te gaan regelen, of bij zijn uitspraak regeling daarvan te bevelen,
voor subjecten die geen partij zijn bij het geding, en die ook geen gele-
genheid hadden zich daarin te voegen.(...) De bevoegdheid tot vernietiging
van besluiten als hier bedoeld, dient echter voorbehouden te zijn aan een
daartoe gekwalificeerd wetgevend of besturend orgaan."
Het is mijns inziens zeer de vraag of de problemen die Duk hier sig-
naleert, specifiek zijn voor algemene besluiten en dus ook, of zij als
bezwaren steekhoudend zijn75. Het vereiste van de actualiteit van de
geschonden belangen is, naar ik meen, niet wezenlijk verschillend van de
in het administratieve recht algemeen geldende ontvanketijkheidsregel, dat
een appellant rechtstreeks in zijn belang getroffen dient te zijn76. In
verband daarmee kan niet worden ingezien, dat burgers door een besluit
tot vaststelling van bestuurswetgeving niet rechtstreeks in hun belangen
getroffen zouden kunnen worden.
Uit het rechtsvergelijkend onderzoek is niet gebleken, dat het belang-
vereiste in het buitenland zodanig strikt wordt toegepast, dat het de
praktische betekenis van het rechterlijk vernietigingsberoep tegen be-
stuurswetgeving minimaliseert of ongedaan maakt. Integendeel, het on-
derzoek naar het Franse stelsel heeft uitgewezen, dat het belangvereiste bij
regelgeving soepeler wordt toegepast.
Het argument dat de bij vaststelling van cen algemeen verbindend
voorschrift betrokken belangen doorgaans te onoverzienbaar zijn voor een
rechterlijke toetsing, kan mij evenmin overtuigen. Men moet toch in de
eerste plaats vaststellen, dat die belangen niet steeds onoverzienbaar, zijn
getuige de tot ontwikkeling gekomen jurisprudentie van de burgerlijke rech-
ter. Er komt echter bij, dat betrekketijke onoverzienbaarheid van belangen
niet specifiek is voor algemene bestuursbesluiten. Zij komt ook voor bij
beschikkingen en is zelfs kenmerkend voor beschikkingen op het gebied van
het milieurecht en het recht van de ruimtelijke ordening.
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Toch heeft dat niet geleid tot het generiek uitzonderen van deze catego-
rieen van bestuursbesluiten van het beroep op de administratieve rechter.
Het probleem van de onoverzienbaarheid van de gevolgen van een
vernietiging mag evenmin worden overschat. Duk gaat ervan uit, dat het
niet aan de rechter, maar aan de wetgever of het bestuur is, om besluiten
van algemene strekking te vernietigen. Afgezien van de vraag of de
wetgever ooit bevoegd is besluiten te vernietigen, miskent dit mijns inziens
de eigen aard van de administratieve rechtspraak als een "proces fait A un
acte". Het valt niet in te zien waarom daarop bij besluiten van algemene
strekking een uitzondering gemaakt zou moeten worden.
Dit betekent, dat niet te zwaar mag worden getild aan de stelling, dat het
niet aan de rechter is de gevolgen van de vernietiging van een besluit van
algemene strekking te regelen. In de administratieve rechtspraak heeft hij
die bevoegdheid doorgaans a177; bij gegrondverklaring van het beroep ver-
nietigt hij de bestuursbeslissing of verklaart hij haar constitutief nietig.
Slechts in uitzonderingsgevallen maakt hij gebruik van zijn bevoegdheid om
de gevolgen van de vernietiging voor gedekt te verklaren. Ook hierbij valt
vooralsnog niet in te zien waarom daarop bij algemene bestuursbesluiten een
uitzondering gemaakt zou moeten worden.

Keu problemen bij de invoerine van administratieve rechtspraak

162. De gedachte dat het wenselijk is over te gaan tot invoering van een
direct vernietigingsberoep op de administratieve rechter tegen besluiten tot
vaststelling van bestuurswetgeving -en ruimer: besluiten van algemene
strekking- lijkt gaandeweg veld te hebben gewonnen78,
Theoretisch gezien zijn er geen noemenswaardige hindernissen die eraan in
de weg staan.
De ervaringen die er in landen met een vergelijkbaar rechtssysteem mee
zijn opgedaan, wezen at in die richting.
Zij toonden ook aan, dat de praktische problemen79 van invoering ervan
niet onoverkomelijk behoeven te zijn.

Bij rechtspraak in twee instanties zal het bij voorbeeld nodig zijn te
komen tot een territoriale bevoegdheidsafbakening. Het ligt mijns
inziens voor de hand om de kennisneming van beroepen tegen bestuurs-
wetgeving met rechtsgevolgen die het territoir van de eerste rechter
overstijgen, op te dragen aan het nationaal bevoegde appdgerecht.

Wanneer?

Het ziet er voorlopig naar uit, dat het politieke tij voor de invoering van
direct beroep op de rechter tegen bestuurswetgeving pas gunstig is,
wanneer de uitbreiding van de Arob-rechtsgang met een onderbouw ter hand
genomen wordtso,
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Van Buuren heeft ervoor gepleit de invoering ervan afhanketijk te stellen
van het gerealiseerd zijn van Arob-rechtspraak in twee instanties en van
het daarin geintegreerd zijn van de werkzaamheden van de Afdeling voor de
geschillen van bestuur ingevolge de Tijdelijke wet Kroongeschillen en het
College van Beroep voor het bedrijfsleven81. Zijn argument is, dat het niet
aangaat een toch al overbelaste Afdeling rechtspraak op te zadelen met een
taakverzwaring en dat rechtspraak in eerste en enige instantie, niet kan
opwegen tegen een rechtsgang in drie instanties bij de burgerlijke rechter.
Polak komt tot een nagenoeg gelijk standpundz op grond van het argument,
dat de beoordeling van het "zwaardere soort besluit dan een beschikking,
dat een regeling veelal is," niet mag worden overgelaten aan een rechter
die in eerste en enige instantie rechtspreekt. Wat daar verder van zij83,
men mag aannemen, dat het moment waarop Arob-rechtspraak in twee
instanties wordt ingevoerd, uit een oogpunt van wetgevingsbeleid -zie
hieronder: Welke rechter?- en politieke haalbaarheid tevens gunstig om tot
invoering van direct beroep tegen bestuurswetgeving over te gaan. Ik zou
daarbij echter niet zo ver willen gaan, die invoering ook afhankelijk te
stellen van de integratie van de verschillende takken van administratieve
rechtspraak, omdat dat het beslechten van de juridisch aanvechtbare ont-
vankelijkheidsdrempel voor besluiten van algemene strekking op de lange
baan dreigt te schuiven.

Welke rechter?

Het niet willen afwachten van de integratie, roept de vraag op welk rech-
terlijk college bevoegd moet worden gemaakt kennis te nemen van beroepen
gericht tegen besluiten tot vaststelling van bestuurswetgeving. Om de ver-
anderingen in het stelsel van rechtsbescherming beperkt te houden, is het
aan te raden het bestaande patroon van competentieverdeling zoveel
mogelijk te volgen.

Dat wil zeggen: een bijzondere attributie voor de bijzondere administra-
tieve gerechten en een algemeen aanvullende voor de Afdeling rechtspraak
van de Raad van State.
Voor sommige bijzondere gerechten, zoals het College van Beroep voor het
bedrijfsleven en de raden van beroep en de Centrale Raad van Beroep voor
zover zij oordelen inzake sociale zekerheidsgeschillen, is er het probleem
dat hun competentie geheel of ten dele via de enumeratieve methode is be-
paald. Voor zover aan deze colleges rechtsmacht bij algemene formule is
toegedeeld, kan worden volstaan met het schrappen van de uitzondering
voor algemeen verbindende voorschriften, c.q. besluiten van algemene strek-
king.
Voor zover hun rechtsmacht enumeratief is geregeld in de specifieke
wetgeving, verdient het aanbeveling in de betreffende proceswet te voorzien
in een verruiming van rechtsmacht door middel van opneming van een
bepaling van de volgende inhoud.
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"Voorts kan beroep worden ingesteld tegen een besluit van algemene
strekking genomen ter uitvoering van enige wet, waarin aan de raden
van beroep of de Centrale Raad van Beroep (het College van beroep
voor het bedrijfsleven) rechtsprekende bevoegdheid is opgedragen:84

Deze oplossing breekt met een zorgvuldig opgebouwd systeem van
enumeratieve rechtsmachttoedeling, maar er staat het gevaar van een
toenemende complexiteit van de competentieverdeling tegenover. Zou men
besluiten de bevoegdheid van de Afdeling rechtspraak uit te breiden tot
besluiten van algemene strekking zonder meer, dan zou daarmee ook haar
aanvullende bevoegdheid ten aanzien van terreinen van bestuursrecht, die
geheel of in hoofdzaak aan de bijzondere rechterlijke colleges zijn
voorbehouden, gegeven zijn. Deze verdere versnippering roept

divergentierisico's op en maakt het stelsel van rechtsbescherming nog
ondoorzichtiger dan het al is. Om dit probleem -al was het maar tijdelijk-
te vermijden, ware het aan te raden de competentie-uitbreiding voor
besluiten van algemene strekking, resp. algemeen verbindende voorschriften
voor de verschillende rechterlijke colleges op hetzelfde tijdstip te realise-
ren, als dat waarop de rechtsmachtverruiming van de Afdeling rechtspraak
ter hand wordt genomen. Dit probleem speelt althans, wanneer de competen-
tie van de Afdeling rechtspraak als eerste verruimd zou worden; in het
omgekeerde geval niet.

Het kostenprobleem

Het is vooralsnog onduidelijk of de invoering van direct beroep tegen be-
sluiten tot vaststelling van bestuurswetgeving 761 leiden tot een relevante
toename van het aantal beroepen en daarmee tot een kostenstijging. In de
literatuur lopen de schattingen daarover uiteen. Mok acht een aanzuigende
werking niet denkbeeldig en vreest een kostenstijgingss.
Ook Polak vermoedt een stijging van het aantal procedures tegen wet-
telijke voorschriften in verband met de lage drempelsM van de administra-
tieve rechtspraak.
Hij tilt daar echter niet zwaar aan, omdat de rechtsbeschermingsbehoefte
van de burger door de overheid zelf gecreeerd wordt en het dan niet
aangaat de vervulling van die behoefte te laten afstuiten op een kostenar-

gument87.
Van Buuren daarentegen, verwacht dat het met de aanzuigende werking
nogal mee zal vallen.

"Het aantal besluiten van regelgevende aard is slechts een zeer kleine

fractie van het totaal aantal besluiten dat de overheid neemt•88

Ofschoon prognoses slechts vanuit het verleden onderbouwd kunnen worden
en rechtstreeks toepasselijk feitenmateriaal ontbreekt, mogen de lasten van
de invoering van een rechtstreeks vernietigingsberoep niet worden over-
schat.
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Men mag ze zeker niet vergelijken met die welke verbonden zijn aan de in-
voering van het Arob-beroep, alleen al niet, omdat Van Buuren toegegeven
moet worden, dat het aantal Arob-beschikkingen vele maten groter is dan
het aantal besluiten van algemene strekking.
Er komt bij dat de invoering van een direct vernietigingsberoep tegen
bestuurswetgeving voor een deel in de plaats komtsg van bestaande
procedures als de actie uit art. 1401 BW bij de burgerlijke rechter en de
exceptie van onwettigheid als hoofdvorderingw. Dat bij elkaar genomen
doet vermoeden, dat het met de toename van het aantal beroepen en de
kostenstijging niet zo'n vaart zal lopen.

Het probleem van de uitvoerinesbes

Bij de invoering van direct beroep tegen besluiten tot vaststelling van
bestuurswetgeving, kan zich de situatie voordoen dat een regeling vernie-
tigd wordt, die door het bestuur reeds door middel van het geven van be-
schikkingen werd uitgevoerd. Dat daaraan problemen verbonden kunnen zijn,
wordt manifest, wanneer men zich realiseert, dat het instellen van beroep
naar geldend Nederlands bestuursrecht in het algemeen geen schorsende
werking heefdi. Het is mijns inziens niet nodig en niet wenselijk om op
dat algemene patroon een uitzondering te maken. Niet nodig, omdat de
problemen die het gevolg zijn van het ontbreken van schorsende werking,
op andere manieren -bij voorbeeld door gebruik te maken van de
mogelijkheden die het administratiefrechtelijk schorsingsgeding biedt-
ondervangen kunnen worden; niet wenselijk, omdat zo'n uitzondering een
verdere complicering van het administratief procesrecht zou betekenen.

Bij het oplossen van de problemen die kunnen rijzen als een regeling
wordt vernietigd die reeds door het bestuur is uitgevoerd, strijden verschil-
lende beginselen om voorrang.
Het rechtszekerheidsbeginsel vraagt erom, dat de rechtszekerheid die
gemoeid is met een strikte hantering van beroepstermijnen, wordt gehand-
haafd. Het legaliteitsbeginsel -en meer in het algemeen de rechtsstaat-
gedachte- brengt daarentegen mee, dat de gebondenheid van het bestuur aan
wet en recht wordt gehandhaafd.
Het gelijkheidsbeginsel tenslotte gaat ervan uit, dat burgers die -toevallig-
geen beroep tegen een uitvoeringsbeslissing hebben ingesteld, omdat zij
ervan uitgingen en mochten gaan dat de regelingen die het bestuur vaststelt
juridisch perfect zijn, niet anders worden behandeld, dan zij die wel tijdig
beroep hebben ingesteld.
Deze beginselen zullen bij de vormgeving van het rechtsregime voor de
uitvoeringsbeslissingen tegen elkaar afgewogen moeten worden.

Bij het reeds uitgevoerd zijn van de vernietigde regeling, kunnen verschil-
lende gevallen worden onderscheiden.
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In de eerste plaats het geval, waarin de rechter nog moet beslissen op het
beroep dat tegen de uitvoeringsbeslissing van de vernietigde regeling is
ingesteld. Dit beroep moet natuurlijk met inachtneming van de vernietiging
worden afgehandeld. Als nog geen beroep werd ingesteld en de beroepster-
mijn nog niet verstreken is, dient dat alsnog te gebeuren. Ook dit beroep
zal de rechter met inachtneming van de vernietiging hebben af te doen.
Moeilijker ligt het met de onherroepelijke onberoepen gebleven
uitvoeringsbeslissingen en de onherroepelijk geworden rechterlijke uitspra-
ken en vonnissen. Met betrekking tot de onherroepelijk geworden uit-
voeringsbeslissingen, zou ik ervoor willen pleiten, dat de burger de
bevoegdheid wordt gegeven het bestuur te verzoeken om intrekking wegens
het zich voordoen van een novum. Een weigering daartoe over te gaan, zou
appellabel dienen te zijn. De rechterlijke vernietiging van een regeling zou
met het oog op die mogelijkheid gepubliceerd moeten worden. Ofschoon een
dergelijk stelsel afbreuk doet aan de formele rechtskracht en daarmee aan
het rechtszekerheidsbeginsel, komt zij ten goede aan het legaliteitsbeginsel
en het gelijkheidsbeginsel. De hier bepleite benadering stemt overeen met de
jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak inzake onberoepen gebleven
tardieve reae beschikkingen. Zij houdt in, dat wanneer beroep is ingesteld
tegen een weigering om te beslissen op bezwaarschrift, maar verzuimd is te
appelleren tegen de te laat gegeven reele beschikking, dit niet van invloed
is Op de ontvankelijkheid van het beroep. De Afdeling heeft het betoog dat
geen belang meer bestaat bij dit beroep nu de reele beschikking onher-
roepelijk is geworden, verworpen met het argument dat:

"een zodanige uitspraak er in geval van vernietiging toe kan leiden dat
het betrokken orgaan in de zaak moet voorzien op een wijze die ook
betekenis kan hebben voor de onberoepen gebleven (reele) beschikking.
De omstandigheid dat die beschikking niet meer vatbaar is voor beroep
betekent niet dat daarop niet zou kunnen worden teruggekomen. 92

Zou voorzien worden in de hier bepleite mogelijkheid, dan zou dat goeddeels
stroken met de actuele oplossing in het Franse bestuursrecht,3.
Voor wat de onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraken betreft, geldt
dat het bestuur daarvan niet zonder meer mag afwijken in verband met de
kracht van gewijsde. Ook met betrekking tot deze categorie zou ik er voor
willen pleiten om de burger de bevoegdheid te geven, het bestuur te
verzoeken om intrekking van de onaantastbaar geworden beschikking
wegens het zich voordoen van een novum.
Betreft het een onherroepelijk geworden vonnis van de burgerlijke of de
strafrechter, dan ware te overwegen de vernietiging van het algemeen
verbindend voorschrift door de administratieve rechter te beschouwen als
een novum dat revisie rechtvaardigt.
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Uitgezonderde terreinen?

163. Zou voor bepaalde terreinen van bestuursrecht een uitzondering
gemaakt moeten worden'4? Zonder nader onderzoek vallen daar geen
algemene uitspraken over te doen.
Het komt mij vooralsnog voor, dat de redenen die pleiten voor het invoeren
van direct beroep tegen besluiten tot vaststelling van bestuurswetgeving,
naar hun aard niet beperkt zijn tot bepaalde rechtsgebieden, maar een
algemene gelding hebben. Dit betekent, dat de argumenten die een speci-
fieke uitzondering kunnen dragen, alleen ontleend kunnen worden aan de
specifieke aard van de bestuurswetgeving op het betrokken beleidsterrein.
Er moet echter bij worden aangetekend, dat het maken van een specifieke
uitzondering niet zonder meer betekent, dat geen rechtstreekse actie bij de
burgerlijke rechter meer mogelijk zal zijn. Naar geldende rechtsopvatting
betekent het uitsluiten van direct beroep niet, dat de art. 1401-weg
afgesneden is95. Dit is mijns inziens slechts anders wanneer de formele wet
die weg uitdrukkelijk afgesloten heeft.

Uiteezonderde soorten wetgeving?

96164. In de literatuur is wel betoogd, dat er minder reden is voor het
invoeren van een direct vernietigingsberoep, wanneer bestuurswetgeving
vastgesteld is door op basis van rechtstreekse verkiezingen

samenestelde-dus direct democratisch gelegitimeerde- collegiale bestuursorganen . Men
moet daarbij denken aan gemeenteraden en colleges van provinciale staten.
Strikt doorgeredeneerd betekent dit, dat er -omgekeerd- meer reden voor
invoering is, in de mate dat die democratische legitimatie bij het tot
vaststellen bevoegde orgaan minder aanwezig is. Men moet dan denken aan
colleges belast met dagelijks bestuur, eenhoofdige bestuursorganen, com-
missies, zelfstandige bestuursorganen en ambtenaren aan welke regelgevende
bevoegdheden zijn verleend. Het aantrekkelijke van deze opvatting is, dat
zij aansluit bij de verminderde waarborgfunctie van de wet.
In dezelfde lijn doorredenerend, is er ook reden om belang te hechten aan
de zwaarte van de totstandkomingsprocedure van algemeen verbindende
voorschriften. Hoe lichter de procedure, des te minder waarborgen voor een
zorgvuldige besluitvorming, des te meer reden voor invoering van admini-
stratieve rechtspraak en omgekeerd natuurlijk98. Als voorbeeld van een
algemeen verbindend voorschrift, dat volgens een zware procedure tot
stand wordt gebracht, kan de algemene maatregel van bestuur worden
genoem(199

Hoe aantrekkelijk deze redenering op zichzelf genomen ook is, ik kan er
geen aanleiding in vinden om er de invoering van rechtspraak naar te
modellerenloo. Ook voor de algemene maatregel van bestuur zou ik geen
uitzondering willen maken101.
Afgezien van formuleringsproblemen bij de redactie van de wetstekst, zou
de uitsluiting van wetgeving die volgens een zware procedure tot stand is
gebracht, betekenen, dat geen direct rechterlijk toezicht mogelijk is op het
in acht nemen van deze waarborgen.
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Daar komt bij, dat het zou leiden tot een grotere ondoorzichtigheid van het
stelsel van rechtsbescherming, omdat het al dan niet zwaar zijn van de
procedure van besluitvorming ook geen maatstaf is voor het bepalen van de
categorie van appellabele beschikkingen102.
Dit betekent niet, dat ik aan een reele democratische legitimatie van het
bestuursorgaan en de zwaarte van de totstandkomingsprocedure geen belang
zou willen hechten. De rechter zou de mate van terughoudendheid die hem
past bij de beoordeling van de uitoefening van discretionaire bevoegdheden,
ervan af moeten laten hangen. Vooral de keuzen en waarderingen van
direct gelegitimeerde bestuursorganen in een zorgvuldige procedure zouden
hem moeten dwingen tot terughoudendheid.

Van Wijmen heeft voorgesteld om bij het invoeren van direct beroep tegen
verordeningen onderscheid te maken tussen autonomie en medebewind103.
Tegen medebewindsverordeningen zou geen rechtstreeksberoep mogelijk
moeten zijn, tegen op een autonome bevoegdheid berustende verordeningen
wel.

"Is er formeel iets niet in orde, dan kan zo nodig de gewone rechter,
zowel als de administratieve rechter, tot onverbindendheid concluderen
en aldus beslissen. Publiek beroep verdraagt zich mijns inziens niet met
de figuur van een wet in materiele zin, omdat dit tot stand kwam door
toedoen van het hoogste orgaan op het betrokken bestuursniveau en de
procedure van totstandkoming doorgaans met allerlei waarborgen is
omgeven (...)"

Waarom voor autonome verordeningen anders zou moeten gelden, verklaart
Van Wijmen niet. Hij volstaat met de stelling, dat zij niet berusten op een
"lex specialis". Waarschijnlijk gaat hij ervan uit, dat een bijzondere
wettelijke basis de uitoefening van een regelingsbevoegdheid normeert, in de
zin van beperkt.
Daarvan is echter lang niet altijd sprake. Voor zover bedoeld is een
verband te leggen met de democratische legitimatie van de parlementaire
wetgever, kan mij dat niet overtuigen.
Gelet op het karakter van veel wetgeving op het gebied van het be-
stuursrecht kan op die democratische legitimatie veel worden afgedongen.
Ik laat dan nog daar, dat het argument van Van Wijmen evenmin opgaat bij
het openstellen van direct beroep tegen beschikkingen.

Beroep tegen alle besluiten van algemene strekking?

165. Dient direct beroep ingevoerd te worden bij alle besluiten van alge-
mene strekking, alleen bij bestuurswetgeving, of alleen bij besluiten van
algemene strekking met uitzondering van algemeen verbindende voorschrif-
ten1047

Verreweg de meeste auteurs pleiten ervoor de uitzondering van art. 2 Wet
Arob eenvoudigweg te schrappenlos
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Daarvoor is veel te zeggenl06, omdat de argumenten die aangevoerd kunnen
worden voor het invoeren van direct beroep bij bestuursbesluiten tot
vaststelling van een algemeen verbindend voorschrift a fortiori opgaan voor
de -veelal meer concrete aspecten bevattende- andere besluiten van
algemene strekking. De benadering van Van der Hoeven wijkt af, maar kan
met erg overtuigen.
Hij meent dat de uitsluiting van besluiten van algemene strekking "voor de
hand" ligt "voor zover het gaat om door bevoegde wetgevers vastgestelde
verordeningen"107. Hij verzuimt echter aan te geven waarom dat voor de
hand ligt. De -bekende- argumenten die hij aanvoert voor het beroep tegen
andere besluiten van algemene strekking, gaan in gelijke mate op voor de
door hem uitgezonderde "verordeningen".
Bij die andere besluiten van algemene strekking heeft Van der Hoeven
vooral het oog op besluiten tot vaststelling van pseudo-wetgeving. Het
komt hem voor:

"dat een voorgenomen en geformuleerd beleid, ter uitvoering van een
gestelde taak, zoals een bestuursorgaan zich voorneemt dat te voeren,
evenzeer betrokkenen rechtstreeks in hun belangen kan treffen en
evenzeer berust en moet berusten op een afweging van betrokken
belangen, als het geval is met een afzonderlijke beschikking. De
elementen van die afweging zullen soms van een iets abstracter
karakter zijn, maar de essentie: het in aanmerking nemen van zowel
algemene als bijzondere belangen is dezelde."

Hij voegt eraan toe, dat de omweg van indirecte toetsing ondoelmatig is,
de deur voor misbruik bij bestuursorganen open zet en justitiabelen
opzadelt met het niet kunnen behartigen van hun belangen in het stadium
waarin deze volledig in het geding zijn108
Zijn pleidooi voor het mogelijk maken van beroep tegen pseudo-wetgeving
komt tot op zekere hoogte overeen met de mogelijkheden die de Wet Arbo
en de Ambtenarenwet 1929109 reeds kennen. Het roept echter ook nieuwe
vragen op.
Wanneer bij voorbeeld is er sprake van een appellabel besluit tot vast-
stelling van pseudo-wetgeving? De ruime term beleidsrege1110, die mede
ongeschreven regels voor de uitoefening van bestuursbevoegdheden omvat-
welke ongeschreven regels uit een constante praktijk kunnen worden afge-
leid- biedt te weinig houvast.
Om praktische redenen -zoals het bepalen van het begin van de beroepster-
mijn en het vaststellen van de inhoud van de bestuursbeslissing- is het
wenselijk uit te gaan van een schriftelijk besluit van een bestuursogaanlll.
In zo'n stelsel zou een besluit tot vaststelling van pseudo-wetgeving
appellabel zijn. Het is een voordeel van het besluitbegrip dat het aanknoopt
bij een karakteristiek van de administratieve rechtsbescherming, waarin de
rechterlijke beoordeling van een bestuursbeslissing -en doorgaans niet van
een feitelijk handelen- centraal staat. In het voorontwerp Algemene wet
bestuursrecht112 vervult het besluitbegrip een belangrijke functie.
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Het is aanstonds duidelijk, dat een besluit tot vaststelling van pseudo-
wetgeving een algemene strekking heeft. Men kan er echter over discus-
sieren -of  het  op rechtsgevolg gericht  is.  In de bestaande systematielvan
de Wet Ar65--EnmIie-vaniervoorntwerp Algemene wet bestuursrecht is
dat niet van belang ontbloot.
Zo kan men beweren dat een besluit tot vaststelling van pseudo-wetgeving
noe niet op rechtgevolg gericht is, omdat het bestuur zich niet de
bevoegdheid kan ontnemen om de bijzondere omstandigheden van het
bijzondere geval in zijn concrete beslissing -desnoods in afwijking van de
pseudo-wetgeving- te verdisconteren113. In deze benadering is de be-
sluitvorming nog niet afgerond en zijn er dus nog geen rechtsposities be-
paald of gewijzigd. Dat gebeurt pas in het concrete geval, waarin tevens
wordt beslist of de pseudo-wetgeving al dan niet wordt toegepast. In een
andere benadering is het besluit tot vaststelling van pseudo-wetgeving
partieel of mede gericht op rechtsgevolg, omdat het de rechtspositie van
bestuur en burger bepaalt of wijzigt, behoudens het zich voordoen van bij-
zondere omstandigheden114. Mij daarbij aansluitend, zou ik het besluit tot
vaststelling van pseudo-wetgeving als een publiekrechtelijke rechtshandeling
willen aanmerken. De eerste opvatting is minder goed in overeenstemming te
brengen met de ruime interpretatie die de Afdeling rechtspraak aan het
element gericht op rechtsgevolg heeft gegeven en miskent dat het115

dogmatisch onderscheid tussen wetgeving en pseudo-wetgeving aan scherpte
sterk heeft ingeboetl16.

Het laten vallen van het element rechtsgevolg zou een verdere uitbreiding
van de rechtsmacht van de algemene administratieve rechter betekenen117.
Hoe omvangrijk de gevolgen daarvan zouden zijn voor de instroom van be-
roepen valt niet op voorhand te voorspellen. Zeker is, dat het de snelheid
en effectiviteit van de rechtsbescherming zou verhogen. Maar er staat te-
genover, dat veel bestuursbeleid projectmatig gestalte krijgt in een reeks
elkaar opvolgende besluiten.
De lasten voor burger, bestuur en rechterlijke macht van een stelsel
waarin elk van die besluiten appellabel is, zouden weI eens te groot
kunnen blijken te zijnl18
Om een beroep tegen pseudo-wetgeving mogelijk te maken is het laten
vallen van het element gericht zijn op rechtsgevolg echter niet nodig,
althans wanneer men bereid is een besluit tot vaststelling van pseudo-
wetgeving aan te merken als mede gericht op rechtsgevolg.

Mijn conclusie is dat het aanbeveling verdient beroep op de onafhankelijke
administratieve rechter mogelijk te maken tegen elk schriftelijk besluit van

119een bestuursorgaan dat gericht is op enig rechtsgevolg en  dat  de

uitzondering in de Wet Arob voor besluiten van algemene strekking dient te
120vervallen  . Om beroep mogelijk te maken tegen algemene maatregelen van

bestuur dient voorts het bepaalde in art. 5 onder a Wet Arob te worden
herzien121
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Deze omschrijving is enerzijds ruim genoeg om alle besluiten van algemene
strekking te omvatten, anderzijds precies genoeg om werkbaar te blijven.
Het hanteren van het besluitbegrip sluit aan bij de aard van de administra-
tieve rechtspraak en de terminologie van het voorontwerp Algemene wet
bestuursrecht. De term besluit omvat mede pseudo-wetgeving.

Conclusies van dit hoofdstuk

166. In dit hoofdstuk is onderzocht of het wenselijk en nodig is om direct
beroep in te voeren tegen besluiten tot vaststelling van bestuurswetgeving.
De conclusie is dat zulk een invoering wenselijk en nodig is, omdat de
bestaande rechterlijke toetsingsmogelijkheden ontoereikend en inefficient
zijn.
De exceptie van onwettigheid heeft verschillende nadelen. De belangrijkste
daarvan zijn dat geen recht op een uitspraak bestaat en dat de rechtsgevol-
gen van het oordeel beperkt blijven tot de te beslissen hoofdzaak. Dit lokt
onnodige herhaling van de toetsing uit. Het is inefficient omdat iedere
burger voor zich genoodzaakt is beroep in te stellen tegen uitvoeringsbe-
slissingen.
De invoering van direct beroep tegen besluiten tot vaststelling van be-
stuurswetgeving mag niet ten koste gaan van de bestaande mogelijkheden
van rechters om algemeen verbindende voorschriften bij wege van exceptie
te beoordelen. De beide toetsingsmogelijkheden zijn niet uitwisselbaar.
Weliswaar is de rechtszekerheid tot op zekere hoogte gebaat bij een korte
beroepstermijn, maar de gebondenheid van het bestuur aan wet en recht en
de gelijke behandeling van gelijke gevallen (het toevallig belanghebbende
zijn tijdens de beroepstermijn) verhinderen aan het verstrijken van zo'n
termijn met betrekking tot de formele rechtskracht van een beslissing tot
vaststelling van bestuurswetgeving dezelfde gevolgen te verbinden als bij
beschikkingen. Praktische argumenten zijn, dat niet ieder die in zijn
belang getroffen wordt door de uitvoering van een regeling, ten tijde van
de beroepstermijn belanghebbende was bij een beroep tegen de regeling en
de omstandigheid dat de dynamiek van de rechtsorde de rechtmatigheid van
bestuurswetgeving ex post kan beinvloeden.
De bestaande mogelijkheid om uit onrechtmatige overheidsdaad tegen
bestuurswetgeving te ageren moeten gematigd positief worden gewaardeerd.
De eigen aard van het burgerlijk (proces)recht, toegesneden als het is op
het karakter van het civielrechtelijke geding als een partijenproces, brengt
evenwel mee dat deze mogelijkheid niet blijvend kan functioneren als een
substituut-beroep.
De praktische problemen van invoering van administratieve rechtspraak bij
bestuurswetgeving zijn niet onoplosbaar. Het verdient aanbeveling om bij
de eerste gelegenheid die zich aandient de bestaande wetgeving aan te
passen. Daarbij is het wenselijk dat beroep mogelijk wordt gemaakt tegen
alle schriftelijke bestuursbesluiten van algemene strekking die gericht zijn
op rechtsgevolg, zulks met inbegrip van de pseudo-wetgeving.
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Noten

1. Voor een uitvoerig literatuuroverzicht zie men J.H.M. Klanderman, G.E.
Mulder, W.G. van der Velden, Rechtsheorie in Nederland, NJB 1981, p.
70; Zie voorts de Kroniek van het staatsrecht, RMTh. 1982, p. 429 e.v.;
Onvermeld mogen ook niet blijven Orde in de regelgeving, 's-
Gravenhage 1985; Kracht van wet, opstellen aangeboden aan mr. W.J.
van Eijkern, Deventer 1984; Eindbericht van de commissie vermindering
en vereenvoudiging van overheidsregelingen, Tweede Kamer 1983-1984,
17931, nr.9; De preadviezen voor de Nederlandse Juristen-Vereniging 1987
: "De rechter en onrechtmatige wetgeving" door P.J.J. van Buuren en
J.E.M. Polak, Handelingen 1987 NJV, deel 1, twee(le stuk, Zwolle 1987 en
de preadviezen voor de Vereniging voor Administratief Recht 1987, "De
praktijk van toetsing van gemeentelijke regelgeving" door H.Ph.JA.M.
Hennekens, J.W. Ilsink en R.E. de Winter, Geschiften VAR XCVI, Alphen
aan den Rijn 1987.

2. Zie in het bijzonder J.M. Polak, Dient verandering te worden gebracht in
de wijze van voorbereiding en totstandkoming van wetgeving?;
M.Scheltema, Dient wijziging te worden gebracht in het proces van
wetgeving?, beide preadviezen in: Handelingen 1979 der Nederlandse
Juristen-Vereniging, decl 1, tweede stuk, Zwolle 1979.

3. Met name de verbeterde Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek zijn
van belang, Besluit van de minister-president van februari 1984, Stct.94.

4. Het thema van de dissertatie van I.C. van der Vlies, Het wetsbegrip en
beginselen van behoorlijke wetgeving, 1984.

5. Zie over dit thema de RAIO-congresbundel "De rechter als dictator?",
Lochem 1987. Zie voorts A.F.M. Brenninkmeijer, De toegang tot de rech-
ter, diss., Zwolle 1987.

6. Daarvan lijkt bij voorbeeld sprake bij M.R. Mok, Rechterlijke toetsing
van wetgeving, in: Recht op scherp (Duk-bundel), Zwolle 1984, p. 66.

7. Van oudsher: HR 3 februari 1863, W 2454; HR 2 december 1864, W 2646,
De Gemeentestem 692; HR 11 april 1865, W 2706, De Gemeentestem 722.
Zie over dit vraagstuk R.E. de Winter, Toetsing van gemeentelijke
verordeningen door de strafkamer van de Hoge Raad, De praktijk van
toetsing van gemeentelijke regelgeving, preadvies, Geschriften van de
Vereniging voor Administratief Recht XCVI, Alphen aan den Rijn 1987, p.
186-193.

8.  Zie hoofdstuk 19.
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9.  In vergelijkbare zin Brenninkmeijer, a.w., pp. 148 en 244.

10. T.PJ.N. van Rijn, Exceptie van onwettigheid en prejudiciele procedure
inzake geldigheid van gemeenschapshandelingen, diss., Deventer 1978,
pp.93/94 spreekt hier in navolging van Langemeijer van een plicht. Hij
brengt de wettigheid van het optreden van de overheid in verband met
de idee van de rechtsstaat (p.1).

11. Het is een interessante vraag of de rechter bij algemeen verbindend
voorschrift, niet zijnde een wet in formele zin, een toetsingsverbod kan
worden opgelegd. Tegen die mogelijkheid pleit, dat aan de rechter
grondwettelijke en formeelwettelijk de taak is opgedragen recht te
spreken op welke taak lagere wetgevers geen inbreuk mogen maken
zonder specifieke wettelijke grondslag. Ervoor dat de lagere wetgevers
de omvang van de rechterlijke toetsingsbevoegdheid -niet alleen bij
concrete, maar ook bij algemene bestuursbesluiten- kunnen bepalen door
het vaststellen van de inhoud van lagere wettelijke voorschriften. Die
voorschriften stellen immers in beginsel de toepasselijkheid van afwij-
kend ongeschreven recht terzijde. Ik ga er van uit dat de grondwette-
lijke en formeelwettelijke taakopdracht van de onafhanketijke rechter
om recht te spreken voorgaat op de bevoegdheid van bestuursorganen
om rechtsvormend op te treden.

12. Zie over toetsingsverboden, inleidend, T. Koopmans, Compendium van
het Staatsrecht, Deventer 1983, pp. 248-252.

13. FA.M. Stroink gaat ervan uit dat de exceptieve toetsingsmogelijkheid
een argument kan zijn om geen rechtstreeks beroep in te voeren. Zo'n
beroep zou andere rechters de mogelijkheid ontnemen om exceptief te
toetsen. Zie: Tien jaar Wet AROB: Hoe verder?, Verslag van het sympo-
sium gehouden op 26 september 1986, Geschriften van de Vereniging
voor Administratief Recht XCVII, Alphen aan den Rijn 1987, p. 39. De
veronderstelling dat aan het verstrijken van de beroepstermijn formele
rechtskracht zou zijn verbonden is echter allerminst vanzelfsprekend.
Zie daarvoor de rechtsvergelijkende delen van dit boek.

14. HR 25 februari 1953, ARB 1953,492, cond. O.M. onder 4.3. bij HR 1 juli
1983, NJ 1984,360.

15. Men kan zich afvragen of van burgers verwacht mag worden dat zij
opzettelijk een strafbaar feit begaan teneinde een rechterlijk oordeel
over de verbindendheid van een regeling te verkrijgen. Het begaan van
een strafbaar feit is bovendien geen veilige weg: er bestaat geen recht
op vervolging, de rechter zou de toetsingsvraag kunnen omzeilen en er
is het risico van strafrechtelijke en civielrechtelijke aanspraketijkheid.
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16.   M. Scheltema, annotatie onder HR 1 juli 1983, NJ 1984,360, LSV, p.1298.

17. Idem J. van der Hoeven, Beperkingen bevoegdheid Afdeling rechtspraak

zijn ineffectief en inefficent, Ned. Stct. 1986, nr.123, p.5.

18. I.C. van der Vlies, Pseudo-wetgeving en Arob, TvO 1979, p. 489 noemt
als voorbeelden de talloze beroepen die werden ingesteld tegen -in
feite- de Beschikking contingenteringsregeling tong en schol Noordzee.
Men kan daaraan nog toevoegen de stroom beroepen die het CBB te
verwerken kreeg waarin het in wezen ging om de rechtmatigheid van de
Superheffingsregeling.

19. Zie HR 17 september 1982, NJ 1983, 278, (Zegwaard - Knijnenburg). De
Hoge Raad overwoog daarin als volgt: "aan een -niet tegen de overheid

gerichte- vordering voor de gewone rechter (...), waarbij de eisende

partij een rechterlijk verbod vraagt van jegens haar onrechtmatige
gedragingen van gedaagde, staat op zichzelf niet in de weg dat er, bij
gebruikmaking van administratiefrechtelijke rechtsgangen, ook andere

wegen bestaan, waarlangs bereikt zou kunnen worden dat gedaagde ten
gevolge van maatregelen van de overheid zijn gewraakte gedragingen staakt."

20.   Van der Hoeven, Ned. Stct. 1986, nr.123, p.5.

21. Van der Hoeven, Ned. Stct. 1986, nr.123, p.5; J.M. Kan, Rechtsbescher-

ming tegen algemeen verbindende voorschriften, in: de Van der Hoeven-
bundel "Non ex regula", Deventer 1985, p.75.

22. Mok, rechterlijke toetsing van wetgeving, p.63; HR 22 december 1976,
BNB 1977,55; HR 12 april 1978, BNB 1978,171; HR 22 juli 1983, BNB 1983,277.

23. Te denken valt aan het vervolg op de SSGZ-zaak: Pres.Rb. 's-
Gravenhage  26 juni 1986, Gemeentestem 6823.4 en CBB 6 maart 1987,
RegelMaat 1987,p. 130.

24. J.H. Smits, Rechter, uitvoering en beleid, in: Een stellig annotator
(Stellinga-bundel), Zwolle 1982, p.117.

25. Van Buuren, a.w., p.95.

26. Tot een getijke conclusie komt J.E.M. Polak, a.w., 9 191, noot 173, zij
het dat niet valt in te zien waarom de incidentele ex post toetsing
beperkt zou moeten blijven tot een toetsing aan de wet. Voorts -in
gelijke zin- Van Buuren, a.w., p.94.
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27. Van der Burg, noot onder HR 9 mei 1986, AB 1986,429 meent echter dat
aan het invoeren van een rechtstreeks beroep tegen bestuurswetgeving
de van beschikkingen bekende formele rechtskracht verbonden moet
worden. Zijn argument is dat het minder aantrekkelijk is dat algemeen
verbindende voorschriften vele jaren na datum nog onverbindend
verklaard kunnen worden. Het zal duidelijk zijn dat ik zijn mening niet
kan delen.

28. Zie voor deze vraag FA.M. Stroink, stelling 2 t.b.v. het symposium Tien
jaar Wet AROB, Hoe verder?, Verslag van het symposium, Geschriften
VAR XCVII, Alphen aan den Rijn 1987, p. 33.

29. Om die reden wijs ik de opvatting van Van Rijn, a.w., p. 265, dat het
beginsel van res judicata zich verzet tegen het inroepen van de excep-
tie als eerder zonder succes de rechtmatigheid van de regeling is be-
streden in een direct beroep, van de hand.

30. J.E.M. Polak, a.w., p.190.

31. HR 16 mei 1986, NJ 1986,723; AB 1986,573, BR 1986, p.775, AAe 1986,
pp.643-649.

32. Een onwenselijk beknotting van de bevoegdheid van de andere rechters
kan ik daar niet in zien.

33.  Idem J.E.M. Polak, a.w., p.186 en 193.

34.  Idem J.E.M. Polak, a.w., p.192.

35.  J.E.M. Zie Polak, a.w., p.175 e.v.; zie tevens hoofdstuk 19 van dit deel.

36. J. van der Hoeven, Bestuur en rechter, Bundel Staatsrecht en bestuurs-
recht, Zwolle 1984, p.268. Mok, Rechterlijke toetsing van wetgeving, p.74.

37. Kan, Rechtsbescherming tegen algemeen verbindende voorschriften, p.74.

38. J.E.M. Polak, a.w., p.182, die dit verschil overigens weer afzwakt door
te wijzen op de mogelijkheden die ook de burgerlijke rechter daarvoor
heeft. Hij vindt de vraag evenwel gewettigd of een eventuele actievere
attitude van de burgerlijke rechter in dit opzicht zich wel laat ver-
enigen met het karakter van de civiele procedure en de lijdelijkheid
van de burgerlijke rechter.

39. J.E.M. Polak, a.w., p.183.

40. Van Buuren, a.w., p.94.
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41. In het bestuursrecht wordt de inhoud van de rechtsverhouding -anders
dan in het privaatrecht- niet geregeerd door subjectieve rechten -het
bestuursrecht kent geen subjectieve publiekrechtelijke rechten- maar
door objectieve rechtsregels. Dit hangt samen met de aard van het be-
stuursrecht, dat erop gericht is de vrijheid van de besturende overheid
te normeren in het licht van de rechtsstaatgedachte. De notie subjec-
tieve rechten verdraagt zich dan ook moeilijk met de publiekrechtelyke
rechtsstaatdoctrine.

42. C.W. van der Pot, bew. door A.M. Donner, Handboek van het
Nederlandse staatsrecht, elfde dr., Zwolle 1983, p. 512 lijkt daarvan uit
te gaan.

43. Zelfs de taak van de gewone rechterlijke macht is niet uitputtend om-
schreven met geschillenbeslechting, wanneer men het instituut van de
cassatie in het belang van de wet in aanmerking neemt. Het betreft
hier overigens een definitieprobleem daar geschillenbeslechting ruim of
beperkt kan worden opgevat. In de beperkte omschrijving gaat het om
de beslissing van een geschil tussen partiien; in de ruime om een
geschil betreffende de uitleg, c. q. de toepassing van het recht. Ook in
die ruime uitleg laat zich echter moeilijk de zogenaamde oneigenlijke
rechtspraak van de burgerlijke rechter vangen. Zie PA. Stein,
Compendium van het burgerlijk procesrecht, vierde dr., Deventer 1977,
p. 25.

44.  Hoofdstuk 20.

45. Anders M. Scheltema, Beginselen van administratieve rechtspraak,
RMTh. 1978, p. 265, waar betoogd wordt dat rechterlijke controle op
het openbaar bestuur een onvolledige en ondoelmatige vorm van
controle is. Onvolledig en ondoelmatig, omdat de rechter alleen controle
kan uitoefenen wanneer een zaak bij hem wordt aangebracht. De
controle wordt dus bepaald door een externe selectie. Scheltema verwart
mijns inziens het bestuurlijk toezicht en de administratieve rechtspraak.
Administratieve rechtspraak kan geen substituut zijn voor bestuurlijk
toezicht, zulks alleen al niet omdat in de rechtsptaak alleen een
toetsing aan rechtsregels kan plaatsvinden. De ongeschiktheid van
administratieve rechtspraak als bestuurlijk toezichtmiddel, betekent
echter niet dat voor zover er toezicht wordt uitgeoefend -namelijk op
de rechtmatigheid- dit geen toezicht zou zijn en dit dus niet van
betekenis zou zijn voor de karakterisering van de taak van de
administratieve rechter en de aard van het administratieve procesrecht.

46.   In gelijke zin Van der Hoeven, Ned. Stct. 1986, nr.123, p.5.
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47. Dat is niet onomstreden. P.J.J. van Buuren, De reikwijdte van "burger-
lijke rechten en verplichtingen" in artikel 6 Europees Verdrag en het
Kroonberoep, in: Kroonberoep en artikel 6 ECRM, Deventer 1986, p.21,
condudeert dat artikel 6 EVRM geen betrekking heeft op geschillen
inzake de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften, omdat
het daarbij niet gaat om de "determination of his civil rights". Ik acht
zijn betoog niet overtuigend. Het valt niet in te zien waarom een
algemeen verbindend voorschrift de omvang van die rechten niet zou
kunnen bepalen. Brenninkmeijer, De toegang tot de rechter, p.250 deelt
de mening dat de verdragstekst ruim genoeg is om zo'n geval te omvatten.

48.  HR 12 december 1986, NJ 1987, 381, m.n. MS

49. Idem M. Scheltema, noot onder het in de vorige noot genoemde arrest
onder 6.

50. EHRM 6 september 1978, EC:HR, Series A, vol.28 (1979), pp.29-30; zie
ook Ars Aequi 1979, pp.327-334, m.n. Alkema.

51. Zie Hennekens, preadvies, p.19.

52.  Zie voor literatuurverwijzingen, Hennekens, a.w., p.19.

53. C.W. Opzoomer, Aantekening op de Wet houdende Algemene Bepalingen
der wetgeving van het Koninkrijk, derde veel vermeerderde uitgave,
Amsterdam 1873, p.187.

54. Aldus ook reeds de Hoge Raad in het Pothuisarrest HR 2 december
1864, W 2646. Zie ook CRvB 19 mei 1987, TAR 1987,164 (IZA).

55.   HR 2 december 1864, W 2446.

56. Van Buuren, preadvies, p.52.

57. J.E.M. Polak, a.w., p.120.

58.   J.H. van Kreveld, annotatie bij CBB 2 april 1985, AB 1986,17.

59. Mok, conclusie bij HR 16 mei 1986, AB 1986,534, Spuitvliegen, onder
punt 3.

60.  HR 16 mei 1986, Gemeentestem 6823.3, AB 1986, 574, NJ 1987, 251.

61.   In gelijke zin Van Buuren, preadvies, p.52.

62.  G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, tweede dr, Zwolle 1980.
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63.   HR 12 oktober 1984,AB 1985,319, Art. 8 Wet Nederlanderschap (oud).

64. Bijv. AR 20 augustus 1982,AB 1983,15; AR 11 november 1982,AB 1983,255;
AR 10 december 1984,AB 1985,237; CBB 16 april 1974„AB 1974,170;CBB 2
april 1985,AB 1986,17.

65. In gelijke zin CRvB 19 mei 1987, TAR 1987,164 (IZA) waarin overwogen
wordt dat noch artikel 58, vierde (thans vijfde) lid, van de
Ambtenarenwet 1929, noch artikel 11 van de Wet van 15 mei 1829, Stb.
28, houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het Koninkrijk in
de weg staat aan de taak van de rechter om over de rechtmatigheid
van een algemeen verbindend voorschrift te oordelen.

66.  W.Duk, De zachte kern van het bestuursrecht, RMTh.1978,p.574.

67. CA.J.M. Kortmann, "Egalite" en "DEfense", diss; Alphen aan den Rijn
1971, p.125.

68. J.E.M. Polak, preadvies, pp.120-121.

69. J. Teunissen, noot onder Pres.Rb. Haarlem 10 oktober 1985, RegelMaat
1986, nr. 2 p.76-80, meent dat art. 12 Wet A.B. in de weg staat aan de
toewijzing van een gebod tot vaststelling van een algemeen verbindend
voorschrift. Mijns inziens ten onrechte, omdat men hooguit zou kunnen
stellen dat artikel 12 de civiele rechter verbiedt om zelf -constitutief-
een algemeen verbindend voorschrift vast te stellen. De toewijzing van
een gebod tot wetgeving brengt evenwel geen wijziging in de rechts-
positie van een ieder, maar slechts in die van partijen.

70.    HR 1 j uli 1983,NJ 1984,360, concl. OM sub 4.3., NJ p.1293.

71. Heroverweging Beroepsprocedures, p.101.

72. F.W. ter Spill en A.Q.C. Tak, Onwetmatig bestuur, preadvies VAR 1981,
Geschriften VAR VIXC, p.12.

73. R.W.L. Loeb en B.K. Olivier, Leemten in de rechtsbescherming van de
Wet Arob, BW 1979, p:56.

74.   W. Duk, De zachte kern van het bestuursrecht, RMTh. 1978, p.573/74.

75. Michiels, De Arob-beschikking, p. 266 betwijfelt of de criteria van Duk
de gewenste duidelijkheid zullen brengen.
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76. Michiels, De Arob-beschikking, p. 267 acht het belangvereiste bij de
invoering van een beroep tegen bestuiten van algemene strekking geen
eenvoudige zaak. Bij een algemeen voorschrift dat zich letterlijk tot
een ieder richt, zou openstelling van een Arob-beroep nooit tot ontvan-
kelijkheid kunnen leiden wegens het door de rechter op grond van arti-
kel 7 Wet Arob gestelde individualiseringsvereiste. Dat zou pas anders
zijn, wanneer deze voorschriften zich richten tot een categorie van
burgers. Michiels miskent mijns inziens dat algemeen verbindende voor-
schriften zich steeds tot een categorie van burgers richten. Het valt
niet in te zien, dat bepaalde al dan niet tot die categorie behorende
burgers door een besluit tot vaststelling van dergelijke voorschriften
niet direct in hun belangen getroffen zouden kunnen zijn.

77. Het lijkt mij dat de problemen die Stroink hier signaleert, Tien jaar
Wet Arob, Hce verder?, a.w., p.36, niet onoverkomelijk zijn. Overeen-
komstig de algemene lijn zullen ook algemeen verbindende voorschiften
en andere besluiten van algemene strekking ex tunc beoordeeld en bij
gegrondverklaring van het beroep vernietigd worden. Zo nodig verklaart
de rechter de rechtsgevolgen voor gedekt.

78. De overgrote meerderheid van de leden van de Nederlandse Juristen
Vereniging die in 1987 aanwezig waren bij de vergadering waarin
beraadslaagd werd over de preadviezen inzake "onrechtmatige wetge-
ving" antwoordde bevestigend op de vraag: "Dient beroep op ad-
ministratieve rechters mogelijk te worden gemaakt ter zake van
besluiten van algemene strekking, waaronder algemeen verbindende
voorschriften, niet zijnde wetgeving in formele zin?". Zie NJB 1987,
p.851, Notulen NJV-vergadering. Wetenschap en politiek hebben zich
niet onbetuigd gelaten door de uitsluiting van besluiten van algemene
strekking van het beroep op de Afdeling voor de geschillen van bestuur
van de Raad van State ingevolge de Tijdelijke wet Kroongeschillen fel
te bekritiseren. Zie Hoofdstuk 20.

79. Stroink signaleert er enkele in zijn stellingen voor het symposieum
Tien jaar Wet AROB, Hoe verder?, a.w., p.39.

80. Zie de opmerkingen van de woordvoerder van de CDA-fractie in de
Tweede Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijke wet
Kroongeschillen, Tweede Kamer 1987, 44., p. 2481.

81. Van Buuren, preadvies, p.91.

82. J.E.M. Polak, preadvies, p.191.



317

83. Van Buuren stelt elders, dat het met de aanzuigende werking nogal mee
zal vallen en Polak benadrukt meer dan eens, dat het onderscheid
tussen algemeen verbindende voorschriften en beschikkingen maar
weinig houvast biedt.

84. Deze oplossing breekt met het stelsel van enumeratieve attributie en
leidt tot een situatie waarin de bevoegdheid ten aanzien van besluiten
van algemene strekking algemeen is, die van min of meer concrete be-
stuursbesluiten daarentegen partieel. Men mag echter verwachten dat de
parlementaire wetgever een hogere prioriteit zal toekennen aan de op-
lossing van lacunes in de rechtsbescherming bij concrete bestuursbe-
slissingen, dan aan een enumeratieve attributie van bevoegdheid bij
besluiten van algemene strekking.

85. Mok, rechterlijke toetsing van wetgeving, p.74.

86. Geen verplichte rechtsbijstand, lagere griffiegelden en meestal geen
kostenveroordeling. Ook kan het meer formele burgerlijke procesrecht
genoemd worden.

87. J.E.M. Polak, a.w., p.191.

88. Van Buuren, a.w., p.95.

89. Van der Hoeven, Ned. Stct. 1986, nr.123, p.5 wijst erop dat het invoeren
van een beroep tegen besluiten van algemene strekking een zekere
werkbesparing zal betekenen, omdat niet meer iedere burger afzon-
derlijk beroep zal moeten instellen tegen een beschikking om over de
onderliggende regeling een rechterlijk oordeel te kunnen krijgen.

90.   De term stamt van Mok, a.w., p.73.

91. Michiels, De Arob-beschikking, p. 267 bepleit de vernietiging slechts
mogelijk te maken voor de inwerkingtreding van het algemeen verbin-
dend voorschrift. Dat is mijns inziens niet nodig en in verband met de
gewenste slagkracht van het bestuur ook onwenselijk.

92.  AR 12 maart 1985, AB 1985,339.

93. Zie Hoofdstuk 15.

94. Zie hierover ook Van Buuren, preadvies, pp.90-91.

95. Vgl.de landsadvocaat in de LSV-zaak HR 1 juli 1983, NJ1984,360 die
meende dat men zich niet tot de burgerlijke rechter kan wenden met
het verzoek een algemeen verbindend voorschrift buiten werking te
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stellen wanneer de wetgever een rechtstreeks beroep op de administra-
tieve rechter tegen dat voorschrift uitgesloten heeft. Zie NJ 1984,p.1291.

96. CA.J.M. Kortmann, Lagere wetgeving en uitvoering, BW 1980, pp.209-211.

97. I. Samkalden, Zijn de traditionele vormen en begrippen van het
bestuursrecht toereikend bij de uitbreiding van de overheidstaak met
name op sociaal en economisch gebied? Preadviezen VAR 1960, p.54,
vond dit een relevant aspect.

98.  Kortmann, BW 1980, pp.209-211.

99. M. Scheltema, De bestuurder in nieuwe gedaanten, in: Bestuursrecht en
bestuurswerkelijkheid, p. 16 leidt uit de grotere waarborgen waarmee de
a.m.v.b. tot stand wordt gebracht af, dat er minder reden is voor een
rechterlijke toetsing daarvan. Die opvatting is concludent vanuit de
gedachte dat de rechter een tekort aan procedurele waarborgen door
middel van een verscherping van zijn toezicht dient te compenseren.
Dat is echter maar een van de sporen waarlangs het rechterlijk
toetsingsrecht gefundeerd kan worden. Zij verklaart niet waarom de
rechter niet zou moeten toezien op het in acht nemen van die waarborgen.

100. Tot een gelijke conclusie komt Stroink, stelling 2 symposium Tien
jaar Wet Arob, a.w., p. 33.

101. Idem J.M. Kan, Rechtsbescherming tegen algemeen verbindende
voorschriften, in de Van der Hoeven-bundel "Non ex regula", Deventer
1985, p.75, noot 11.

102.   Zie de noot van Scheltema onder HR 1 juli 1983, NJ 1984,360, LSV.

103. P.C.E. van Wijmen, Recht,belang en rechtsbescherming, diss., 's-
Gravenhage 1981, pp.138-139.

104. J. van der Hoeven, Bestuur en rechter, in: Recht op scherp, p. 307
e.v. wil wel een beroep tegen besluitenvan algemene strekking, maar
niet tegen algemeen verbindende voorschriften. Michiels, de Arob-be-
schikking, p. 267, acht het mogelijk maken van een beroep tegen alge-
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23. Toetsing aan ongeschreven recht

Inlei(ling

167. Tot nu toe kon gecondudeerd worden, dat het primair bestuurlijke
karakter van bestuurswetgeving h-t invoeren van direct beroep op de ad-
ministratieve rechter tegen beslissingen tot vaststelling van deze wetgeving,
wenselijk maakt. Verwezenlijking van dit desideratum zou betekenen, dat
algemene en concrete bestuursbeslissingen uit een oogpunt van appellabiliteit
gelijk werden behandeld. Thans is de vraag aan de orde of de gelijke be-
handeling van algemene bestuursbeslissingen ook meebrengt, dat het de
rechter is toegestaan ze op soortgelijke wijze te toetsen aan normen van
ongeschreven recht als gebruikelijk is bij beschikkingen.

Het is een algemeen aanvaard gegeven, dat de rechter concrete bestuursbe-
slissingen mag toetsen aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Voor beslissingen tot vaststelling van bestuurswetgeving ligt dat anders. De
rechtspraak van de Hoge Raad laat er geen twijfel over bestaan dat het de
rechter niet is toegestaan materiele wetgeving van bestuursorganen te
toetsen aan algemene becinselen van behoorliik bestuur. Bekend is de
overweging uit het Keur-arrestl, dat:

"zodanige beginselen het bestuur raken en als zodanig geen maatstaven
inhouden voor de rechterlijke toetsing van algemeen verbindende
voorschriften",

welke overweging in een recent arrest van de belastingkamer -in wat an-
dere bewoordingen- inhoudelijk nog eens is herhaald2. Het heeft er echter
alle schijn van, dat daarmee niet meer is gezegd dan dat bestuurswetgeving
door de rechter niet getoetst mag worden aan algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. Uit andere arresten -met name dat inzake de
Rotterdamse onroerend goedbelasting3 en het Spuitvliegenarrest4- kan
immers worden afgeleid, dat de Hoge Raad toetsing aan akemene rechtsbe-
einselen wel toelaatbaar acht5.
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Omdat andere rechterlijke colleges -uitgezonderd wellicht6 de Afdeling
rechtspraak van de Raad van State- eveneens een toetsing van bestuurswet-

geving aan algemene rechtsbeginselen praktiseren, kan men concluderen dat
de rechterlijke bevoegdheid om deze wetgeving aan ongeschreven rechtsnor-
men te toetsen, naar de huidige stand van zaken in de rechtspraak wordt
aanvaard.

Het aanvaarden van de rechterlijke bevoegdheid om wettelijke voorschrif-
ten van bestuursorganen te toetsen aan normen van ongeschreven recht is
niet onproblematisch. Niet meer zozeer de principitle erkenning van deze
bevoegdheid, maar de inhoud van het ongeschreven recht is het probleem
geworden. Hoe kan die inhoud bepaald worden en welke grenzen heeft de
rechter

daarb  in acht
te nemen, nu hij maar beperkt gelegitimeerd is tot

rechtsvorming ? Langs twee wegen zal getracht worden een antwoord  te
vinden. In dit hoofdstuk zal begonnen worden met het aangeven van het
kader, van waaruit een rechterlijke toetsing van bestuurswetgeving aan
algemene rechtsbeginselen begrepen kan worden. Ook wordt gepoogd een
perspectief te schetsen, van waaruit de verdere ontwikkeling van onge-
schreven rechtsnormen voor de toetsing van bestuurswetgeving ter hand kan
worden genomen. In de hoofdstukken 24 tot en met 29 wordt nagegaan,
welke ongeschreven rechtsnormen zich blijkens de rechtspraak reeds voor
de rechterlijke toetsing van bestuurswetgeving hebben ontwikkeld.

Terminologie

168. Bij de toetsing van beschikkingen worden ongeschreven rechtsnormen
algemene beginselen van behoorlijk bestuur genoemd; bij die van algemeen
verbindende voorschriften is het gangbaar geworden van algemene rechtsbe-
ginselen te spreken. Ook de termen beginselen van behoorlijke wetgeving

en regelgeving zijn in omloop gebracht. Dit roept de vraag op hoe deze
beginselen zich ten opzichte van elkaar verhouden.

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur omvatten rechtsregels die
de verschillende administratieve rechters ontwikkeld hebben bij de toetsing
van beschikkingen. De Hoge Raad heeft daarin aanleiding gevonden om ze
niet van toepassing te achten op de wetgevende activiteit van
bestuursorganen. Dit standpunt is in de literatuur bestreden vanwege het te
rigide onderscheid tussen wetgeving en beschikkingen waarop het berust8. Ik
zou mij daarbij willen aansluiten. Voor de argumentatie verwijs ik naar
hoofdstuk 21. Er kan hier nog aan worden toegevoegd, dat uit de ontwikke-
ling zoals die heeft plaats gevonden, niet kan worden afgeleid dat de
beginselen van behoorlijk bestuur zich naar hun aard' niet lenen voor de
toetsing van algemene bestuursbesluiten. In de praktijk blijken pseudo-
wetgeving en andere beleidsregels, die zich beide kenmerken door een
algemene normstelling, door de onafhanketijke rechter getoetst te worden
aan beginselen van behoorlijk bestuurio.
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Gelet op het vage onderscheid tussen pseudo-wetgeving en wetgeving
bestaat er weinig reden om aan te nemen, dat beginselen van behoorlijk
bestuur geen maatstaven voor de toetsing van bestuurswetgeving zouden
kunnen inhoudenil. Deze veronderstelling ligt aan het verdere onderzoek
ten grondslag.
Dat men langzamerhand bij de toetsing van bestuurswetgeving is gaan spre-
ken over algemene rechtsbeginselen12, houdt waarschijnlijk verband met
onzekerheid over de inhoud ervan, nu het op voorhand ook niet uit te
sluiten is dat zij voor beschikkingen en wetgeving verschillend moeten
worden uitgewerkt13. Voor de verdere ontwikkeling van ongeschreven
rechtsnormen waaraan de rechter bestuurswetgeving kan toetsen, is het
noodzakelijk zicht te hebben op de betekenis van het beginselenrecht in
onze rechtsorde en dient de jurisprudentie te worden gesystematiseerd en
geanalyseerd. Het is de bedoeling dat dit hoofdstuk en de volgende hoofd-
stukken daaraan een bijdrage kunnen leveren. Ondertussen verdient het
gebruik van de term algemene rechtsbeginselen de voorkeur boven algemene
beginselen van behoortijk bestuur. Deze term verwijst naar het ruime
toepassingsbereik van deze beginselen en brengt de onderlinge verwant-

schaf van
de verschillende ongeschreven rechtsnormen beter tot uitdruk-

king 4. Bovendien sluit deze terminologie  goed  aan  bij de rechtspraak  en
het spraakgebruik in landen met een vergelijkbaar rechtsstelsel als Belgit en
Frankrijk.
In de literatuur komt men regelmatig de term beginselen van behoorlijke
wetgevingls of regelgeving16 tegen. Hij wordt doorgaans gebruikt voor be-
ginselen die bij de wetgevende arbeid in acht moeten worden genomen.
Veelal gaat het daarbij om beginselen van wetgevingstechniek, die zich
naar hun aard niet lenen als maatstaf voor rechterlijke toetsing. Van der
Vlies bij voorbeeld noemt het beginsel van de individuele rechtsbedeling17,
dat meebrengt dat de regelgever zoveel mogelijk voorziet in de mogelijkheid
om recht te doen aan de omstandigheden van het bijzondere geval. Het is
mijns inziens niet aan de rechter om een wettelijk voorschrift waarin de
verlangde anti-hardheidsclausule ontbreekt, onrechtmatig of onverbindend te
verklaren wegens strijd met een beginsel van deze inhoudis, Anders dan wel
in de literatuur beweerd wordti?, is het niet aannemelijk dat de rechter al
eens zo'n beginsel heeft aanvaard. Ik zie vooralsnog geen reden om aan te
nemen, dat er algemene rechtsbeginselen zijn waaraan de rechter bestuurs-
wetgeving weI. maar beschikkingen niet kan toetsen. Voor sommige van de
beginselen waaraan de Raad van State voorstellen van wet en ontwerpen
van algemene maatregelen van bestuur toetst20, geldt hetzelfde als wat
werd opgemerkt inzake de hardheidsclausule. Ik heb hierbij met name het
oog op het begincel, dat vraagt om delegatie naar het juiste niveau.
Beginselen van behoorlijke wet- of regelgeving richten zich tot regelgevers
en omvatten uit dien hoofde meer toetsingspunten, dan de rechtmatigheid
van (het proces van) regelgeving.
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Wanneer men zich daarnaast rekenschap geeft van het onvoldoende
vaststaan van de inhoud van deze beginselen en de verschillende catalogi
die ervan opgesteld zijn21, dan is er alleszins aanleiding om de term
beginselen van behoorlijke wetgeving of regelgeving te vermijden voor de
ongeschreven rechtsnormen, waaraan de rechter bestuurswetgeving kan
toetsen. Hieronder zal worden gesproken van algemene rechtsbeginselen.

Het karakter van de algemene rechtsbeginselen

169. Wanneer men wil weten of het aanvaardbaar is, dat de rechter be-
stuurswetgeving toetst aan algemene rechtsbeginselen, rijst de vraag naar
hun verhouding tot rechtsregels. Het behoort tot de taak van de rechter
om het hem voorgelegde feitensubstraat, de beschikking, het besluit of het
algemeen verbindend voorschrift te toetsen aan geldende rechtsregels. Of hij
ook kan toetsen aan rechtsbeginselen ligt moeilijker, omdat het daarbij gaat
om rechtsnormen die weliswaar van de rechtsorde deel uitmaken, maar die-
anders dan rechtsregels- onvoldoende concrete inhoud hebben om recht-
streeks te kunnen dienen als rechterlijke toetsingsmaatstaf. Rechtsbeginselen
kenmerken zich enerzijds door de hoge abstractiegraad van de erin besloten
liggende rechtsnormen, anderzijds door hun open verbinding met zedelijke
waarden22 Daarbij moet echter worden aangetekend, dat niet ieder beginsel

op eenzelfde wijze naar de ethiek verwijst. Sommige beginselen verwijzen
daar direct naar, zoals het gelijkheidsbeginsel, andere slechts indirect, zoals
de rechtszekerheid. Vooral beginselen die zien op de procedure van
besluitvorming hebben een dienende functie voor de realisering van direct
naar de ethiek verwijzende beginselen.
De hoge abstractiegraad van rechtsbeginselen verhindert doorgaans, dat zij
door de rechter via een deductieve redenering rechtstreeks worden
toegepast op de te beslissen rechtsvraag. Zij moeten eerst nog worden
geconcretiseerd in een rechtsregel die wel rechtstreeks toegepast kan
worden. Die concretisering veronderstelt echter het maken van keuzen. Er
werd reeds op gewezen23 dat het maken van die keuzen buiten de rechts-
vormende taak van de onafhankelijke rechter kan vallen. De omvang van die
taak wordt mijns inziens bepaald door de beperkte omvang van de rechter-
lijke legitimatiecapaciteit. Wanneer de rechterlijke motivering van uit-
spraken en vonnissen maar gedeeltelijk in staat is om de gemaakte keuzen
te legitimeren, zoals bij de oplossing van de euthenasieproblematiek en het
stakingsrechtprobleem, is het maken van die keuzen primair een zaak van
de wetgever of het bestuur.

Soms biedt ook de toepassing van het gelijkheidsbeginsel daarvan
een voorbeeld. Toen de rechter gevraagd werd positief gelijkheid te
bewerkstelligen door toepassing van het gelijkheidsbeginsel, weigerde
hij zulk een ingrijpen, omdat in die situatie in redelijkheid ver-
schillende oplossingen denkbaar waren "en op dit punt een keuze
moet worden gemaakt die, mede in aanmerking genomen de aard van
de daarbij betrokken belangen, niet binnen de rechtsvormende taak
van de rechter valt.„24
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Bij de concretisering van beginselen moet dus onderscheid gemaakt worden
naar het orgaan dat tot die wijze van toepassing is geroepen. Een beginsel
dat de rechter niet rechtstreeks kan toepassen, omdat wetgever en/of be-
stuur het nog moeten concretiseren, kan hem nochtans wet binden bij de
interpretatie van andere rechtsregels, waarvan hem de toepassing wordt
gevraagd. Uit de hoge abstractiegraad van rechtsbeginselen mag dus niet
worden afgeleid, dat zij geen bindende kracht zouden bezitten.
Het verschil met rechtsregels wordt minder groot -zelfs gradueel- wanneer
men beseft, dat doorgaans ook de toepassing van rechtsregels noodzaakt
tot een nadere concretisering van de immanente norm. Rechtsregels geven
de rechter weliswaar aan hoe in het concrete geval beslist moet worden,
maar doen dat niet volledig. Uit hun abstracte aard vloeit voort, dat ook
bij hun concretisering keuzen moeten worden gemaakt, waarbij de keuze-
vrijheid van de rechter toeneemt naarmate de in de regel besloten liggende
norm abstracter van aard is.
Een dergelijke benadering van de verhouding tussen rechtsregels en rechts-
beginselen brengt mee dat er beginselen zijn die tot het geschreven recht
moeten worden gerekend. In hoofdstuk 1 van de Grondwet25 -met name het
gelijkheidsbeginsel en de sociale grondrechten- en in het verdragsrecht treft
men verschillende voorbeelden aan. Karakteristiek is met name de positie
van het gelijkheidsbeginsel, dat pas in 1983 in de Grondwet werd neer-
gelegd, maar waarvan niemand zal beweren dat het voor die tijd geen
fundamenteel beginsel van ons recht was.

Rechtsvorminv en rechtstoepasKing

170. Rechtsbeginselen hebben, naar ik meen, een tweevoudige functie. Zij
zijn enerzijds grondslag voor de vorming rechtsregels, anderzijds hulpmiddel
bij de interpretatie daarvan. Grondslag zijn zij in zoverre zij het rechtska-
rakter van rechtsregels funderen, dan wel -bij procedurele beginselen-
dienstbaar zijn of kunnen zijn aan de realisering van meer inhoudelijke
beginselen. Een regel die noch verwijst naar beginselen met een immanent
rechtvaardigheidspostulaat, noch naar een procedurebeginsel dat aan de
verwezenlijking van zo'n postulaat dienstbaar kan zijn, kan naar mijn
mening geen rechtsregel zijn. Interpretatiehulpmiddel zijn zij voor zover zij
de rechter een argument in handen kunnen geven bij de interpretatie van
toe te passen rechtsregels.

Ter illustratie: de rechter redeneert dan bij voorbeeld, dat een rede-
lijke wetstoepassing zich niet verdraagt met eed ongelijke behandeling
van gelijke gevallen.

Rechtsbeginseled worden door de rechter niet rechtstreeks toegepast. Hij
past slechts rechtsregels toe welke door competente rechtsvormers zijn
vastgesteld. Mijns inziens is dat zo bij de toetsing van beschikkingen aan
ongeschreven recht 6 en er is geen reden om aan te nemen dat het bij be-
stuurswetgeving anders zal zijn. Beschikkingen worden immers niet direct
aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur getoetst, maar aan door de
rechter ontwikkelde ongeschreven rechtsregels die daarvan een verdere con-
cretisering vormen.
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Vandaar dat het aantal ongeschreven rechtsregels, waaraan het bestuur bij
het geven van zijn beschikkingen gebonden is, enkele malen groter is dan
het aantal beginselen van behoorlijk bestuur. Artikel 11 Wet A.B., dat de
rechter aan het geldende recht bindt, kan voor deze toetsing dan ook geen
belemmering vormen27. Uit het voorgaande volgt ook, dat de opvatting dat
het bij de toetsing van bestuurswetgeving niet zou gaan om regeltoepassing,
maar om een tegen elkaar afwegen en waarderen van verschillende factoren,
verworpen moet worden. Bij de rechterlijke toetsing aan ongeschreven
rechtsregels gaat het niet om -zoals wel betoogd is 8- een belangenafweging
in concreto, maar om regeltoepassing. Slechts wanneer de bekende regels
niet in een oplossing voorzien, is er sprake van een geval waarin er
aanleiding zou kunnen zijn om een nieuwe rechtsregel te vormen. Een
andere opvatting miskent tezeer de bindende kracht van het ongeschreven

recht en zet de deur open voor een ongebreideld afwijken ervan. De moge-
lijkheid van derogatie dient beperkt te blijven tot gevallen, waarin het
naleven van de ongeschreven rechtsregel in strijd komt met een of meer
beginselen van behoortijk bestuur.
Ik ontken daarmee niet, dat bij het ontwikkelen van ongeschreven recht
voor de toetsing van bestuurswetgeving, belangen tegen elkaar moeten
worden afgewogen en gewaardeerd. Die afweging vindt echter niet plaats in
ieder concreet geval, maar slechts de eerste keer dat een rechtsregel
wordt geformuleerd.
Een probleem van de toetsing van bestuurswetgeving aan ongeschreven recht
is, dat het proces van rechtsvorming nog niet is voltooid en dat zelfs over
de contouren van het tot ontwikkeling te brengen recht in de vorm van de
toepasselijke algemene rechtsbeginselen, nog onduidelijkheid bestaat. Van
Buuren bijvoorbeeld noemt als toepasselijke beginselen het rechtszeker-
heidsbeginsel (verbod van terugwerkende kracht), het vertrouwensbeginsel
(honoreren van gewekte verwachtingen), het gelijkheidsbeginsel, het verbod
van dttournement de ouvoir en het willekeurverbod, waarin opgenomen het
evenredigheidsbeginsel  Van Kreveld echter het rechtszekerheidsbeginsel,
het gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel30. Van der Vlies
meent, dat de hoorplicht geen rol kan spelen31, polak daarentegen stelt, dat
er geen principiele reden is voor een gescheiden ontwikkeling van be-
ginselen van behoorlijk bestuur en algemene rechtsbeginselen32. In verband
met het uiteenlopen van de verschillende catalogi is het wenselijk eerst
duidelijkheid te scheppen over de relevante algemene rechtsbeginselen. Pas
daarna is het mogelijk te onderzoeken welke rechtsregels eruit kunnen wor-
den afgeleid.

Rechtsvorming bij de concretiscrina van algemene rechtsbeginselen

171. Een belangrijk deel van het bestuursrecht -ik doel op de algemene
begin#elen van behoorlijk bestuur- is door de onafhankelijke rechter ge-
vormd. De benaming beeinselen is daarbij misleidend, omdat, zoals gezegd,
de rechter niet rechtstreeks aan die beginselen toetst, maar aan rechts-
regels die hij door verdere concretisering van die beginselen heeft gefor-
muleerd.
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Het zijn die rechtsregels welke de wetenschap gesystematiseerd en
geanalyseerd heeft en die naar verwachting in de Algemene wet bestuurs-
recht zullen worden opgenomen. Het vinden van die beginselen en het
formuleren van die regels is een betrekkelijk pragmatische aangelegenheid
geweest, omdat de vraag naar hun relatie met de structuur van de
rechtsorde niet onder ogen is gezien. Men heeft de beginselen van behoor-
lijk bestuur weliswaar ontwikkeld in het besef, dat de wet als rechtsbron
onvoldoende waarborg kon bieden aan de rechtsbescherming zoekende
burger, maar een directe relatie tussen deze beginselen en de beginselen die
aan de wetsidee ten grondslag liggen is niet gelegd33. Toch kan men, naar
ik meen, in de relatie tussen de beginselen van behoorlijk bestuur en de
aan de wetsidee ten grondslag liggende begincelen een rechtvaardiging
vinden voor de rechterlijke rechtsvorming op dit punt. Voor wat betreft de
rechterlijke toepassing van het ongeschreven recht geldt mijns inziens het-
zelfde.

In verband met het primair bestuurlijke karakter van bestuurswetgeving en
het diffuse, graduele onderscheid tussen deze wetgeving en beschikkingen,
meen ik dat voor wat betreft de rechterlijke rechtsvorming bij de toetsing
van besluiten tot vaststelling van bestuurswetgeving, niet wezenlijk anders
geoordeeld behoeft te worden. Weliswaar zullen de te toetsen rechtsregels
in de regel wat abstracter zijn dan beschikkingen, zodat ook de toetsings-
maatstaven dat zullen moeten zijn, maar dat betekent niet automatisch, dat
de bij de concretisering van het beginselenrecht te maken keuzen per defi-
nitie buiten de rechterlijke competentiesfeer zouden vallen. In wezen gaat
het immers om het maken van dezelfde keuzen als die welke reeds gemaakt
zijn bij het ontwikkelen van ongeschreven rechtsregels voor de toetsing van
beschikkingen.
De rechtsbeginselen uit welke de ongeschreven rechtsregels voor de toet-
sing van bestuurswetgeving kunnen worden afgeleid, zijn, naar ik meen, in
wezen dezelfde, als die welke ten grondslag liggen aan de wetsidee, te
weten algemeenheid in de zin van rationaliteit, gelijkheid, rechtszekerheid
en democratic. Zie daarvoor hoofdstuk 21. Zij zijn dan ook in principe
dezelfde, als die welke gelden voor de toetsing van beschikkingen. Dat is al
aanstonds duidelijk voor de regels die onder de koepel van het
rechtszekerheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel zijn ontwikkeld. Voor
de andere ongeschreven rechtsregels ligt het wat gecompliceerder, maar
niet wezenlijk anders. De rechtsregels die zien op bet redeneeraspect van
de procedure van besluitvorming (delen van het zorgvuldigheidsbeginsel, het
motiveringsbeginsel en het verbod van willekeur) zijn te herleiden tot de
idee van de rationaliteit welke ten grondslag ligt aan de wetsidee en aan
het democratische besluitvormingsproces, zoals dat aanvanketijk werd
opgevat. De rechtsregels tenslotte welke ertoe strekken te verzekeren dat
de bijzondere belangen van de burgers bekend zijn bij het beslissend orgaan
(hoorplicht, advisering, inspraak) en dat daarmee voldoende rekening wordt
gehouden bij de besluitvorming (bestuurscompensatie) -onderdelen dus van
het zorgvuldigheidsbeginsel- zijn te herleiden tot de grondslagen van de
democratiegedachte.
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Conclusie en plan van behandeling

172. Ik meen te kunnen concluderen dat het gelijkheidsbeginsel, het
rechtszekerheidsbeginsel, het verbod van willekeur, het motiveringsbeginsel
en het zorgvuldigheidsbeginsel, zoals die beginselen zijn uitgewerkt bij de
toetsing van beschikkingen, voldoende houvast bieden voor het ontwikkelen
van ongeschreven rechtsregels voor de rechterlijke toetsing van bestuurs-
wetgeving. Op grond van hun plaats in de rechtsorde zou ik deze beginselen
algemene rechtsbeginselen willen noemen. De algemene rechtsbeginselen om-
vatten mede de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het diffuse
onderscheid tussen algemene en concrete bestuursbesluiten rechtvaardigt het
ontwikkelen van ongeschreven rechtsregels voor de toetsing van bestuurs-
wetgeving naar analogie van de beginselen van behoorlijk bestuur. Dit biedt
het voordeel, dat gewerkt kan worden met een vertrouwd schema.
In de volgende hoofdstukken zal worden nagegaan in hoeverre het rechtsze-
kerheidsbeginsel, het verbod van willekeur, het gelijkheidsbeginsel, het
motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel reeds zijn toegepast bij
de rechterlijke toetsing van bestuurswetgeving. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan de betekenis van het verbod van detournement de pouvoir, dat
weliswaar niet herleid kan worden tot een van de beginselen van de wets-
idee, maar wel tot het legaliteitsbeginsel. Het evenredigheidsbeginsel en het
fair play-gebod blijven buiten beschouwing; het evenredigheidsbeginsel,
omdat het in zijn toepassing in het algemeen beperkt is gebleven tot de
sanctiesfeer en voorts, omdat het de andere beginselen geheel lijkt te
overlappen; het zou de moeite waard zijn te onderzoeken in hoeverre het
daarnaast naar positief Nederlands recht zelfstandige betekenis heeft 4; het
fair play-gebod, omdat het, naar mij wil voorkomen, niet nodig is als
zelfstandige toetsingsmaatstaf. Andere ongeschreven rechtsregels kunnen in
zijn functie voorzien35.
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Noten

1.   HR 18 april 1967, AB 1968, p.67; AAe XVII, 189, m.n. H.J.M.J. Jeukens.

2. HR 25 september 1985*AB 1986,64, m.n. F.H. van der Burg. Zie ook Hof
's-Hertogenbosch 18 juni 1971, BNB 1972, 91.

3. HR 7 maart 1979, NJ 1979, 319, AB 1979, 218; BNB 1979, 125. Later in
gelijke zin: HR 24 oktober 1984, BNB 1985, 59, Havelte.

4. HR 16 mei 1986, NJ 1987, 251; AB 1986,574; RegelMaat 1986, p. 167;
Gemeentestem 6823.3.

5. Gereserveerder: Pres.Rb 's-Gravenhage 26 juni 1986, Gemeentestem
6823.4, r.0.7.3.

6. Bij een analyse van de verschillende beginselen in de jurisprudentie-
zie de hoofdstukken 24 tot en met 29- zal echter blijken dat ook de
Afdeling rechtspraak -zij het niet expliciet- aan algemene rechtsbegin-
selen toetst.

7.  Zie Hoofdstuk 22, nummer 159.

8. H.J.M. Jeukens, noot onder HR 18 april 1967, AAe XVII, p. 229 e.v.; J.J.
Oostenbrink, Algemene beginselen van behoortijke wetgeving?, oratie,
Deventer 1973; CA.J.M. Kortmann, Behoorlijke wetgeving, in: Regel en
Praktijk, de Van Wijbergen-bundel, 1979, p.66.

9. J.A.M. van Angeren, Beginselen van behoorlijke wetgeving, Van Eijkern-
bundel, p. 68, schreef dat algemene beginselen van behoorlijk bestuur
niet zonder meer toepasbaar zijn op de materie van de wetgeving. Hij
zocht de reden daarvoor in de aard van de bestuurlijke werkzaamheid,
die wezenlijk anders zou zijn dan wetgeving. Zie voor een adequate
weerlegging Van Buuren, preadvies, p. 50. Zie ook de voorgaande hoofdstukken.

10.  Zie J.H. van Kreveld, Beleidsregels in het recht, hoofdstuk 12.

11. Van der Vlies, Handboek wetgeving, Zwolle 1987, p. 176 betoogt dat het
wenselijk is algemene beginselen van behoorlijke regelgeving apart te
ontwikkelen van beginselen van behoorlijk bestuur, omdat de laatste
ontwikkeld zijn bij de toetsing van beschikkingen. Wat met name nog
moet worden aangegeven, zo stelt zij, is hoe de wetgever en het
bestuur moeten handelen bij de totstandbrenging van geheel nieuwe

regelgeving, zodat een gescheiden ontwikkeling gewenst is. Haar analyse
is juist voor zover het de ontwikkeling betreft van beginselen die zich
richten tot de regelgevers. Die beginselen omvatten evenwel meer regels

(namelijk ook regels die betrekking hebben op de wetgevingstechniek)
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dan de rechtsregels waaraan de rechter kan toetsen, net zoals
beginselen voor bestuurlijke besluitvorming meer regels omvatten dan
beginselen van behoorlijk bestuur. Dit betekent mijns inziens dat de
ongeschreven rechtsregels waaraan de rechter regelgeving kan toetsen
afgeleid dienen te worden uit de beginselen van behoorlijk bestuur.

12. Van Kreveld, Staatkundig Jaarboek 1985, p.310.

13.   Van der Vlies, Handboek wetgeving, p. 176.

14. In gelijke zin J.J. Oostenbrink, Algemene beginselen van behoorlijke
wetgeving? Openbare les, Deventer 1973, p.17-18.

15. B.J. van der Net, Naar invulling van algemene beginselen van behoor-
lijke wetgeving TvO 1979, pp. 195 e.v.; JA.M. van Angeren, Beginfelen
van behoorlijke wetgeving, in Kracht van wet, Van Eijkern-bundel,
Zwolle 1984, p. 63 e.v., CAJ.M. Kortmann, Behoortijke wetgeving, in
Regel en praktijk, Van Wijnbergen-bundel, Deventer 1979, p. 63 e.v.

16. I.C. van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regel-
geving, p. 191, prefereert de term regelgeving, omdat hij beter uitdrukt
dat deze beginselen ook gericht zijn tot andere organen dan de
wetgever in formele zin. In haar Handboek wetgeving, Zwolle 1987, p.
184 en 230 geeft zij duidelijk aan dat de door haar onderscheiden be-
ginselen zich niet alle richten tot de rechter. Waar het in dit onder-
zoek gaat om rechterlijke toetsingsmaatstaven zal haar terminologie niet
worden overgenomen. Uit de rechtspraak zal worden afgeleid welke
ongeschreven rechtsregels voor de toetsing van bestuurswetgeving nu al
gehanteerd worden.

17.   Van der Vlies, Handboek wetgeving, p. 216.

18. In gelijke zin heeft de Hoge Raad beslist in de Antillenzaak HR 3
oktober 1986, AB 1987,90, m.n. FHvdB (Cardealers). lets anders is dat de
rechter op grond van beginselen van behoorlijk bestuur in een bijzonder
geval tot de conclusie moet komen dat cen strikte toepassing van de
wetstekst moet wijken voor de toepassing van een of meer van die
beginselen. Zie de Doorbraakarresten HR 12 april 1978, NJ 1979, 533 en
23 maart 1979, NJ 1979,534. Daarin ging het echter niet om de onrecht-
matigheid van de regeling zelve.

19. P. Nicolai, Kroniek Algemene beginselen van behoortijk bestuur, NTB
1987, afl. 3, onder a.1., meent een voorzichtige stap in de richting van
een ongeschreven verplichting tot het opnemen van een hardheids-
clausule te kunnen ontdekken in AR 15 oktober 1986, AB 1987,382, m.n.
JHvdV. Hij schrijft dat de Afdeling een regeling tot vaststelling van
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een maximum aantal te vergeven standplaatsenvergunningen onverbin-
dend verklaarde, omdat die regeling niet voorzag in de mogelijkheid van
afwijking. Hij ziet mijns inziens echter de bewoordingen en de redene-
ring van de Afdeling rechtspraak over het hoofd. De Afdeling overwoog
immers, dat B en W niet hadden kunnen aantonen dat dat niet nog een
vergunning kon worden verleend boven het in de regeling vastgestelde
maximum. De Afdeling ging dus uit van een ongeschreven rechtsplicht
tot het geven van een voldoende draagkrachtige motivering voor een
wettelijke dispositie. Zij gaf dus toepassing aan een variant van het
motiveringsbeginsel.

20. Zie Van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke re-
gelgeving, p. 192; Van Buuren, preadvies, p. 47; Kortmann, Behoorlijke
wetgeving, p. 63 e.v.; J.M. Polak, De adviezen van de Raad van State
over wetgeving, in: Non ex Regula, Van der Hoeven-bundel, Deventer
1985, p. 111.
De Raad van State toetst in elk geval aan het verbod van terug-
werkende kracht, het motiveringsbeginsel en het beginsel dat vraagt om
het kiezen van het juiste niveau voor gedelegeerde regelgeving. Zie
hiervoor het artikel van Polak.

21.  Zie voor een kort overzicht Van Buuren, preadvies, pp.47-49.

22. Vgl. B.W.N. de Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, met
name in het administratief procesrecht, diss. Utrecht 1987, Zwolle 1987,
p.90: " De grens tussen recht en moraal is niet gesloten :

23.  Hoofdstuk 22, nummer 159.

24.   HR 12 oktober 1984, NJ 1985,230, Art. 8 Wet Nederlanderschap (oud).

25.  De Waard, a.w., p.92.

26.   In gelijke zin Van Kreveld, Staatkundig Jaarboek 1985, p.308.

27. Hennekens, preadvies 1987, p.79-80, wekt naar mijn mening dan ook ten
onrechte de suggestie dat art. 11 Wet A.B. een belemmering zou kunnen
vormen.

28. Van Buuren, preadvies, p.52.

29. Van Buuren, preadvies, p.53-54.

30. Van Kreveld, Staatkundig Jaarboek 1985, p. 307.

31. Van der Vlies, Het wetsbegrip en beginRelen van behoorlijke regelge-
ving, p.191.
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32. Polak, preadvies, p.147.

33. Zie voor een eerste meer uitgebreide studie G.J. Wiarda en I.
Samkalden, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Geschriften van
de Vereniging voor Administratief Recht XXIV, Haarlem 1952.

34. Men kan eraan twijfelen of de inhoud van art. 3.2.3., tweede lid,
Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht wel zo gelukkig is in het
licht van de codificatie-taak van de Commissie wetgeving algemene
regels van bestuursrecht. Het komt mij voor dat hier -anders wellicht
dan bedoeld (Eerste voortgangsrapport,'s-Gravenhage 1985, p. 4)- een
fundamentele vernieuwing wordt nagestreefd.

35. CRvB 11 november 1986, TAR 1987,12, m.n. R.M. van Male, TAR 1987,
pp.252-254.



24. Het verbod van d6tournement de pouvoir

Inleiding

173. In dit hoofdstuk wordt onderzocht of uit de jurisprudentie blijkt, dat
de rechter bestuurswetgeving aan het verbod van dttournement de pouvoir
toetst. Ingegaan wordt op de theoretische betekenis van het verbod, zijn
praktische toepassing en zijn ontwikkelingsperspectief. Aan het verwante
verbod van ddtournement de proctdure wordt kort aandacht besteed.

Theoretische betekenis

174. Het verbod van dttournement de pouvoir stamt uit het Franse
bestuursrecht. De Nederlandse benaming zuiverheid van oogmerki heeft geen
ingang gevonden. Het verbod houdt in, dat een bestuursorgaan zijn
bevoegdheid alleen mag gebruiken voor het doel, waarvoor zij hem verleend
is2. Deze omschrijving verschilt niet wezenlijk van de Franse. Anders dan
in Frankrijk, wordt het verbod van d6tournement de pouvoir niet onderver-
deeld in een aantal specifieke varianten.

De vraag of de regel van het verbod een rechtsregel is, ligt achter ons.
Struijcken stelde zich nog op het standpunt dat dit niet het

9eval is en datde Franse rechters de behoorlijk en billijkheid beoordeelden . Tijdgenoten''
bestreden dit. De discussie over het rechtskarakter klonk nog na in het
preadvies van Wiarda over de algemene beginselen van behoorlijk bestuut.
De vraag is al lang in positieve zin door de wetgever beantwoord. In de
Distributie- en crisiswet van 19186 nam hij het verbod als toetsingsgrond op.
In de meeste administratiefrechtelijke proceswetten van later datum is het
eveneens gepositiveerd.
Het verbod van detournement de pouvoir houdt nauw verband met de
rechtsstaatidee.7, die meebrengt dat de uitoefening van bevoegdheid door
organen van de overheid, gebonden is aan het recht. Het legaliteitsbeginsel
brengt die gedachte tot uitdrukking in de regel, dat aan de burger buiten
de wet om geen zelfstandige verplichtingen kunnen worden opgelegds.

Zelfstandig benadelende bestuursbelissingen dienen dus te berusten op een
wettelijke grondslag.
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Kenmerkend voor de specifieke wetgeving op het terrein van het be-
stuursrecht is dat zij doelbepaald is; iedere regeling is gericht op de
realisering van een bepaald doe19.
Men spreekt in dit verband wel van het specialiteitsbeginsello, dat niet een
beginsel van behoorlijk bestuur, maar een beginsel van administratieve
wetgeving is. De strekking ervan is, dat iedere regeling op het gebied van
het bestuursrecht zijn eigen doel heeft en dat de in de wet of krachtens de
wet toegedeelde bevoegdheden alleen ter bereiking van dat doel mogen
worden uitgeoefend. Het loslaten van het specialiteitsbeginsel zou een
ongebreidelde uitbreiding van de bevoegdheden van het bestuur betekenen.
Het zou de deur open zetten voor wat De Winter in ander verband
chargerend wetgeving van het type "alles is verboden, behoudens' heeft
genoemdll

Bestuurlijke bevoegdheidsuitoefening dient dus krachtens de beginselen van
legaliteit en specialiteit te blijven binnen het doel van de wet. Dit geldt

niet alleen voor beschikkingsbevoe dheid, maar ook voor bevoegdheden tot
het  geven van bestuurswetgeving 2. De opvatting  dat het verbod  van
dttournement de pouvoir geen maatstaf is voor de toetsing van algemeen
verbindende voorschriften van bestuursorganen, moet achterhaald worden
geacht13. Ook voor bestuurswetgeving geldt, dat het doel dat de bevoegd-
heidstoedeler voor ogen heeft gestaan, de bevoegdheidsuitoefening con-
ditioneert. Zo is aan de gemeenteraden autonome verordenende bevoegdheid
verleend om het huishoudelijk belang van de gemeente te kunnen be-
hartigen. De gemeenteraad die met een verordening uitsluitend in de
bijzondere belangen van de ingezetenen treedt, gaat dat doel te buiten14.

Men ziet in de rechtspraak een sterke neiging om bij de beoordeling van
bestuursbeslissingen in het algemeen, een andere maatstaf te kiezen dan het
verbod van detournement de pouvoir. Er bestaat een voorkeur voor strijd
met de wet of strijd met het motiveringsbeginsel. Bij bestuurswetgeving lost
strijd met het verbod van dttournement de pouvoir zich in de praktijk
doorgaans op in strijd met de wet15.

Een fraai voorbeeld levert het arrest inzake de Verordening
Havengeld Zaanstad16 op. In die verordening -een retributieregeling-
was een extra hoog tarief -"schriktarief'- opgenomen om bewoonde
schepen en woonboten  uit de openbare wateren in de gemeente te
weren. Het "schriktarief was weloverwogen opgenomen, omdat een
verbodsbepaling in een autonome strafverordening slechts kon leiden
tot bestraffing met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een
geldboete van ten hoogste driehonderd golden. "Deze toelichting",
aldus de Hoge Raad: "dwingt, mede gelet op het in de artikelen 5 en
6 van de onderwerpelijke verordening vastgestelde tarief voor een-
zelfde gebruik van gemeentelijk vaarwater met anderssoortige vaar-
tuigen, tot de gevolgtrekking dat het te dezen toepasselijke tarief,
naar de bedoeling van de gemeentelijke wetgever, zich niet richt naar
het gebruik.



335

Aan voormeld artikel 7 moet derhalve verbindende kracht worden
ontzegd." Door te verwijzen naar het begrip gebruik, verwees de Hoge
Raad naar de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Anders dan bij beschikkingen is bij bestuurswetgeving de mogelijkheid om
rechtstreeks te toetsen aan de naar zijn strekking geinterpreteerde wet
steeds aanwezig nu deze wetgeving per definitie een wettelijke grondslag
behoeft17. Het maakt daarbij dan ook niet uit welke van de twee gronden
gekozen wordt, omdat uit methodisch oogpunt geen onderscheid valt te
maken tussen een toetsing aan de naar zijn strekking geinterpreteerde wet
en een beoordeling in het licht van het verbod van ddtournement de
pouvoir. In beide gevallen moet de rechter het doel van de wet vaststellen
en nagaan of het bij de toepassing gekozen doel daarmee strijdtls. Er is
dan ook geen aanleiding om het Bullenbaaiarrest19 te beschouwen als een
correctie20 van de Hoge Raad op het door het gerechtshof uitdrukkelijk
hanteren van het verbod van ddtournement de pouvoir. Aan de omstan-
digheid dat de Hoge Raad in die zaak aan de strekking van de hogere
regeling toetste, kan, gelet op de verwevenheid van wettigheidstoetsing en
toetsing aan het verbod van d6tournement de pouvoir, weinig belang
worden gehecht21.

De Draktische betekenis
Plan van behandeling

175. Thans wordt onderzocht op welke wijze de rechter het verbod van
ddtournement de pouvoir bij de toetsing van bestuurswetgeving hanteert.
Daarbij zij vooropgesteld, dat de gronden strijd met de wet en schending
van het verbod van dttournement de pouvoir in de jurisprudentie door
elkaar lopen. Eerst wordt nagegaan op welke wijze de rechter de strekking
van de wettelijke grondslag bepaalt; daarna hoe hij dit doet bij de te
toetsen regeling. Vervolgens wordt onderzocht hoe de rechter reageert op
een regeling die zowel door ongeoorloofde als door geoorloofde motieven
wordt gedragen. In aansluiting daarop wordt de betekenis van het verbod
voor de weigering om een algemeen verbindend voorschrift vast te stellen
beschreven. Besloten wordt met een behandeling van het verbod van
dttournement de proctdure.

Vaststellina van de strekking van de wettelijke erondslag

176. Het vaststellen van de strekking van de wettelijke grondslag van de
te toetsen regeling is een kwestie van rechterlijke interpretatie. Mijns in-
ziens komen daarvoor in beginsel alle interpretatiemethoden in aanmerking.
In de praktijk blijken de tekst van de wet en de wetsgeschiedenis echter
een belangrijke rol te spelen22.

De Antillenzaak van de Cardealers kan dat illustreren. Het ging in die
zaak om een ministeriele regeling, waarin op de invoer van auto's een
heffing van 18 procent was geintroduceerd.
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De autoimporteurs bestreden de rechtmatigheid van die regeling ondermeer
met de stelling, dat zij de grenzen van de Landsverordening in- en uitvoer
overschreed. Zij betoogden dat de ministers slechts de overheidsinkomsten
hadden willen verhogen, terwijl de verordening slechts bedoeld zou zijn om
de belangen van de locale industrie te beschermen.

De staat had die stelling verworpen met het betoog dat de Landsveror-
dening de minister de bevoegdheid gaf om regelingen vast te stellen "in
het belang van de volkshuishou(ling". De Hoge Raad koos de zijde van de
overheid door te overwegen dat "noch de tekst, noch de geschiedenis
van de totstandkoming ervan" aanleiding geven tot een beperkte uitleg
als door de cardealers bepleit23.

De vraag rijst of het in belangrijke mate waarde hechten aan de tekst van
de wet en haar totstandkomingsgeschiedenis bij het vaststellen van de
strekking van een wettelijke regeling, gerechtvaardigd is. Ik ben geneigd
haar bevestigend te beantwoorden. Het vaststellen van de strekking van
een regeling kan voor de rechter een penibele zaak zijn. Naarmate een
regeling gecompliceerder is, stijgt de kans dat men over haar strekking
van mening kan verschillen. Vaak liggen er verschillende doeleinden aan
ten grondslag. Met name bij de meer ingewikkelde wettelijke voorschriften,
is de kans groot dat het selecteren van hoofd- en nevendoelen om
subjectieve waarderingen vraagt, die de taak van de rechter, gelet op zijn
staatsrechtelijke positie, te buiten gaan. Wanneer hij oploopt tegen de
grenzen van zijn legitimatiecapaciteit, is het mijns inziens juist te achten,
dat hij zich terughoudend opstelt door zich te refereren aan de wil van de
wetgever.

Vaststellinv van de strekking van de te toetsen regeling

177. De terughoudendheid die de rechter aan de dag legt bij het vaststellen
van de strekking van de wettelijke grondslag, wordt in aanmerkelijk
mindere mate teruggevonden bij het vaststellen van de strekking van de te
toetsen regeling. Behalve uit de wetsgeschiedenis, kan die strekking ook
uit andere omstandigheden worden afgeleid.
In het LSV-arrest24 werd de wetshistorische methode gebruikt.

'Met de onderhavige prijsmaatregel is blijkens de toelichting daarop
beoogd -kort samengevat- te komen tot een geleidelijke koppeling van
de gemiddelde inkomens van medische specialisten aan bepaalde
ambtelijke inkomens en tot een geleidelijke gelijkmaking van de voor
verrichtingen in ziekenhuizen geldende tarieven, die thans uiteenlopen
per klasse."

Ofschoon de wetshistorische methode populair is25, blijkt een beroep op de
tekst van de regeling de wetsgeschiedenis terzijde te kunnen stellen. In een
zaak tussen Beverwijk en de gemeente Landsmeer had Beverwijk gesteld, dat
de gemeenteraad zich schuldig had gemaakt aan Einzelfallwetgeving, welke
stelling met een beroep op de totstandkomingsgeschiedenis van de bestreden
regeling werd gestaafd.
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De Hoge Raad oordeelde dat het middel faalde en dat het Hof de stelling
terecht had verworpen.

"Dat uit deze overwegingen niet blijkt dat, zoals het onderdeel stelt,
het Hof bij de uitlegging der verordening alleen haar bewoordingen
van belang heeft geacht, doch slechts dat de argumenten door "Bever-
wijk" aan de voorgeschiedenis van de totstandkoming der verordening
ontleend tegenover de tekst van de verordening niet voldoende
gewicht in de schaal leggen om de algemene strekking van de
verordening te ontkennen."26

Andere factoren dan ontstaansgeschiedenis en tekst kunnen evenzeer van
belang zijn. In het Bullenbaaiarrest27 werd de strekking van de eilandsver-
ordening waarin aan COT een belasting was opgelegd, afgeleid uit een heel
complex van feiten en omstandigheden. Ik neem de bewuste overwegingen
geheel over.

"Het Hof heeft blijkens zijn zesde r.0. aangenomen dat de onderha-
Vige eilandsverordeningen inderdaad een strekking hebben die tot een
zodanige strijd (met de strekking van de Landsverordening, RvM)
leidt. Het Hof heeft dit afgeleid uit een viertal (...) omstandigheden
("0
a.De tankbelasting en de Bullenbaaiheffing zijn opgelegd in aansluiting
op het afspringen van de onderhandelingen, die de strekking hadden
om het Eilandgebied te laten meedelen in de winst van COT, zulks
ter compensatie van de winstbelastingopbrengsten die het Eilandgebied
als gevolg van het Landsbesluit van 10 juli 1976 zou missen.
b.De tankbelasting treft, zowel wat het bedrag als het aantal belas-
tingplichtigen betreft, nagenoeg alleen COT. De Bullenbaaiheffing
treft, voor zover het andere voorwerpen dan schepen betreft,
nagenoeg alleen COT.
c. De tankbelasting is, blijkens de memorie van toelichting op de
betreffende Verordening, gekozen, omdat de tanks met name door hun
omvang, aanblik en situering in ernstige mate het milieu verstoren
en/of het landschap visueel verontreinigen. De eerste rechter heeft in
zijn vonnis overwogen dat deze vlag de lading niet dekt, omdat is
gebleken dat het het Eilandgebied in de eerste plaats te doen is
geweest om het verwerven van geldmiddelen, en niet om het milieu-
aspect, waarvan het Hof bovendien heeft vastgesteld dat het om een
"relatief geringe aantasting van het milieu" gaat. Tegen de voormelde
overweging van de eerste rechter is in hoger beroep niet opgekomen.
De Bullenbaaiheffing heeft voorts naar 's Hofs vaststelling geen
betrekking op enige "tegenprestatie" van de zijde van het Eilandge-
bied.
d. De omvang van de op grond van de Eilandsverordeningen door
COT verschuldigde belasting bedraagt terpmen NA fl. 17.100.000 per

jaar:
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De Hoge Raad vond dat het Hof op grond van deze omstandigheden terecht
tot de conclusie was gekomen, dat de Eilandsverordeningen strijdig waren
met de strekking van de Landsverordening terzake.
Het Bullenbaaiarrest toont aan dat een in de totstandkomingsgeschiedenis
van de te toetsen regeling verzwegen motief op grond van feiten en
omstandigheden boven water kan worden gebracht. Zou de rechter volstaan
met de wetshistorische interpretatiemethode, of stil blijven staan bij de
tekst van de regeling, dan zou het verbod van dEtournement de pouvoir
voor een belangrijk decl van zijn betekenis worden beroofd.

Verschillende motieven

178. Het zal regelmatig voorkomen dat een bestuursorgaan zich door ver-
schillende motieven heeft laten bewegen28. Wat nu is rechtens, wanneer er
behalve een ongeoorloofd motief ook een of meer toegelaten beweegredenen
aan de regeling ten grondslag zijn gelegd? Op het eerste gezicht lijkt de
jurisprudentie daarover niet erg duidelijk te zijn. Uit het LSV-arrest29 kan
a contrario afgeleid worden, dat niet ieder ongeoorloofd ander motief dan
het wettelijk toegestane tot onverbindendheid leidt, zulks echter op
voorwaarde dat er ook een geoorloofd motief voorhanden is. Ongeoor-
loofdheid van een "motief ten overvloede" kan de rechtmatigheid van een
algemeen verbindend voorschrift dus niet aantasten. Ik citeer uit het LSV-
arrest.

"Uit de (...) parlementaire geschiedenis van de Prijzenwet moet wor-
den afgeleid, dat deze wet in beginsel is bedoeld als instrument ter
handhaving van het conjuncturele evenwicht, indien kosten- en inko-
mensinflatie dreigt. (...) Het Hof heeft in verband met een en ander
terecht aangenomen dat de onderhavige prijzenbeschikkingen, die ill
eerste instantie beogen het inkomen van medische specialisten aan te
passen aan de bovenbedoelde door de regering wenselijk geachte
inkomensvorming -en waarbij derhalve overwegingen die niet van
conjunctureel-politieke aard zijn op de voorgrond staan- buiten het
raam van de Prijzenwet vallen. Daaraan doet niet af dat bij het
nemen van prijsmaatregelen doelstellingen van conjunctuurbeleid en
van inkomensbeleid dooreen kunnen lopen."

Als dus aan een regeling verschillende motieven ten grondslag zijn gelegd,
is de rechtmatigheid van die regeling afhankelijk van de bepalende motie-
ven30. Het Cardealersarrest31 wekt echter de indruk dat ook nevenmotieven
van belang kunnen zijn, omdat de Hoge Raad overweegt dat het nevendoel
in casu gedekt wordt door de wet.

De ministers van de Nederlandse Antillen hadden verschillende motie-
ven aan een heffingsregeling op ingevoerde auto's ten grondslag ge-
legd, te weten het verhogen van de overheidsinkomsten en het
consolideren van de positie van de Antilliaanse gulden.
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De cardealers hadden betoogd dat de wettelijke grondslag van de regeling,
de Landsverordening in- en uitvoer, niet toeliet regelingen ter verhoging
van de overheidsinkomsten vast te stellen. De Hoge Raad meende dat de
Landsverordening daarvoor wel ruimte bood.
"Onderzocht dient vervolgens te worden of de onderhavige beschikking
niettemin buiten de in art. 6 Landsverordening gegeven bevoegdheid valt,
omdat zij mede strekt "ter verhoging van de overheidsinkomsten". Daarbij
moet ervan worden uitgegaan dat de Landsverordening niet toelaat hef-
fingen op te leggen die uitsluitend ten doel hebben de overheidsinkomsten
te verhogen. De enkele omstandigheid dat de onderhavige beschikking mede
ten doel had de overheidsinkomsten te verhogen, staat aan haar geldigheid
niet in de weg.

Dat dit als nevendoel binnen de bevoegdheid van de artt. 4 en 6 valt,
volgt immers uit het stelsel van de Landsverordening, die aan de
regering, resp. aan de betrokken ministers de keuze laat tussen uiteen-
lopende maatregelen ter beperking van de invoer van bepaalde goederen,
zoals een behoudens ontheffing geldend verbod van invoer daarvan en
het opleggen van een heffing. Dit brengt mee dat de minister bij deze
keuze de voor- en nadelen van deze maatregelen tegen elkaar zal moeten
afwegen, waarbij hij als voordeel van een heffing mede in aanmerking
zat mogen nemen dat deze de overheidsinkomsten verhoogt."

Het arrest betekent mijns inziens dat de Hoge Raad vindt dat "verhoging
van overheidsinkomsten" een verboden motief was voor de heffingsregeling.
Omdat het echter een nevendoel was kon het geen belemmering vormen
voor de geldigheid ervan. In dat opzicht is er geen verschil met het LSV-
arrest, waarin uitgemaakt werd dat een benalend motief dat wel is.
Merkwaardig is echter de toevoeging dat het nevendoel "immers" (?) binnen
het stelsel van de Landsverordening valt. Even eerder was overwogen dat
dit doel niet toelaatbaar was. Betekent dit nu, dat ook een nevendoel een
regeling onrechtmatig kan maken? Uit het verband dat de Hoge Raad legt
met het stelsel van de Landsverordening, zou men het kunnen afleiden. In
casu zou dat dan enkel niet het geval zijn geweest, omdat het nevendoel
gedekt wordt door die verordening. Ik meen echter dat een dergelijke
conclusie niet getrokken mag worden. In het Cardealer-arrest zit mijns
inziens een tegenspraak op het punt van de geoorloofdheid van het doel
"verhoging van overheidsintiomsten": als uitsluitend doel zou dit een
ongeoorloofd doel zijn, als nevendoel geoorloofd, want gedekt door de wet.
Het stelsel dat in de beide arresten is neergelegd, ziet er mijns inziens als
volgt uit. Het benalend motief mag niet ongeoorloofd zijn in het licht van
de strekking van de regeling. Het al dan niet geoorloofd zijn van ne-
venmotieven is irrelevant voor de geldigheid van een regeling.
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De weimerina bestuurswetaeving vast te stellen kan evenzeer dttournement
de pouvoir ovieveren

179. In de praktijk is de vraag gerezen of het verbod van d6tournement de
pouvoir een functie kan vervullen bij de beoordeling van de rechtmatigheid
van een weigering om een algemeen verbindend voorschrift vast te stellen.
Denkbaar is immers de opvatting dat het verbod alleen ziet op het gebruik-
maken van een bevoegdheid. In die zin heeft de president van de Haarlemse
rechtbank zich uitgelaten.

"Het door eisers ingeroepen verbod van dttournement de pouvoir
houdt in dat een overheidsorgaan de haar toegekende bevoegdheden
aanwendt voor een doel waarvoor die bevoegdheden zijn verleend. De
weigering om gebruik te maken van een bevoegdheid tot vaststelling
van een verordening, ingegeven door de zorg voor andere belangen
dan die met de uitoefening van deze bevoegdheid mogen worden
behartigd, is niet strijdig met dit verbod.32„

Deze opvatting moet naar mijn mening worden verworpen.
Zij gaat er ten onrechte van uit, dat een facultatieve bevoegdheid tot het
verrichten van een publiekrechtelijke rechtshandeling gesplitst kan worden
in twee beslissingen -een positieve en een negatieve- met dien verstande,
dat voor elk van die beslissingen een eigen rechtsregime zou gelden. De
eerste bevoegdheid zou wel, de tweede niet doelbepaald zijn. Ik meen dat
deze veronderstelling onjuist is, omdat positief en negatief slaat op de
uitkomsten van hetzelfde -enkelvoudige- proces van besluitvorming en niet
op twee verschillende besluiten. Er is geen enkele reden om aan te nemen,
dat een negatief uitgevallen beslissing niet getoetst zou dienen te worden
aan het verbod van detournement de pouvoir. Bij de toetsing van beschik-
kingen is het trouwens niet anders33.

Ddtournement de proct(lure

180. Van dttournement de procedure is sprake wanneer een bestuursorgaan
de voor het bereiken van een bepaald doel aangewezen procedure van
besluitvorming omzeilt, door gel)ruik te maken van een lichtere -met
minder waarborgen omklede- procedure, die voor het te bereiken doel niet
is aangewezen34. Het gaat hier om een ongeschreven rechtsregel, waarvan
het niet eenvoudig is zicht te krijgen op zijn betekenis voor de toetsing
van discretionaire bestuursbevoegdheden. Dit houdt verband met het feit
dat het niet gebruikelijk is, deze regel als zodanig in de jurisprudentie te
noemen35,

Het verbod van dttournement de proctdure leent zich blijkens de jurispru-
dentie naar zijn aard voor de rechterlijke toetsing van bestuurswetgeving.
Een greep uit de rechtspraak kan dat verduidelijken.
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Zo is het een gemeenteraad niet toegestaan om door middel van een
autonome verordening uitsluitend of in hoofdzaak een bepaald ruimtelijk
beleid te voeren. Dat dient te gebeuren via de met waarborgen omklede
procedure van vaststelling van een bestemmingsplan36. Bij autonome

verordening mogen wel voorschriften worden gesteld die het belang van de
ruimtelijke ordening raken, maar die moeten dan wel uitsluitend, of in
overwegende mate zijn ingegeven door andere dan planologische motieven,
zoals de bevordering van de leefbaarheid van kleine leefkernen 7 of de
verkeersveiligheid38.

De Kroonjurisprudentie over de juridische aanvaardbaarheid van verwij-
zingen in bestemmingsplannen naar andere regelingen, is op dezelfde

gedachte geent.
In planvoorschriften was voor wat betreft de betekenis van de be-
grippen "dienstwoning" en "zomerhuisje" een koppeling gelegd met de
bouwverordening en de verordening recreatieverblijven. Deze koppe-
ling werd strijdig geacht met de rechtszekerheid, omdat de verorde-

ningen gewijzigd kunnen worden zonder de gewaarborgde procedure
voor wijziging van een bestemmingsplan in acht te nemen39. Het zou
mijns inziens zuiverder zijn geweest, om hierin strijd met het verbod
van dttournement de proc6dure te zien.

Een merkwaardig geval van d6tournement de proc6dure leverde de wijziging
van twee algemene maatregelen van bestuur bij wet in formele zin op.
Merkwaardig, omdat daardoor de in de wet voorgeschreven bijzondere
adviesprocedure voor de vaststelling van algemene maatregelen van bestuur
werd omzeild. Het betrof een wijziging van enige bepalingen van het
Bijstandsbesluit Landelijke Normering en het Bijstandsbesluit Landelijke
Draagkrachtcriteria waarvoor, zou de amvb-vorm gekozen zijn, de procedure
van art. 11, vierde lid, ABW gevolgd had moeten worden. Deze bepaling
houdt in dat een ontwerp van een besluit tot het vaststellen, wijzigen of
intrekken van een algemene maatregel van bestuur bekend moet worden

gemaakt in de Staatscourant en dat een voordracht niet wordt gedaan, dan
nadat twee maanden na de bekendmaking zijn verstreken. Omwille van de
tijd die daarmee gemoeid is, had de regering besloten de in dat geval
snellere weg van een wet in formele zin te volgen. De Raad van State
keurde deze werkwijze af, omdat algemene maatregelen van bestuur in
beginsel niet door vaststelling van een wet, maar middels een amvb-
procedure gewijzigd dienen te worden, welk beginsel slechts om klemmende
redenen uitzondering kan lijden40. De regering was van oordeel dat
tijdsdruk als zo'n klemmende reden aangemerkt moet worden41,
Tot slot kan gewezen worden op een geval waarin de Raad van State
kritiek uitoefende op het voornemen van de minister van Binntnlandse
Zaken om een door de Hoge Raad gegeven interpretatie van het wettelijk
begrip "waarde in het economisch verkeer" te corrigeren bij algemene
maatregel van bestuur42.
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Conclusie

181. Toetsing van bestuurswetgeving aan het verbod van detournement de
pouvoir lost zich in de praktijk op in toetsing aan de naar zijn strekking
geinterpreteerde wet. Voorbeelden van een zuivere toetsing aan het onge-
schreven omwegverbod zijn nauwelijks te vinden43. De uitwisselbaarheid van
de gronden strijd met de wet en verbod van d6tournement de pouvoir wordt
begunstigd door de omstandigheid, dat wetgeving per definitie zijn grondslag
vindt in wetgeving van een hoger niveau.
Anders wellicht dan bij beschikkingen, die naar geldend recht niet per se
op een wettelijke regeling behoeven te berusten, is er mijns inziens bij de
toetsing van wettelijke voorschriften geen zelfstandige rol weggelegd voor
het verbod van d6tournement de pouvoir. Er is geen aanleiding om voor het
verbod van dttournement de proc6dure anders te oordelen.
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25. Het verbod van willekeur

Akemeen

182. In dit hoofdstuk wordt onderzocht of het verbod van willekeur zich
naar zijn aard leent als maatstaf voor de rechterlijke toetsing van be-
stuurswetgeving. Eerst zat de theoretische betekenis worden onderzocht.
Daarna wordt ingegaan op zijn praktische betekenis in de jurisprudentie.

Theoretische betekenis
Tocr)assingsbereik

183. In artikel 8 Wet Arob is de inhoud van het verbod van willekeur als
beroepsgrond omschreven. Het houdt in dat "het administratieve orgaan bij
afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot de beschikking
heeft kunnen komen". Men mag uit deze omschrijving niet afteiden, dat het
naar zijn aard geen betekenis zou kunnen hebben voor andere bestuursbe-
slissingen. Artikel 5 Wet Arbo en artikel 58 onder c Ambtenarenwet 1929
maken aanstonds duidelijk dat het ook geldt voor besluiten, handelingen en
weigeringen. Sinds een aantal jaren weten we, dat ook de gever van
besluiten van algemene strekkingl en het bestuursor aan dat een algemeen
verbindend voorschrift vaststelt, erdoor gebonden worden .

Plicht tot belaneenafweging

184. Wat is de aard van het willekeurverbod? Is het behalve beroepsgrond
en toetsingsmaatstaf ook richtsnoer voor het (wetgevend) handelen van
bestuursorganen? Aan hEt laatste wordt wel getwijfeld3, omdat het verbod
onvoldoende eigen inhoud zou hebben. Ik zou dat willen bestrijden op de
volgende gronden. Het verbod van willekeur houdt voor het bestuur de ver-
plichting in om bij het nemen van zijn beslissingen de relevante belangen
vast te stellen, te waarderen en tegen elkaar af te wegen4. Dit vloeit niet
alleen voort uit de op het scheppen van rechtvaardigheid gerichte taak van
de overheid, maar ook uit de structuur van de besluitvormings.
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De plicht tot vaststelling, waardering en afweging van belangen geldt
ongeacht de aard van de beslissing, dus ook bij een besluit tot vaststelling
van een algemeen verbindend voorschrift.
Wel zal het vervullen van die plicht daarbij veelal op een meer algemeen,
abstract niveau plaats vinden. Dit onttrekt die belangenafweging echter niet
aan rechterlijke rechtmatigheidstoetsing. Ik haal in dit verband graag Duk
aan .

"De afweging van belangen in abstracto, bij elke beleidsvorming ve-
reist, is niet geheel onvatbaar voor naweging op de schaal van
Themis. Het gewicht dat aan de in aanmerking te nemen belangen
moet worden toegekend, hangt weliswaar goeddeels van politieke
opties en prioriteiten af -en onttrekt zich, voor zover het daarvan
afhangt, aan correctie door wie geen politieke verantwoordelijkheid
draagt - voor het resultaat van de afweging mag als minimum-eis van
recht gelden, dat een bestuurder, gegeven zijn politieke doelstellingen
en uitgangspunten, in redelijkheid en eerlijkheid tot dit resultaat
heeft kunnen komen."

Duk brengt niet alleen -net als Van der Hoeven7- tot uitdrukking, dat
iedere politieke besluitvorming -hoezeer discretionair van aard ook- gebon-
den is aan het geldende geschreven en ongeschreven recht, maar ook dat de
plicht tot belangenafweging als een minimum-eis van recht heeft te gelden.
Vindt er geen belangenafweging plaats, dan heeft een beslissing als irra-
tioneel te gelden, zoals de oudere willekeurjurisprudentie aantoont. In het
befaamde Doetinchemarrest8 verstond de Hoge Raad immers onder willekeur,

"dat de vorderende autoriteit bij afweging van de in aanmerking ko-
mende belangen in redelijkheid niet tot een vordering heeft kunnen
komen, en dus afweeintr van die belangen geacht moet worden niet te
hebben plaats gehad. Zodanig geval doet zich hier echter niet voor,
nu te dezen de mogelijkheid aanwezig is, dat redelijk denkende
mensen bij afweging der belangen tot een verschillend resultaat
komen".

Deze overweging geeft aan flat er belangen afgewogen moeten zijn en dat
dit uit het resultaat van de besluitvorming dient te blijken. Kennelijk
onredelijk is dan een besluit, dat irrationeel is, omdat niet blijkt dat de in
aanmerking komende belangen zijn afgewogeng. Zo opgevat, wordt ook
duidelijk dat er een nauw verband is tussen het aan de klassieke wetsidee
ten grondslag liggende rationaliteitsbeginsello en het verbod van willekeur.
Problematisch is, dat het willekeurverbod door het geringe concrete gehalte
van zijn inhoud de regeltoepasser maar weinig houvast biedtil. Het is om
die reden, dat de vraag wat rationeel is en wat niet, in ons publiekrechte-
lijk rechtsbestel primair is overgelaten aan direct of indirect democratisch
gelegitimeerde organen.
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De secundaire positie van de rechter bij de rechtsvorming komt tot
uitdrukking in de omstandigheid, dat hem slechts een oordeel toekomt over
de vraag of iets irrationeel is, omdat -en dat is een procedurele eis- uit de
bestreden beslissing niet blijkt dat er belangen zijn afgewogen12. Aan een
minder grote terughoudendheid kleeft het gevaar, dat de rechter dieper
ingrijpt in het wezen van de politieke prioriteitstelling, dan hij gelet op
zijn staatsrechtelijke positie kan verantwoorden. Juist bij de toetsing aan
het verbod van willekeur is dit risico pregnant aanwezig.
Bij de toetsing aan andere ongeschreven rechtsregels minder, omdat zij-
afgezien van het gelijkheidsbeginsel- meer concrete normatieve inhoud
hebben. Toetsing aan die andere regels verdient dan ook de voorkeur13.

Functies

185. Het verbod van willekeur heeft verschillende functies. Het speelt in de
eerste plaats een rol bij de rechterlijke toetsing van de uitoefening van
discretionaire bestuursbevoegdheden. Het is daarnaast van belang voor de
beoordeling van het gebruik dat een bestuursorgaan maakt van een vage
wettelijke norm14

Artikel 168 gemeentewet bij voorbeeld, beperkt de verordenende
bevoegdheid van gemeenteraden tot het bereiken van de in dat
artikel genoemde ruim omschreven doeleinden. De Hoge Raad
pleegt marginaal te toetsen of een op grond van dat artikel vast-
gestelde verordening binnen die doeleinden is gebleven. In het
arrest inzake de Winschoter veeverkoop kwam hij tot de slotsom,
dat  met het uitgevaardigde uitstal- en veeverkoo verbod  "het
openbaar belang in Reen enkel opzicht kan ziin betrokken:if

Het willekeurverbod speelt in de derde plaats -net als andere ongeschreven
rechtsregels- een rol bij de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel. Zie
daarvoor hoofdstuk 26.

De praktische betekenis van het willekeurverbod bii de toetsina van be-
stuurswetaeving

Akemeen

186. Het is niet onomstreden geweest of de rechter in het willekeurverbod
een maatstaf voor de beoordeling van bestuurswetgeving zou kunnen vinden.
De advocaat-generaal Mok meende aanvankelijk van niet16, maar kwam daar
later enigszins op terug. De door hem voorgstelde variant is in het17                                                                     18

Spuitvliegenarrest, waarin de kwestie beslist werd, niet overgenomen19. De
Hoge Raad overwoog daarin dat wettelijke voorschriften, die niet afkomstig
zijn van de wetgever in formele zin, onrechtmatig kunnen worden geoor-
deeld: "op de grond dat sprake is van willekeur in dier voege dat het
desbetreffende overheidsorgaan, in aanmerking genomen de belangen die aan
dit orgaan ten tijde van de totstandbrenging van het voormelde uitvoerings-
besluit bekend waren of behoorden te zijn, in redelijkheid niet tot het
desbetreffende voorschrift is kunnen komen.
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Daarbij heeft de rechter niet tot taak om de waarde of het maatschappelijk
gewicht dat aan de betrokken belangen moet worden toegekend, naar eigen
inzicht vast te stellen, terwijl zowel de aard van de wetgevende functie als
de positie van de rechter in ons staatsbestel, zoals deze mede in artikel 11
Wet A.B. tot uiting komt, meebrenger dat hij ook overigens bij deze
toetsing terughoudendheid moet betrachten."

Het arrest veronderstelt een belangenafwegingsplicht en legt in verband
daarmee een zorgvuldigheidsplicht op om relevante belangen op te sporen
("behoorden te zijn"). Het is niet aan de rechter om het gewicht van de
verschillende belangen te bepalen. Hij moet ermee volstaan na te gaan of
het regelgevend bestuursorgaan, in aanmerking genomen de hem bekende be-
langen en de belangen die het had kunnen kennen, in redelijkheid niet tot
de litigieuze bestuurswetgeving heeft kunnen komen. Uit de gekozen
formulering blijkt, dat hij niet de redelijkheid heeft te onderzoeken, maar
de irrationaliteit. Rationele oplossingen dient hij ongemoeid te laten20. In
wezen gaat het (lus om dezelfde willekeurformule, als die welke gebruikt
wordt bij de toetsing van beschikkingen.

Andere iurisDrudentie van de 2CWOne rechter

187. Het arrest inzake het spuitvliegen was het eerste waarin de civiele
kamer van de Hoge Raad onomwonden te kennen gaf dat bestuurswetgeving
getoetst kan worden aan het willekeurverbod. Er zijn aanwijzingen dat de
strafkamer en de belastingkamer hem daarin waren voorgegaan. Voor wat de
strafkamer betreft, kan gewezen worden op het arrest inzake de
Terheijdense parkeerregeling2.

In die zaak werd de vraag opgeworpen of B en W in redelijkheid
een uitvoeringsregeling als bedoeld in artikel 85 APV hadden
kunnen vaststellen. De rechtbank Breda had die vraag bevestigend
beantwoord, omdat uit de stukken niet gebleken was van een
onredelijke belangenafweging. De Hoge Raad verwierp het daartegen
ingebrachte cassatiemiddel met de overweging: "De rechtbank heeft
kennelijk geoordeeld
-en op grond van de vastgestelde feiten ook kunnen oordelen- dat B
en W in redelijkheid tot hun besluit van 22 februari 1978 hebben
kunnen komen."

Voorts wordt gewezen op het arrest inzake de recreatiewoning in
Numansdorp21 waarin overwogen werd als volgt.

"Bij akeging van de betrokken belangen, te weten enerzijds het
tegengaan van permanente bewoning van recreatiewoonverblijven
en anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
de daarbij betrokken personen, hebben B en W in redelijkheid niet
kunnen komen tot een registratieplicht als voorzien in de artikelen
2, 4 en 5 Beschikking, zulks bij wijze van voorwaarde voor een
vrijstelling van het verbod van artikel 14 lid 3 Verordening."
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Enige aarzeling is evenwel mogelijk, omdat voor de bestreden uitvoeringsre-
geling deels wel en deels niet een wettelijke grondslag gevonden kon wor-
den. Het was in die zaak dus niet duidelijk of de Hoge Raad gemeend heeft
een algemeen verbindend voorschrift te toetsen aan het verbod van wille-
keur.

De belastingkamer van de Hoge Raad stelt al ruim 25 jaar lang23 belasting-
verordeningen terzijde, die zich niet verdragen met het willekeurverbod24.
Hij begon daarmee in het arrest inzake de Amsterdamse brandverzekerings-
belasting25 Illustratief zijn de volgende overwegingen:

"dat de vraag of een regeling billijk is, in het algemeen aan het
oordeel van de rechter is onttrokken; dat enkel in het geval dat
een regeling zou zijn gegeven, waarvan het duidelijk is, dat zij
moet leiden tot een willekeurige en onredelijke belastingheffing,
welke de wet2ever bii het toekennen van de bevoevdheid tot het
heffen der (...) belasting niet on het 002 kan hebben gehad, die
regeling als in strijd met deze wetsbepaling onverbindend zou moe-
ten worden beoordeeld;"

Het verdient opmerking dat de belastingrechter niet rechtstreeks aan het
26verbod van willekeur toetst. Hij refereert steeds aan de veronderstelde

wil van de wetgever27 Daardoor wordt bereikt, dat het lijkt alsof een
toetsing aan de wet wordt verricht. Waarschijnlijk berust dat op de gedach-
te, dat dit de legitimatie van de toetsing vergroot, omdat niet de "wil" van
de rechter, maar die van de democratisch gelegitimeerde wetgever het
resultaat van de toetsing bepaalt28. Ik acht dat argument niet zo sterk,
omdat men er toch van uit mag gaan, dat geen enkele wetgever het on-
rechtmatige gebruik van een gecreterde bevoegdheid van welke aard dan
ook voor ogen heeft gestaan29.
Het is een andere vraag, of de verwijzing naar de veronderstelde wil van de
wetgever praktische betekenis heeft voor de uitkomst van de toetsing. Van
Buuren heeft erop geantwoord
30, dat zo'n verwijzing hooguit de betekenis kan hebben, dat een verorde-
ning die tot een willekeurige en onredelijke belastingheffing leidt, niet
onverbindend is, als komt vast te staan dat het willekeurige en onredelijke
resultaat juist wel overeenkomstig de "(voor kritiek vatbare) wil van de
wetgever is". Hij haalt in dit verband het arrest inzake het waterschap De
Middelstkrite aan31.

Het waterschap van die naam had een heffingsgrondslag gekozen
die ertoe leidde dat twee panden met een gelijk belang bij de
taakvervulling van het waterschap tot een verschil van 25 procent
werden aangeslagen. Het Hof had geoordeeld dat sprake was van
een willekeurige en onredelijke belastingheffing welke de wetgever
niet voor ogen kon hebben gehad. Volgens de Hoge Raad had de
formele wetgever deze heffingsgrondslag echter wel mogelijk
geacht, zodat de verordening niet onverbindend was.
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Ilsink schrijft in dit verband32, dat het te ver gaat om te zeggen dat de
formele wetgever een willekeurige en onredelijke belastingheffing voor ogen
heeft gestaan. Ik zou hem dat in die zin willen nazeggen, dat als de wetge-
ver zich de litigieuze consequenties heeft gerealiseerd, hji ze niet als
willekeurig en onredelijk heeft willen bestempelen. In die omstandigheden
past de rechter tegenover de wet in formele zin grote terughoudendheid33.
Geheel met lege handen staat hij mijns inziens echter -anders dan Van
Buuren t.a.p. suggereert- met. Al is het hem niet toegestaan de grondwet-
tigheid van wetten in formele zin te toetsen, door middel van een "rede-
lijke" interpretatie kan in schrijnende gevallen wellicht ook een andere

oplossing gevonden worden.

Jurisprudentie van de administratieve gerechten

188. Zijn de administratieve gerechten bereid om bestuurswetgeving te
toetsen op kennelijke onredelijkheid34? Uit de rechtspraak blijkt daarvoor
een zeer grote terughoudendheid te bestaan. Glasheldere gevallen heb ik
niet kunnen vinden.
Van de Afdeling rechtspraak is bekend, dat zij een toetsing van wettelijke
voorschriften aan algemene rechtsbeginselen categorisch van de hand wijst
met een beroep op het beginsel van art. 11 Wet A.B.35 Evenzeer weigert zij
een toepassing van beginselen van behoorlijk bestuur contra legem toe te
staan. Ofschoon zij daarmee pretendeert het primaat van de verschillende
wetgevers te respecteren, is dat in de praktijk gebleken een faGade te zijn.
De Afdeling weet vaak via een creatieve interpretatie van wettelijke
voorschriften een resultaat te boeken, dat voor een toetsing aan ongeschre-
ven recht of een contra legem-toepassing van beginselen van behoorlijk
bestuur niet onderdoet36. Voorbeelden van een rechtstreekse toetsing van
bestuurswetgeving aan het verbod van willekeur ontbreken echter.
Van de Centrale Raad van Beroep heb ik evenmin kunnen vaststellen dat hij
wettelijke voorschriften van bestuursorganen direct toetst aan het verbod
van willekeur. Wel heeft dit gerecht in een ambtenarenrechtelijke zaak
uitgesproken, dat het tot zijn taak behoort te onderzoeken of regelingen
strijdig zijn met "rechtsnormen van hogere rang"37. Deze omschrijving is
ruim genoeg om mede ongeschreven rechtsregels te omvatten. Dit behoeft
niet verwonderen nu de Centrale Raad bestuurswetgeving al sinds de jaren
dertig toetst aan het ongeschreven verbod van terugwerkende kracht38. Van
een principidle weigering deze wetgeving te toetsen aan het verbod van
willekeur is niet kunnen blijken.
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft eenzelfde houding aan-
genomen. Het heeft herhaalde malen overwogen dat het bereid is wettelijke
voorschriften te toetsen aan ongeschreven rechtsregels39. Voorbeelden,
waarin een beroep op dergelijke regels werd gehonoreerd, zijn echter
nauwelijks voorhanden. Uit de rechtspraak mag mijns inziens worden
afgeleid dat het College aan het verbod van willekeur toetst.
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Zo overwoog het in de jaren zestig dat het daar liet of de minister bij het
opleggen van een heffing .zijn wetgevende bevoegdheid wel kennelijk had
gebruikt tot een ander doel dan tot de doeleinden, waartoe die bevoegdheid
is gegeven, of bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid
tot het opleggen van de heffingen had kunnen komen, dan wel bij het
opleggen van de heffingen anderszins had besloten of gehandeld in strijd
met enig beginsel van behoortijk bestuur40. Zie voorts de uitspraak inzake
een prijzenbeschikking voor de Horeca. Het CBB overwoog daarin als volgt.
"Nu uit een onderzoek was komen vast te staan dat het prijzen-arrangement
voor de Horecabedrijven in belangrijke mate werd overschreden, kon de
minister in redelijkheid tot het oordeel komen dat het algemeen sociaal-
economisch belang het nemen van een maatregel, als vervat in de Prijzen-41beschikking, vereiste
De toetsing van het CBB aan het willekeurverbod gaat echter ook wel schuil
achter een toetsing aan de wet 2 of een verwijzing naar de veronderstelde
wil van de wetgever.

Het beroep van een schilder die in het geweer kwam tegen een
verdubbelde werkgelegenheidsheffing die direct uit een wettelyke
voorschrift voortvloeide, werd verworpen. "Het is juist dat de
onderhavige bestemmingsheffing in 1984 ten opzichte van 1983 is
verdubbeld, doch deze omstandigheid leidt niet tot gevolgen, waar-
van zou kunnen worden gezegd dat de hogere wetgever (...) deze
niet kan hebben gewild. Ook kan niet worden gezegd, dat de
algemene rechtsbeginselen zich tegen deze heffingsverdubbeling
verzetten.43

De conclusie moet zijn dat het verbod van willekeur in de administratieve
rechtspraak van deze drie rechterlijke colleges tot nu toe geen vruchtbare
maatstaf is gebleken voor de toetsing van bestuurswetgeving. Alleen het
College van Beroep heeft er rechtstreeks aan getoetst. Het ligt voor de
hand de verklaring hiervoor te zoeken in de aard van de bestuurswetgeving.
Deze berust per definitie op een wettelijke grondslag, zodat altijd de
mogelijkheid bestaat om een regeling te toetsen aan een creatief geinter-
preteerde hogere regeling. Uit het nagenoeg ontbreken van voorbeelden van
een rechtstreekse toetsing aan het willekeurverbod door de administratieve
rechters, mag niet worden afgeleid, dat het zich naar zijn aard niet leent
voor de rechtertijke toetsing van bestuurswetgeving. De administratiefrech-
telijke rechtspraak, de rechtspraak van de gewone rechter, de toetsing van
beleidsregels, alsook het diffuse onderscheid tussen wetgeving en bestuur,
geven aanleiding om het tegendeel te veronderstellen.

De sluisfunctie van het verbod van willekeur

189. In het Spuitvliegenarrest44 heeft de Hoge Raad, voor wat de on-
rechtmatige overheidsdaad betreft, aan het verbod van willekeur een
sluisfunctie toegekend.
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Dit houdt in, dat schending van andere ongeschreven rechtsregels dan het
verbod van willekeur en het verbod van detournement de pouvoir be-
stuurswetgeving alleen onrechtmatig doet 44 wanneer zij tevens een

willekeurig voorschrift oplevert of bidraagt aan het willekeurig karakter
iervan. Deze in de Landsmeerarresten4 geintroduceerde leer strekt ertoe de

overheidsaansprakelijkheid te beperken.
Daarlatende in hoeverre de burgertijke rechter concrete bestuursbesluiten
thans rechtstreeks aan ongeschreven rechtsregels toetst, kan op grond van
de op dat punt duidelijke bewoordingen van het Spuitvliegenarrest worden
vastgesteld dat de burgertijke rechter lagere wetgeving niet rechtstreeks' 6
mag toetsen aan sommige ongeschreven rechtsregels47.

"Voorts zullen gebreken in de motivering van het desbetreffende
voorschrift of van de bepaling waarop het voorschrift is gegrond
op zichzelf niet tot onverbindendheid leiden. Wel zal de motivering
mede in aanmerking kunnen worden genomen bij de vraag of dit
voorschrift de toetsing aan de boven weergegeven maatstaf (het
verbod van willekeur, RvM) kan doorstaan, zoals daarbij ook in
aanmerking kan worden genomen of in verband met het voorschrift
wellicht aan de daardoor in het gedrang komende belangen is
tegemoet gekomen door een eventueel benadeelde enigerlei vorm
van vergoeding toe te kennen".

De Hoge Raad beperkt zich tot het motiveringsbeginsel en een variant van
het zorgvuldigheidsbegingel en zegt in deze overwegingen dus niet, dat de
onrechtstreekse toetsing voor alle ongeschreven rechtsregels geldt. Of dat
laatste voor ogen staat is nog een open vraag. In de Landsmeerarresten
kwam een beperking tot sommige beginselen niet voor. Ook de ratio van de
Hoge Raad voor de onrechtstreekse toetsing laat het maken van onderscheid
met toe. Afgaande op de tekst van de overweging kan de Raad echter een
beperking tot procedurele regels op het oog hebben gehad, hoe moeilijk dat
ook te rijmen valt met zijn jurisprudentie over het verbod van terugwer-
kende kracht en het gelijkheidsbeginsel welke een toetsing van de motive-
ring impliceert. De toekomst zal hierin meer duidelijkheid moeten brengen.

Een andere vraag is of de sluisleer overtuigend is. Wanneer zij ertoe strekt
de overheidsaanspraketijkheid te temperen, zijn er ook andere mogelijkheden
om dat doel te bereiken. Wil er sprake zijn van civietrechtelijke aansprake-
lijkheid, dan zal behalve aan het vereiste van de onrechtmatigheid, toch ook
voldaan moeten zijn aan de andere elementen van de onrechtmatige daad.
Mijns inziens kan in die andere elementen voldoende ruimte worden
gevonden om de sluisleer los te laten. Men kan er nog aan toevoegen, dat
deze leer niet alleen overbodig is, maar ook onwenselijk in verband met de
gewenste co8rdinatie van administratiefrechtelijke en civielrechtelijke

onrechtmatigheid.



355

Terughoudendheid van de toetsing in het Spuitvliegenarrest

190. Het willekeurverbod kan in de handen van de onafhankelijke rechter
een gevaarlijke toetsingsmaatstaf zijn. Ook in de formulering van het Spuit-
vliegenarrest raakt het rechtstreeks aan de politieke belangenafweging en is
het niet denkbeeldig dat de rechter tot uitkomsten komt, die hij op grond
van zijn staatsrechtelijke positie niet kan verantwoorden. De Hoge Raad
benadrukte in dat arrest daarom dat de rechter zich terughoudend meet
opstellen om vervolgens aan te geven hoc dat moet worden begrepen.
Uitgaande van de belangenafwegingsplicht die in het willekeurverbod beslo-
ten ligt, ging hij allereerst na of de belangen van de eisers in het geding-
de landbouwvliegers- zwaarwegend konden worden genoemd. Hij beantwoorde
die vraag bevestigend. Vervolgens onderzocht de Raad of de staatssecretaris
de te behartigen milieubelangen in redelijkheid als zwaarwegend had kunnen
aanmerken.

Diens oordeel dienaangaande werd uiterst marginaal getoetst:
"niet kan worden gezegd dat de staatssecretaris in redelijkheid
niet tot de slotsom heeft kunnen komen dat het ook hierbij om
een zwaarwegend belang gaar.

Na zo te hebben vastgesteld, dat het aan beide zijden zwaarwegende 8 be-
langen betrof, ging de Hoge Raad na of de staatssecretaris, in aanmerking
genomen deze belangen, in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen.
Ook de terughoudendheid die hij daarbij betrachtte was opvallend groot.

"Niet kan echter worden aangenomen dat de staatssecretaris met
dit belang (dat landbouwluchtvaartbedrijven als gevolg van de
bestreden regeling 50 tot 70 procent van hun omzet zullen verliezen
en dat zij ingrijpende gevolgen heeft voor het voortbestaan van
deze bedrijfstak, RvM) geen rekening heeft gehouden, doch slechts
dat hij dit belang tegenover andere belangen (i.c. de milieubelangen,
RvM) niet doorslaggevend heeft geacht.(...) Toetsing aan de onder
6.1. weergegeven maatstaf (het verbod van willekeur, RvM) leidt
tegen deze achtergrond in elk geval niet tot onverbindendheid van
het voormelde voorschrift, ook niet nu aan degenen die door het
voorschrift worden benadeeld generlei vorm van vergoeding is
toegekend:

Anders dan de rechtbank en het hof, kwam de Hoge Raad dus tot de
conclusie dat de bestreden regeling verbindend moest worden geacht. De
toepassing die de Raad in deze zaak aan het willekeurverbod gaf, is, mocht
zij vaste jurisprudentie worden, weinig bedreigend te achten voor de
uitoefening van discretionaire bevoegdheden tot het vaststellen van
bestuurswetgeving. Men mag er immers uit afleiden, dat een orgaan dat er
blijk van heeft gegeven met een belang rekening te hebben gehouden, aan
zijn belangenafwegingsplicht heeft voldaan en niet willekeurig heeft
gehandeld.
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Deze restrictieve toepassing zou betekenen, dat het verbod van willekeur bij
de toetsing van regelgeving geen betekenis heeft voor de mate waarin al
dan niet met bepaalde relevante belangen rekening is gehouden. Ik acht
deze terughoudendheid bij de toepassing van het willekeurverbod juist.
Naar ik meen, verdient toetsing aan andere ongeschreven rechtsregels met
een meer concrete inhoud de voorkeur49.
Betekent dit nu dat het ongeschreven recht geen grenzen stelt aan de mate
waarin belangen tegen elkaar zijn afgewogen? Ik zou die vraag ontkennend
willen beantwoorden en zoek daarvoor wederom steun in het Spuitvliegenar-
rest. De Hoge Raad overwoog immers, dat schending van het materiele zorg-
vuldigheidsbeginsel van invloed kan zijn op de willekeurkwalificatie. Ik
citeer:

"zoals daarbij ook in aanmerking kan worden genomen of in
verband met het voorschrift wellicht aan de daardoor in het
gedrang gekomen belangen is tegemoet gekomen door aan eventuele
benadeelden enigerlei vorm van vergoeding toe te kennen.„50

Lagere rechtspraak heeft zich daarbij aangesloten51.

Toetsing aan het materiele zorgvuldigheidsbeginsel verdient naar mijn me-
ning de voorkeur boven een toetsing aan het evenredigheidsbeginsel, omdat
het eerste de oordeelsvrijheid van hel bestuur meer ongemoeid dan de twee-
de. Het eerste is ingebed in een beoordeling van de gehele procedure van
belangenafweging en past daarom beter bij de toezichthoudende taak van de
onafhankelijke rechter. Daarentegen is proportionaliteit, net als rationaliteit,
inhoudelijk tezeer onbepaald om als rechtstreekse maatstaf voor de
rechterlijke toetsing van bestuurswetgeving te kunnen dienen.

Rechterlijke teruahoudendheid en legitimatic van het getoetste voorschrift

191. Het is niet op voorhand uit te sluiten, dat de zeer terughoudende
toepassing die de Hoge Raad in het Spuitvliegenarrest heeft gegeven aan
het verbod van willekeur, verband houdt met de specifieke voorgeschiedenis
van de regeling die in die zaak werd bestreden52. Over de inhoud van die
regeling was tevoren overleg gepleegd met organicaties van belanghebbenden
en de Vaste Commissie voor Landbouw van de Tweede Kamer. In dat overleg
was gebleken dat de meningen over de voorgestelde regeling verdeeld waren.
De meerderheid van de Bestrijdingsmiddelencommissie, het Landbouwschap en
de Bond voor Agrarische loonbedrijven in Nederland hadden zich tegenstan-
der betoond. De voorstanders waren te vinden in kringen van de natuurbe-
scherming. Zij werden gesteund door twee leden van de fracties van PvdA
en D'66 in de Vaste Commissie voor Landbouw. Partijen hadden elkaar niet
kunnen vinden op het punt van de -in het geding bij de burgerlijke
rechter primair bestreden- afstandseisen die bij het spuitvliegen in acht
zouden moeten worden genomen. Het gevoerde overleg had overigens enig
resultaat afgeworpen, omdat die eisen waren teruggebracht van 150 en 100
meter, naar resp. 100 en 50 meter.
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De Hoge Raad hechtte er betekenis aan, dat het standpunt van de voorstan-
ders van de regeling (die verdergaande maatregelen hadden bepleit) in de
Tweede Kamer kennelijk niet zonder steun was gebleven en dat de Bestrij-
dingsmiddelencommissie uiteindelijk bij wege van compromis had geadviseerd
tot vaststelling van een beperkte afstandseis van 50 meter. Uit de
overwegingen die de Hoge Raad hieraan wijdt, mag naar mijn mening
worden afgeleid, dat behandeling van een omstreden punt in een (commissie
van een) vertegenwoordigend lichaam, van belang is voor de indringendheid
van de rechterlijke toetsing53.In een kort gedingvonnis van de president
van de Haagse rechtbank klinkt dezelfde gedachte dooP.

Eisers hadden een verbod tot invoering van een bepaalde visvangst-

beperkende regeling (boomkorregeling) gevorderd. Deze vordering
werd afgewezen, omdat het ontwerp ervan nog voorwerp kon
uitmaken van het gemeen overleg tussen regering en Staten
Generaal over de n00(17,kelijke wijziging van de Visserijwet 1963.
Onder die omstandigheden, aldus de president, zou de rechter voor
zijn beurt spreken als hij in kort geding een oordeel zou geven.
Ofschoon de gedachte mij sympathiek is, meen ik dat zij hier te
rigide is gehanteerd.
Het valt immers niet in te zien, waarom de president op voorhand
geen oordeel zou mogen geven over rechtmatigheidsaspecten van de
ontwerp-regeling.

In verband daarmee zou ik de volgende vuistregels willen bepleiten.
a. Rechtsvragen zijn des rechters en kunnen in beginsel steeds door hem
beantwoord worden.
b. Is de rechtsvraag gesitueerd in het schemergebied van politiek-bestuur-
lijke waardering en afweging en juridische concretisering, dan heeft de
onafhankelijke rechter met betrekking tot die vraag het primaat van de
politiek te respecteren en dus het antwoord van het bestuursorgaan af te
wachten.

Onmiskenbare onrechtmatigheid

192. De Hoge Raad heeft in het LSV-arrest 5 het begrippenpaar "onmisken-
bare onverbindendheid" geintroduceerd en in het Spuitvliegenarrests6
herhaald. Vanwege de verwantschap tussen onverbindendheid en onrechtma-
tigheid wordt ook wel gesproken van "onmiskenbare onrechtmatigheid57•,
waarmee hetzelfde bedoeld wordt. Het vereiste geldt alleen, wanneer bij de
burgerlijke rechter in kort geding de buitenwerkingstelling van een
algemeen verbindend voorschrift wordt gevorderd; daarbuiten niet. In de
administratieve rechtspraak wordt hef evidentie-criterium niet gebruikt,
behoudens twee discutabele uitspraken van de Centrale Raad van Beroep58,
De beperking van de toepassing van het onmiskenbaarheidsvereiste tot de
buitenwerkingstelling in kort geding, houdt verband met het verkleinen van
de kans dat een wettelijk voorschrift buiten werking wordt gesteld, dat in
beroep of in cassatie verbindend zat worden geacht 9
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Het wil de rechter dus inprenten pas tot onrechtmatigheid te concluderen,
wanneer daarover geen twijfel meer mogelijk is.
Het onmiskenbaarheidsvereiste geldt bij onrechtmatigheid wegens strijd met
van ongeschreven recht60, maar ook bij strijd met het geschreven recht.

Zie bij voorbeeld het kort gedingvonnis an de Haagse rechtbank-
president in een recente visserszaak6i. 'De conclusie is dat de
stilligregeling 1986 niet onmiskenbaar in strijd is met art. 5, lid 1,
van de Verordening nr. 3796/81.'

Bij strijd met het ongeschreven recht, betekent het stellen van het eviden-
tiecriterium merkwaardig genoeg dat alleen voor buitenwerkingstelling in
kort geding in aanmerking komt, een onmiskenbaar kennelijk onredelijke
regeling62.

Tegen het evidentie-criterium zijn bezwaren in te brengen. Men kan er in
de eerste plaats op wijzen, dat dit criterium boven op dat van de kennelijke
onredelijkheid dubbelop is. Wat moet men zich erbij voorstellen? De combi-
natie van evidentie en onrechtmatigheid veronderstelt bovendien, dat men
kan onderscheiden tussen gradaties van onrechtmatigheid63, welke veronder-
stelling ik zou willen verwerpen.
Polak heeft betoogd64, dat het stellen van het onmiskenbaarheidsvereiste
strijdig is met ons bestaande rechtssysteem, omdat het niet geldt bij andere
korte gedingen en andere vorderingen. Ook heeft hij crop gewezen dat er
een discrepantie is met de ruime schadeplichtigheid bij onrechtmatige
wetgeving65. Het zou merkwaardig zijn als wetgeving niet in kort geding
buiten werking gesteld kan worden omdat niet aan de evidentie-eis is
voldaan, terwijl later de schade die door de onrechtmatige vaststelling
berokkend is ten volle vergoed zou moeten worden.
Als het zo is, dat aan het criterium van de onmiskenbaarheid zelfstandige
betekenis toekomt, zijn deze bezwaren naar mijn mening zo wezenlijk dat
een heroverweging wenselijk is. Ik vraag mij achter af of het deze
zelfstandige betekenis kan hebben. Voor wat de toetsing aan het on-
geschreven recht betreft, zou ik dat willen ontkennen in verband met de
sluisfunctie van het willekeurverbod. Bij het geschreven recht kan het in
beginsel wel zelfstandige betekenis hebben. Daarbij valt te denken aan het
geval dat de betekenis van de rechtsregel waaraan getoetst wordt, in de
jurisprudentie al is komen vast te staan. Men mag aannemen dat de
rechter in die situatie over voldoende aanknopingspunten voor de toetsing
beschikt. Is dat echter niet zo, dan komt het op rechterlijke interpretatie
van de hogere rechtsregel aan en kan de rechtsvormende component daarin
de rechter tot terughoudendheid dwingen. Het evidentiecriterium kan die
terughoudendheid gestalte geven, maar het valt niet in te zien dat het
vertrouwde willekeurverbod dat niet evenzeer zou kunnen. Het komt mij
daarom vooralsnog voor dat dit criterium overbodig is.

In de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep verdient het evenzeer
heroverweging.
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Het is daar in twee gevallen toegepast in een bodemprocedure. In de eerste
zaak overwoog de Raad 6:

"Naar 's Raads oordeel dient, wil een verordening als de onderha-
Vige (een organi<atieverordening pedagogische akademie RvM),
afkomstig van een op zichzclf bevoegd orgaan, door de rechter
voor onverbindend worden gehouden wegens strijd met een hogere
regeling, zodanige strijd duidelijk kenbaar te zijn."

In de tweede zaak67 ging het om een reorganisatiebesluit en luidde de over-
weging waarom het gaat als volgt:

"voor het onverbindend achten of buiten toepassing laten van een
reorganisatiebesluit dient de strijd met een algemeen verbindend
voorschrift of een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur met
een grotere evidentie in het oog te springen dan voor een
rechtstreekse nietigverklaring van het bestreden besluit vereist is.'

In beide gevallen valt geen redelijke grond aan te geven waarom dit ver-
eiste gesteld zou moeten worden. De grond die is aangevoerd voor het ci-
vielrechtelijk kort geding gaat hier niet op. Bovendien blijft de vraag open
waarom hier wel en niet in allerlei andere uitspraken -met name die waarin
aan het verbod van terugwerkende kracht wordt getoetst- deze eis wordt
gesteld.
Zou deze benadering zich doorzetten, dan rijst een boeiend probleem. De
burgerlijke rechter stelt de evidentie-eis -buiten de vordering tot buiten-
werkingstelling in kort geding- niet. Dit betekent dat er een discrepantie
kan ontstaan tussen de jurisprudentie van de ambtenarenrechter en de
burgerlijke rechter. Moeten ambtenaren eerst naar de burgerlijke rechter om
de (on)verbindendheid van hun rechtspositieregeling vast te laten stellen68 
En hoe verdraagt zich dat dan met de beroepstermijn van de uitvoe-
ringsbeslissing?

Conclusie

193. Jurisprudentie waarin de rechter bestuurswetgeving toetst aan het
verbod van willekeur is schaars. Waarschijnlijk houdt dat verband met de
omstandigheid, dat via creatieve interpretatie van de wet een resultaat
bereikt kan worden, dat gelijk(waardig) is aan een toetsing aan ongeschre-
ven rechtsregels. De mogelijkheid om toetsing aan ongeschreven rechtsregels
te camoufleren door een wetmatigheidstoetsing, wordt begunstigd door de
omstandigheid dat algemeen verbindende voorschriften per definitie berusten
op een wettelijke grondslag.
De belastingrechter verwijst bij zijn toetsing aan het verbod van willekeur
naar de veronderstelde wil van de wetgever. De jurisprudentie van het
College van Beroep voor het bedrijfsleven laat daar ook een enkel voorbeeld
van zien. De burgerlijke rechter doet dat echter -getuige het Spuitvliegen-
arrest- niet.



360

Uit de jurisprudentie kan in ieder geval niet worden afgeleid dat het verbod
van willekeur zich naar zijn aard niet leent voor de toetsing van be-
stuurswetgeving. Dat wil echter niet zeggen dat het een maatstaf is, die de
rechter bij de toetsing voorop dient te stellen. Daarvoor is de norm te
onbepaald. Het ware beter als hij zich eerst zou richten naar ongeschreven
rechtsregels met een meer concrete inhoud.
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26. Het gelijkheidsbeginsel

Inleiding en plan van behandeling

194. Het gelijkheidsbeginsel wordt vrij algemeen gezien als een beginsel dat
zich naar zijn aard leent voor de rechterlijke toetsing van bestuurs-
wetgeving. In dit hoofdstuk gaat het daarom primair om de vraag welke
betekenis het daarvoor kan hebben. In verband daarmee worden eerst enige
beschouwingen gewijd aan de aard en de structuur van dit beginsel.
Vervolgens wordt onderzocht op welke wijze in de jurisprudentie met het
gelijkheidsbeginsel wordt omgegaan. Besloten wordt met enkele conclusies.

Algemene aspeden

195. Het gelijkheidsbeginsell vraagt om een gelijke behandeling van gelijke
gevallen. Het wordt in onze rechtsorde als zo fundamenteel ervaren, dat het
bij de herziening van de Grondwet in artikel 1 letterlijk voorop is gesteld.
Er wordt voorts mee tot uitdrukking gebracht, dat het van betekenis is
voor de toepassing en

inter retatie van
de andere bepalingen van het eerste

hoofdstuk van de Grondwet . Men mag er echter niet uit afleiden, dat het
in geval van een conflict voorgaat op de andere grondrechten3. Het beginsel
legt zich niet alleen o aan organen belast met rechtspraak of bestuur,
maar ook aan de wetgever .
Behalve in de Grondwet is het getijkheidsbeginsel neergelegd in verschil-
lende internationale overeenkomsten, te weten art. 119 EEG-verdrags, art. 14
EVRM6 en art. 26 IVBPR. Strikt genomen kan men zich in de huidige si-
tuatie op het standpunt stellen, dat het bij het gelijkheidsbeginsel gaat om
een geschreven rechtsnorm. In het licht daarvan is het op het eerste
gezicht merkwaardig, dat in de rechtspraak nog steeds de neiging bestaat
om direct aan de ongeschreven gelijkheidsnorm te toetsen7 Merkwaardig,
omdat men toch mag aannemen dat in een democratische rechtsstaat de
toepassing van democratisch gelegitimeerde rechtsnormen doorgaans
prevaleert boven de toepassing van ongeschreven recht. Het is aan de
andere kant wel verklaarbaar. De grondwetgever mag dan wel het gelijk-
heidsbeginsel hebben gepositiveerd, maar men kan betwijfelen of dat
wezenlijk heeft bijgedragen aan een verdere concretisering van zijn inhoud.
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Het artikel noemt een aantal suspecte criteria die van belang zijn voor de
toetsingspraktijk, maar heeft daarmee niets toegevoegd aan het geldende
recht. Het schept niet meer duidelijkheid in de vraag welke gevallen gelijk
zijn en wat een gelijke behandeling behoort in te houden. Burkens heeft in
1969 terecht opgemerkt, dat het gelijkheidsbeginsel "meer het karakter"
heeft "van een logische wet, die met elke inhoud kan worden gevuld, dan
van een juridisch richtsnoer, dat in concreto aangeeft welke gevallen
gelijk moeten worden behandeld"8. Voor de positiveringen in het verdrags-
recht geldt dat in nog sterkere mate.

Het gelijkheidsbeginsel laat zien dat de grens tussen geschreven en onge-
schreven recht soms vager is dan wel wordt aangenomen. Het vormt een
indicatie dat men zich bij de vraag naar de aanvaardbaarheid van de
rechterlijke toetsing van bestuurswetgeving niet primair moet laten leiden
door de grens tussen geschreven en ongeschreven recht. De beperkte
betekenis die een geschreven positivering van het gelijkheidsbeginsel kan
hebben, verklaart dat de rechter soms direct teruggrijpt op het onge-
schreven gelijkheidsbeginsel'. Men moet daarbij in aanmerking nemen dat
het ongeschreven en het geschreven gelijkheidsbeginsel niet volledig
uitwisselbaar zijn. Bij de toetsing van wetten in formele zin stuit de
rechter op het grondwettelijk toetsingsverbod en moet hij uitwijken naar,
hetzij het ongeschreven gelijkheidsbeginsel -maar dat is in dit verband
omstredenio., hetzij naar een geschreven positivering in het verdragsrecht.

In de zaak van de FNV tegen de staat inzake het WWV-kostwin-
nerscriterium toetste de Haagse rechtbankpresident de wet in11

formele zin direct aan het ongeschreven gelijkheidsbeginsel, welk
beginsel, naar hij stelde, onder meer uitdrukking heeft gevonden in
art. 26 IVBPR, art.119 EEG-verdrag, art. 1 Gw, de Wet gelijk loon
voor mannen en vrouwen van 20 maart 1975, Stb. 129 en in de Wet
gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de burgerlijke
openbare dienst van 2 juli 1980, Stb. 384. Het direct teruggrijpen op
het ongeschreven getijkheidsbeginsel laat zich in dit geval mede
door de aard van het kort geding verklaren. Met name voor wat
betreft het EEG-recht waarop een beroep was gedaan, geldt dat er
geen tijd was om een prejudicieel oordeel te vragen.

De onderlinge uitwisselbaarheid van de geschreven positiveringen wordt
daarnaast beinvloed door de concretisering, die er door middel van inter-
pretatie aan is gegeven in de rechtspraak. Voor de hieronder uiteen te
zetten basisstructuur van het gelijkheidsbeginsel -gelijke gevallen dienen
gelijk behandeld te worden- kunnen deze omstandigheden echter geen
betekenis hebben.

Het fundamentele karakter van het gelijkheidsbeginsel blijkt uit zijn cen-
trale plaats in de rechtsorde. Wij zagen reeds dat het ook een van de dra-
gende begimelen van de wetsidee is.
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Met de vaststelling van een wet die voor allen rlijkelijk geldt, wordt een
gelijke behandeling volgens die wet nagestreefdl . De gelijke behandeling
houdt in, dat in toepassinsgevallen wordt belist volgens de in de wet
neergelegde differentiatiecriteria. Er is dan sprake van een gelijkheid van
de burger voor de wet. In de sfeer van het buitenwettelijk bestuur is het
niet wezenlijk anders. Ook dan dient het bestuur volgens vooraf vastges-
telde, zij het niet wettelijk vastgelegde, criteria te beslissen13. Beide
toepassingen van het gelijkheidsbeginsel hebben gemeen, dat vooraf gekozen
criteria consistent toegepast moeten worden14,
Men moet hien'an onderscheiden de betekenis die het gelijkheidsbeginsel
heeft voor het vaststellen van de differentiatiecriteriai'. Ook bij die
vaststelling dienen gelijke gevallen gelijk behandeld te worden16. Men kan
hier spreken van een gelijkheid van de burger voor de wetgever. Het pro-
bleem daarbij is, dat op het niveau van de algemene normstelling veelal
aanknopingspunten ontbreken voor het beantwoorden van de vraag, welke
gevallen in relevante mate als gelijk zijn te beschouwen en dus gelijk
behandeld moeten worden.

Dc structuur van het eeliikheidsbeginsel

196. Ieder overheidsorgaan moet ter verwezenlijking van zijn taak beslis-
singen nemen. Bij organen die over een regelgevende bevoegdheid beschik-
ken, kunnen die beslissingen het vaststellen van een algemeen verbindend
voorschrift inhouden.
Meer in het algemeen gesproken geldt, dat het nemen van beslissingen het
maken van keuzen veronderstelt. De enkele notie van beslissen veronder-
stelt, dat voors en tegens worden afgewogen en dat vervolgens, door het
nemen van de beslissing, gedifferentieerd wordt. Bij beslissingen tot vast-
stelling van wetgeving omvat dit het maken van een keuze -en dus het
invoeren van een differentiatie- tussen groepen van personen die wel en
niet door de regeling worden geraakt. Het aantal in te voeren differen-
tiatiecriteria is in beginsel ongelimiteerd17. Beslissen is dus in wezen
ongelijk behandelen18. Bernard Schwartz heeft dat treffend onder woorden
gebracht in de stelling "The right to legislate implies the right to clas-
sifyig„. In dit licht bezien zijn de discretionaire algemene normstellingstaak
van de overheid en het gelijkheidsbeginsel aan elkaar tegengesteld en rijst
de vraag hoe deze twee uitersten met elkaar verzoend kunnen worden.

Men moet vooropstellen dat twee gevallen strikt genomen nimmer gelijk
kunnen zijn in de zin van volledige identiteit20. Naarmate immers, meer
factoren in de vergelijking worden betrokken, is de kans op ongelijkheid
groter en verkleint de kans op strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Het is om die reden, dat verwerende regelgevers -en in het
algemeen verwerende bestuursorganen- altijd argumenten aanvoeren
ten betoge, dat de beweerdelijk gelijke gevallen in feite ongelijk
zijn.
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De argumenten die de ongelijke behandeling moeten rechtvaardigen zijn
uit analytisch oogpunt te beschouwen als ongelijkheidsvergrotende
factoren. Omgekeerd baseren degenen die zich beroepen op het
gelijkheidsbeginsel zich op de beweerdelijke gelijkheid van gevallen, ter
ondersteuning waarvan zij ongelijkheidsbevorderende factoren zullen
ontkennen of bagatelliseren.

In juridicis wordt de gelijkheid van gevallen dan ook niet bepaald door
vergelijking van alle aspecten van de te vergelijken gevallen21, maar door
slechts de relevante aspecten in aanmerking te nemen. Relevant zijn
slechts die aspecten die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van het
vooraf gestelde doe122. Erg veel verder zijn we met die vaststelling echter
niet gekomen nu dit criterium niet veel houvast biedt.
Bij een beslissing tot vaststelling van wetgeving zijn de wettelijke dif-
ferentiatiecriteria de relevante aspecten. Zij moeten dienstbaar kunnen zijn
aan het doel dat de regelgever voor ogen staat. Dit betekent, dat de
juridische toelaatbaarheid van een wettelijk onderscheid afhankelijk is van
zijn gerechtvaardigdheid in het licht van het regelingsdoel. Op zijn beurt
moet de keuze van dat doel gerechtvaardigd kunnen worden in het licht van
een meer omvattende beleidsvisie.

Zo beschouwd, lost het gewkheidsbeginsel zich dan ook op in een variant
van het motiveringsbeginsel : een beslissing inzake wetgeving dient gedra-
gen te kunnen worden door haar motivering. Het na te streven doel, het
gekozen middel (het wettelijk differentietiatiecriterium) en het effect24
moeten gerechtvaardigd kunnen worden. Voorlopig zijn deze vaststellingen
voldoende om mee verder te kunnen gaan. In het vervolg van dit hoofdstuk
zal duidelijk worden of wij tot een verdere concretisering kunnen komen.

Analvse van het feliikheidsbednsel in de rechtspraak

197. In de voorgaande paragraaf werd door middel van een theoretische

analyse geconstateerd, dat het nemen van een beslissing inzake bestuurswet-
geving het verrichten van keuzen en dus het maken van onderscheid
veronderstelt. Het gelijkheidsbeginsel werd opgevat als een regel die het
maken van een ongerechtvaardigd onderscheid verbiedt. Uitgaande van de
principiele vrijheid van regelgevers om ter bereiking van doeleinden die hen
zijn voorgeschreven, dan wel die zij zelf hebben bepaald, in hun regelgeving
onderscheidingen vast te leggen, beperkt dit beginsel de uitoefening van een
regelingsbevoegdheid tot het vaststellen van gerechtvaardigde differen-
tiatiecriteria. Daarbij moet aangetekend worden, dat die gerechtvaardigdheid
zowel het regelingsdoel, als de middelenkeuze betreft, zowel in hun
onderlinge samenhang als op zichzelf genomen.

Thans zal worden onderzocht welke criteria in de rechtspraak zijn ontwik-
keld voor het overbruggen van de theoretische spanning tussen beslissen
en gelijk behandelen.
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Het Europese Hof voor de Rechten van de mens heeft, uitgaande van de
differentiatievrijheid van de bevoegde wetgevers in een Belgische taalzaak
het volgende criterium geformuleerd:

"It is not every distinction, however, that amounts to discrimination
(...) the principle of equality of treatment is violated if the dis-
tinction has no objective and reasonable justification"25.

Het hof stelt dus het vereiste dat een onderscheid op een objectieve en
redelijke rechtvaardiging dient te berusten. Schort daar iets aan, dan is er
sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel26. Zowel voor het doel, als
voor het gevolg van een maatregel dient een objectieve en redelijke
rechtvaardiging voorhanden te zijn. Daarnaast wordt een "reasonable
proportionality" tussen het gekozen middel en het te bereiken doel
verlangd27
De Afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft in de bekende
uitspraak inzake de Eilanderbinding28 de geoorloofdheid van een beperkin 
van het in het Eerste Protocol EVRM gewaarborgde eigendomsrecht2
beoordeeld in het licht van het gelijkheidsbeginsel. Zij formuleerde daartoe
de volgende norm:

"Toepassing van een criterium, waarbij maatgevend is of een
persoon op het eiland geboren en getogen is, is een middel dat
uitgaat boven hetgeen objectief en redelijkerwijs te rechtvaardigen
is als passend bij het doel van de verordening."

De mate van overeenstemming met de zojuist aangehaalde criteria van het
Europese Hof voor de rechten van de mens is opmerkelijk, maar behoeft
niet te verbazen nu het in deze zaak ging om een toetsing aan verdrags-
recht.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen toetst regelmatig aan
de in het EEG-recht besloten liggende bijzondere discriminatieverboden30.
Het merkt deze aan als verbijzonderingen van het algemene gelijkheidsbe-
ginsel dat een der grondbeginselen van het gemeenschapsrecht is. Het heeft
de betekenis van dit beginsel als volgt omschreven:

"dat ingevolge dit beginsel vergelijkbare omstandigheden niet ver-
schillend mogen worden behandeld, tenzij een onderscheid objectief
gerechtvaardigd is"31

Ook het Hof van Justitie stelt derhalve de eis dat een in de wetgeving
gemaakt onderscheid objectief gerechtvaardigd is, dat wil zeggen door
zakelijke gronden gedragen wordt32o

Van de Hoge Raad is mij geen op wetgeving betrekking hebbende jurispru-
dentie, waarin in algemene zin aan het gelijkheidsbeginsel inhoud wordt
gegeven, bekend. Uit andere jurisprudentie van dit college kan echter een
aanwijzing geput worden, dat alleen een ongerechtvaardigde ongelijke
behandeling strijd met het gelijkheidsbeginsel oplevert.
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In de zaak Binderen-Kaya 3 werd overwogen: "Blijkens r.0.25 heeft het Hof
mede van gewicht geoordeeld dat Binderen (...) heeft nagelaten door "speci-
fiek op de situatie van Kaya" gerichte argumenten aannemelijk te maken op
welke rechtens aanvaardbare gronden berust dat hem geen woning is
toegewezen. Dit oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting."
Eenzelfde benadering blijkt uit het arrest Ubachs-Schils34: •onderscheid op
dit punt (...) wordt echter gerechtvaardigd, zodat het discriminerend
karakter eraan ontvalt." Zie voorts het Scheemda-arrest35 van de belas-
tingkamer: "dat het op de weg van B en W lag voor de aldus gebleken
ongelijke behandeling van gelijke gevallen een verklaring te geven (...)".
In een kort geding vonnis inzake de Haagse woonruimteverordening36 heeft
het gerechtshof van de residentie wel een meer algemene omschrijving van
het gelijkheidsbeginsel gegeven. Deze vertoont veel gelijkenis met die van
het Europese Hof voor de Rechten van de mens. Het gerechtshof overwoog:

"dat art. 6 Verordening voorschrijft voor het overige volkomen ge-
lijke gevallen verschillend te behandelen, al naar gelang de
aanvrager van een vergunning de woonruimte als eigenaar dan wel
als huurder in gebruik wenst te nemen; dat zulks naar 's Hofs
voorlopig oordeel, een ongelijke bescherming op grond van eigendom
oplevert en mitdsdien een verboden discriminatie in de zin van
genoemd verdragsartikel, tenzij het gemaakt onderscheid een rede-

lijke grond heeft en redelijkerwijze aannemelijk is, dat het
evenwicht tussen middelen en doel is gehandhaafd."

Ook het Hof gaat er dus vanuit, dat een ongelijke behandeling gerechtvaar-
digd kan worden door een redelijke grond, zulks op voorwaarde dat het
gekozen middel niet disproportioneel is aan het te bereiken doel.
De Centrale Raad van Beroep stelt zich op het standpunt dat het maken van
een wettelijk onderscheid op draagkrachtige gronden dient te berusten. De
draagkracht van die gronden wordt bepaald door rechtsnormen van hogere
rang, zoals bleek in een zaak waarin de uitkeringsregeling taakvermindering
lager onderwijs aan de orde was37

De regeling had tot gevolg dat inzake uitkeringsrechten bij
taakvermindering, een vakonderwijzer met betrekkingen op zes
scholen van eenzelfde schoolbestuur, anders behandeld werd dan
een collega met betrekkingen bij zes scholen van verschillende
schoolbesturen. Appellant stelde dat dat strijdig was met het
gelijkheidsbeginsel. De Centrale Raad wijdde daaraan een zeer

terughoudende overweging. "Het is (...) niet aan de rechter om
over de in algemeen verbindende voorschriften neergelegde
maatstaven die tot een verschil in behandeling leiden, een oordeel
te geven, tenzij uit rechtsnormen van hogere rang voortvloeit dat
het orgaan dat de regeling heeft vastgesteld, niet op grond van
deze maatstaven onderscheid mocht maken.'
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De Raad kwam tot de conclusie dat het onderscheid in kwestie niet op
rechtens onaanvaardbare maatstaven berustte.

Uit een recente uitspraak betreffende de Interimregelimg ziektekosten amb-
tenaren 8 is duidelijk gebleken, dat het ongeschreven motiveringsbeginsel de
draagkracht van de rechtvaardiging kan aantasten. Na bespreking van de
verschillende aangevocrde gronden, kwam de Raad tot de conclusie dat er
sprake was van strijd met het gelijkheidsbeginsel.

"Nu geen in redeliikheid te hanteren gronden bestaan voor het ge-
maakte onderscheid, moet de Raad tot de conclusie komen dat
onverkorte toepassing van de Interimregeling leidt tot ongelijke

behandeling van gelijke gevallen. Dit is in strijd met een algemeen
voor alle overheidshandelen geldend rechtsbeginsel."

Door de eis van rechtens aanvaardbare maatstaven te stellen, doet de Cen-
trale Raad van Beroep in wezen niets anders dan de andere rechterlijke
colleges. In hun omschrijvingen van de inhoud van het gelijkheidsbeginsel

gaat het evenzeer om de draagkracht van gronden die een ongelijke
behandeling kunnen rechtvaardigen. De Centrate Raad concretiseert dat
verder door de draagkracht te laten afhangen van het "rechtens" aanvaard-
baar zijn van de aangevoerde gronden. Het valt echter niet aan te nemen,
dat de andere gerechten die aanvaardbaarheid aan andere regels dan
rechtsregels zullen afmeten.

Het bovenstaande voert mij tot de conclusie dat het gelijkheidsbeginsel
moet worden opgevat als een verbod tot ongerechtvaardigde ongelijke

behandeling. Het gelijkheidsbeginsel veronderstelt derhalve het kunnen
maken van onderscheid op wel draagkrachtige gronden. Doel- en mid-
delenkeuze, alsmede de relatie tussen middelen en doel mogen niet in strijd
zijn met het geldende recht. Theoretische analyse en rechtspraak stemmen
op dit punt overeen. De rechter rekent het tot zijn taak een oordeel te
vellen over de juridische draagkracht van deze factoren.

Factoren dic de draaikracht van de gronden voor een on liike behandeling
kunnen bepalen

198. In deze paragraaf wordt nagegaan welke rechtens geldende maatstaven,
de draagkracht van gronden die ter rechtvaardiging van een wettelijk
onderscheid worden aangevoerd, kunnen aantasten. Daarbij zij voorop
gesteld, dat de rechterlijke polsstok bij de toetsing van deze gronden

beperkt is, omdat het bepalen van de waarde en het relatief gewicht van de
bij de beslissing betrokken belangen39 de legitimatiecapaciteit van de
rechterlijke motivering overstijgt. Dit bepalen is immers in hoge mate
gekleurd door politieke en maatschappelijke opvattingen omtrent hetgeen als
gelijk heeft te gelden40 Zeker met betrekking tot zijn emancipatoire
functie moet het gelijkheidsbeginsel in de handen van de onafhankelijke41

rechter beperkt operationeel worden geacht42
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De rechter moet zich bij zijn beoordeling van de draagkracht van de
gronden nu eenmaal beperken tot het geldende recht. Bij de vorming
daarvan heeft hij naar mijn mening geen voortrekkersrol te vervullen43.
Gegeven het primaat van de politiek bij het bepalen van de draagkracht
van de aangevoerde motieven, moet echter tevens worden opgemerkt dat dit
primaat niet mag worden opgevat als een vrijbrief voor het invoeren van
rechtens onaanvaardbare onderscheidingen. Burkens heeft er weliswaar op
gewezen, dat de zakelijke relevantie van onderscheidingen primair politiek
bepaald wordt, maar eraan toegevoegd dat de politieke rationaliteit in
sterke mate bepaald wordt door situationele elementen:

"Ik noem de invloed van belangengroepen, de wijze waarop de pers
reageert, de vorm van de presentatie van het beleid, de tempodruk
bij de behandeling, de vermeende samenhang van maatregelen, de
persoonlijke overtuigingskracht van actoren en wat dies meer
Zij.44.,

Mede in verband met deze context is he: niet uit te sluiten, dat aan een
wetgevende beslissing motieven met een gebrekkige juridische draagkracht
ten grondslag worden gelegd. Het behoort mijns inziens specifiek tot de
rechterlijke taak erop toe te zien dat dat niet gebeurt.

Welke factoren bepalen de juridische draagkracht van deze motieven?
Men mag in de eerste plaats verlangen dat zij berusten op feitelijke juist-
heid. Wanneer de regelingsbevoegdheid geconditioneerd is door het zich
voordoen van bepaalde feitelijke omstandigheden, kan en dient de rechter
daarop controle uit te oefenen. Er is wat mij betreft geen reden om daar
anders over te denken bij feitelijke gronden die het bestuur eigener bewe-
ging -bij een niet wettelijk geconditioneerde regelingsbevoegdheid- aan zijn
beslissing ten grondslag legt.
Voorts kan de draagkracht van de motivering worden aangetast door
gebreken in de gevolgde redenering en door onevenwichtigheid van de
gekozen middelen ten opzichte van het te bereiken doel.
Belangrijk is ook dat het geschreven recht de draagkracht van de gronden
kan aantasten. Gemaakte onderscheidingen mogen op zicllzelf genomen niet
in strijd komen met de geldende wetten, de Grondwet en het verdragsrecht.
In de praktijk blijkt dit een belangrijke rechterlijke toetsingscategorie te
zijn. De zogeheten verdachte differentiatiecriteria, waaronder godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht, maken doorgaans
deel uit van het geschreven recht.
Een en ander brengt mij tot de conclusie dat in beginsel alle geschreven
en ongeschreven rechtsregels maatstaven zijn, aan de hand waarvan de
rechter de gerechtvaardigdheid van wettelijke onderscheidingen kan
beoordelen. Merkwaardigerwijs moet dit ook tot de vaststelling leiden, dat
het gelijkheidsbeginsel geen eigen betekenis heeft voor de rechterlijke
toetsing, maar terugtreedt achter andere rechtsnormen. Enerzijds onder-
streept dit zijn fundamentele betekenis voor onze rechtsorde45, anderzijds
zijn geringe houvast voor rechterlijke toetsing46
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Thans zal worden ingegaan op de factoren in het geschreven recht die de
draagkracht van een wettelijk onderscheid kunnen aantasten. Daarna komt
de factoren in het ongeschreven recht aan de orde.

Het is enigszins verwarrend dat in de rechtspraak twee benaderingen van
het gelijkheidsbeginsel voorkomen. In de ene wordt uitgegaan van een
onderzoek naar de gelijkheid/ongelijkheid van gevallen, welke gerechtvaar-
digd dient te zijn; in de andere van de gestelde ongelijke behandeling van
gelijke gevallen, welke in beginsel ongeoorloofde ongelijke behandeling door
objectieve gronden gerechtvaardigd kan worden. In het onderstaande zijn
deze twee benaderingen om systematische redenen niet uit elkaar gehouden.

Het geschreven recht bepaalt de draagkracht van de differentiatiegronden

199. Geschreven recht in ruime zin -dus de wetten, de Grondwet en het
verdragsrecht- kan de gerechtvaardigdheid van een wettelijk onderscheid,
dan wel de draagkracht van een argument om een in beginsel ongeoorloofde
ongelijke behandeling te rechtvaardigen aantasten.
Men kan er allereerst op wijzen dat de grondrechten van betekenis zijn
voor de gerechtvaardigdheid van een ongelijke behandeling. Uit de
rechtspraak blijkt dat de keuze van een differentiatiecriterium waardoor de
uitoefening van een klassiek vrijheidsrecht wordt beperkt, mede bepalend is
voor de geoorloofdheid van dat criterium.

De uitspraak van de Afdeling rechtspraak in de zaak van het
humanistisch vormingsonderwijs Putten kan dat illustreren. De153

gemeenteraad van Putten had bij verordening bepaald dat alleen
het geven van godsdienstonderwijs voor een gemeentelijke
vergoeding in aanmerking kwam. Humanistisch vormingsonderwijs
viel erbuiten. Met betrekking tot de gerechtvaardigdheid van dat
onderscheid overwoog de Afdeling als volgt. 'Naar het oordeel van
de Afdeling dient de overbeid zich te onthouden van een beleid dat
een bevoordeling van bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke
stromingen inhoudt. Aan het in art. 1 neergelegde beginsel dat
gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden, welk beginsel ook
ten grondslag ligt aan o.a. art. 26 IVBPR, dient, als het gaat om
behandeling van godsdienstige of levensbeschouwelijke stromingen,
bijzondere betekenis te worden gehecht."

Het rechtstreeks raken aan de uitoefening van een sociaal grondrecht kan
eveneens betekenis hebben voor de geoorloofdheid van een ongelijke
behandeling. Ofschoon individuele burgers aan sociale grondrechten in het
algemeen geen rechtens afdwingbare aanspraken kunnen ontlenen, blijkt een
beroep op een sociaal grondrecht de draagkracht van een differentiatiecrite-
rium (mede) aan te kunnen tasten154 Wanneer zo'n recht in het geding is,
verdient een ongelijke behandeling een striktere toetsing door de rechter,
aldus Heringal55
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In de zaak van de Valkenburgse woonruimteverordeningso achtte de
Afdeling rechtspraak de ongelijke behandeling van vrouwen bij de
inschrijving als woningzoekende in strijd met art. 26 IVBPR, zulks
mede velet on het benaalde in art. 11. eerste lid IVESC inzake het
recht op huisvesting. In deze zaak speelde echter ook het op
zichzelf suspecte geslachtscriterium een rol; het is onduidelijk wat
het relatieve gewicht van de factoren suspect criterium en sociaal
grondrecht is geweest.

In het algemeen moet ervan worden uitgegaan, dat de overheid bij het
vormgeven van de idee van de sociale rechtvaardigheid over meer beleids-
ruimte beschikt dan bij de beperking van de klassieke grondrechten, zodat
een ongelijke behandeling waarbij sociale grondrechten in het geding zijn,
uit een oogpunt van rechterlijke toetsing sneller gerechtvaardigd moet
worden geacht, dan een waarbij enkel klassieke vrijheidsrechten in het
geding zijn.

Verdachte maatstaven

200. Een bijzondere categorie vormen de zogenaamde verdachte onderschei-
dingscriteria. Het gaat daarbij om criteria waarvan het gebruik in beginsel
ongeoorloofd is, want zakelijk irrelevant. Het gebruik van zo'n criterium
nodigt de rechter als het ware uit zijn toezicht op de motivering te ver-
scherpen. Sommige van deze criteria zijn in de Grondwet gepositiveerd. De
tweede volzin van artikel 1 1 noemt er enkele, te weten godsdienst en le-
vensovertuiging52, politieke gezindheid, ras 3 en geslach#4. Andere worden
niet rechtstreeks in de Grondwet genoemd, maar wel algemeen als suspect
ervaren. Voorbeelden zijn het onderscheid tussen wettige en onwettige kin-
derens5, nationaliteits6, burgerlijke staa#7, taal 8 en eigenaar of huurder 9
Voor de rechterlijke toetsing is het vermeld zijn van een suspect criterium
in de Grondwet in zoverre van betekenis, dat geen misverstand meer kan
bestaan over zijn suspecte karakter.
Men moet opmerken dat niet elk van deze criteria even verdacht is. De
maatstaven die naar een aangeboren, onveranderbare menselijke eigenschap
verwijzen, zijn gevoeliger dan de andere60. Het gebruik van zo'n maatstaf
is in beginsel in strijd met het verbod van ongeoorloofde ongelijke
behandeling te achten. Er zal hoogst zelden een draagkrachtige rechtvaar-
digingsgrond voor gegeven kunnen worden61
In de Verenigde Staten heeft de indringendheid van de rechterlijke toetsing
zich aangepast aan de mate van verdachtheid van het differentiatiecriterium.
Heringa en Zwart, die daarover in Nederland hebben gepubliceerd62, noemen
in dit verband een "minimum", een "heightened" en een "strict scrutiny
test". Bij de eerste gaat de rechter na of er een redelijke relatie is tussen
het beleidsdoel en het gemaakte onderscheid. Hij stelt zich daarbij
terughoudend op. In de praktijk komt zijn toetsing neer op een strikte
variant van het willekeurverbod.
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Deze "minimum scrutiny test wordt toegepast wanneer er geen fundamen-
tele rechten en suspecte criteria in het geding zijn. Onder "strict scrutiny
test" verstaat men het inhoudelijk beoordelen van het doel van de regeling
en het daarin gemaakte onderscheid. Het onderscheid moet noodzakelijk zijn
voor het te bereiken doel, dat op zichzelf een "compelling state interest"
moet dienen. Deze toetsingsmodaliteit is aan de orde bij aantasting van
fundamentele rechten en het gebruik van "suspect classifications: Als
fundamentele rechten zijn in de rechtspraak aangemerkt het actief
kiesrecht, het vrij interstatelijk reisverkeer en enkele strafprocesrechtelijke
waarborgen. "Suspect classifications" zijn ras, wettige/onwettige kinderen en
vreemdelingen/ingezetenen. Een cumulatie van een suspecte maatstaf en een
fundamenteel recht is doorgaans juridisch fataal voor een regeling.
Bij de beoordeling van de gerechtvaardigdheid van een onderscheid naar
geslacht past de rechter een "heightened scrutiny test" toe. Evenals bij de
"strict scrutiny test vindt een beoordeling plaats van zowel het doel als de
middelen (het differentieatiecriterium). De eis wordt gesteld dat het doel
een "important governmental objective" dient. Het onderscheid moet daartoe
"Closely and substantially related" zijn63o
In Nederland heeft zich nog geen theorie over de indringendheid van de
rechterlijke toetsing bij het gebruik van suspecte criteria ontwikkeld. Bij
het ontwikkelen ervan is het de vraag of men eenzijdig af moet gaan op
het Amerikaanse recht op dit punt, daar dit zich ontwikkeld heeft in een
staatsrechtelijke context die veel verschilt van de Europese rechtsstelsels.
Zo kan men vraagtekens plaatsen bij een inhoudelijke rechterlijke toetsing
van de noodzaak van bepaalde maatregelen. Het past mijns inziens beter bij
de staatsrechtelijke positie van de rechter om die toetsing over te laten aan
het democratisch gelegitimeerde gezag en om zich in hoofdzaak te richten
op de vraag of de procedurele waarborgen in acht zijn genomen. Het is in
ieder geval wenselijk ook na te gaan welke oplossingen zijn gevonden in
stelsels die meer met het onze verwant zijn, zoals het Franse en het
Duitse.

Het onaeschreven recht bepaalt de draaekracht van de differentiatiegronden

201. De gronden waarmee een ongelijke behandeling wordt gerechtvaardigd
dienen feitelijk juist en voldoende draagkrachtig te zijn. Die gronden
kunnen zowel betrekking hebben op de beweerdelijke ongeiijkheid van
gevallen als op de ongelijke behandeling van gelijke gevallen. In deze
paragraaf wordt onderzocht op welke wijze in de de rechtspraak met deze
gronden wordt omgegaan.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gaat in zijn toetsing
van deze gronden vrij ver.
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Een voorbeeld biedt het arrest inzake Koninklijke Scholten-Honig b.v. en
de Verenigde zetmeelbedrijven "De Bijenkorf' b.v. tegen het hoofdprodukt-
schap voor akkerbouwprodukten64. Het ging in die zaak om de rechtmatig-
heid van de intrekking van een restitutieregeling en de invoering van een
produktieheffing voor het produkt isoglucose. Appellanten stelden dat zij
daardoor anders werden behandeld dan producenten van vergelijkbare
produkten. Wij zagen reeds, dat het hof het discriminatieverbod omschrijft
als het beginsel dat vergelijkbare situaties niet verschillend mogen worden
behandeld, tenzij een onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Het heeft er
in dit arrest blijk van gegeven in de eerste plaats te onderzoeken of er
sprake is van een vergelijkbare situatie. Met betrekking tot de situationele
gelijkheid van isoglucose en andere produkten van de zetmeelindustrie deed
het dat als volgt.

"Overwegende dat derhalve moet worden nagegaan of isoglucose
zich in een met andere produkten van de zetmeelindustrie ver-
gelijkbare situatie bevindt, in dier voege dat deze produkten
kunnen dienen ter vervanging van isoglucose voor het specifieke
gebruik dat normaal van (lit produkt wordt gemaakt; dat vast staat
dat er geen enkele concurrentie is tussen zetmeel en isoglucose of
tussen isoglucose en andere zetmeelprodukten, met uitzondering
eventueel van glucose; dat uit de stukken blijkt dat de aanzienlijke
verschillen in zoetkracht tussen isoglucose enerzijds en glucose
anderzijds tot gevolg hebben dat deze twee produkten een
verschillende aanwending vinden, hetgeen uitsluit dat zij zich in
een situatie van wederzijdse concurrentie en vergelijkbaarheid
bevinden; dat bovendien waar isoglucose een produkt is dat suiker
althans gedeeltelijk kan vervangen, de handhaving van de restitutie
bij de produktie ten behoeve van de isoglucosefabrikanten in een
later stadium een discriminatie zou kunnen vormen jegens de
suikerfabrikanten die zelf geen gelijkwaardig voordeel genieten; dat
mitsdien art. 2 van de verordening nr. 1862/76 geen schending ople-
vert van de in art. 40, lid 3, tweede alinea EEG-verdrag vervatte
regel van non-discriminatie tussen producenten in de gemeenschap."

Het hof volgde dus de werkwijze, dat eerst een oordeel werd gegeven over
de beweerdelijke gelijkheid van de geregelde en ongeregelde situatie. In
casu viel dat met betrekking tot de restitutieregeling in het nadeel van
appellanten uit.
Voor wat betreft de invoering van de heffingsregeling werd wederom een
onderzoek gedaan naar de vergelijkbaarheid van situaties, ditmaal van die
van isoglucose en suiker. Het Hof achtte die vergelijkbaarheid aanwezig
vanwege de volgende omstandigheden.
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"0. dat uit de tweede overweging van de considerans van verorden-
ing 1111/77 blijkt dat "Boglucose een rechtstreeks vervangingspro-
dukt is voor vloeibare suiker die wordt verkregen door verwerking
van suikerbieten of suikerriet", en uit de zevende overweging van
die considerans dat isoglucose "een vervangingsprodukt is dat
rechtstreeks concurreert met vloeibare suiker"; dat er, naar de Raad
later (...) heeft erkend, een nauwe samenhang bestaat tussen de
markten voor suiker en isoglucose en dat de situatie in de
suikersector van de Gemeenschap door structurele overschotten
wordt gekenmerkt, zodat ieder communautair besluit betreffende een
van beide produkten noodzaketijkerwijze gevolgen heeft voor het
andere;"

Nadat tevens was vastgesteld dat suiker en isoglucose verschillend waren
behandeld, rees de vraag of dit verschil in behandeling bij de oplegging
der produktieheffing objectief gerechtvaardigd was. Een eerste argument
van de Raad en de Commissie van de EG om de ongelijke behandeling te
rechtvaardigen was een marktverstorend voordeel van 15 procent dat
isoglucoseproducenten zouden genieten als de heffing niet werd opgelegd.

Dit argument werd door het hof als volgt weerlegd:
"dat aangenomen al dat het voordeel dat de isoglucosefabrikanten
aan de interventieregeling voor suiker ontlenen op 15 procent van
de interventieprijs van suiker mag worden geschat, zulk een
prijsvoordeel eveneens geldt voor sommige suikerfabrikanten,
inzonderheid voor degenen die over gunstig gelegen moderne
installaties beschikken."

Het argument van de Raad en de Commissie dat de hoogte van de produk-
tieheffing gelijk was aan de lasten die bij de produktie van suiker op de
suikerfabrikanten berusten, werd eveneens verworpen. Het hof verdiepte
zich daartoe in de gebruikte berekeningsmethode en kwam tot de conclusie
dat de commissie verzuimd had een wezenlijk element in de berekeningen te
betrekken, waardoor de lasten van de suikerfabrikanten aanzienlijk waren
overschat. Tenslotte verwierp het het beroep van de Raad en de Commissie
op praktische bezwaren die verbonden zijn aan bepaalde alternatieve
oplossingen, zoals het in het leven roepen van een quotasysteem voor
isoglucose, in aanmerking genomen 'dat isoglucose een produkt is dat zeer
onlangs op de communautaire markt is verschenen, terwijl de produktie in
snel tempo stijgt".

"dat bezwaren als deze evenwel de oplegging van een kennelijk
onbillijke last niet vermogen te rechtvaardigen; dat de bepalingen
(...) tot invoering van het stelsel van produktieheffing voor
isoglucose in strijd zijn met het algemeen gelijkheidsbeginsel, dat
in het discriminatieverbod van art. 40, lid 3, van het Verdrag
specifiek werd verwoord."
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Men kan uit dit arrest met betrekking tot de werkwijze van het Hof van
Justitie bij de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel het volgende concluderen.
- Het hof gaat allereerst na of er sprake is van vergelijkbare situaties,

zulks in het licht van het interventiedoel.
- Zo deze vraag positief beantwoord wordt, onderzoekt het vervolgens -zo

dit omstreden is- of er sprake is van een ongelijke behandeling.
- Gegeven een ongelijke behandeling van vergelijkbare situaties, wordt

tenslotte de vraag beantwoord of het verschil objectief kan worden
gerechtvaardigd. Het hof verdiept zich daartoe in de juistheid van de
gronden en in de draagkracht van de motieven die de overheid naar voren
heeft gebracht.

Toetsine van de draaakracht aan het ongeschreven recht in de Nederlandse
rechtsDraak

202. De vraag rijst of deze nauwkeurige wijze van toetsen specifiek is
voor het Hof van Justitie, of dat ook andere rechters de rechtvaardiging
voor een ongelijke behandeling beoordelen in het licht van de onge-
schreven rechtsregel dat bestuursbeslissingen dienen te berusten op
draagkrachtige gronden. In de jurisprudentie zijn voor het laatste aanwij-
zingen te vinden.

In de zaak van het in de "Kabelregeling65• vervatte ondertitelingsverbod
kwam de president van de Haagse rechtbank tot de bevinding dat een
verbod was uitgevaardigd, dat niet gold voor de binnenlandse omroep. Er
was dus onderscheid gemaakt naar nationaliteit. De vraag rees of dit
verschil in behandeling van binnenlandse en buitenlandse omroepen
gerechtvaardigd kon worden.

De minister had het ondertitelingsverbod beargumenteerd met de stelling
dat het een noodzakelijk gevolg was van het verbod programma's over
te brengen met voor het Nederlandse publiek bestemde reclame. Dit
argument kon de president niet overtuigen, omdat buitenlandse
programma's al direct op grond van het raclameverbod geen reclame-
boodschappen mochten bevatten die tot het Nederlandse publiek gericht
zijn. Ter bereiking van dat doel was het ondertitelingsverbod dus
overbodig.

De conclusie mag luiden dat de Haagse president de draagkracht van de
motivering die de minister aan de ondertitelingsregeling ten grondslag had
gelegd toetste en deze toetsing verrichtende tot de bevinding kwam dat die
draagkracht ontbrak. Interessant is in dit opzicht ook het kort geding-
arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage in de zaak van de Haagse
woonruimteverordening.

De gemeenteraad van 's-Gravenhage had een woonruimteverordening
vastgesteld die ertoe leidde, dat de aspirant-bewoner van een eigen wo-
ning bij de woonvergunningverlening achter werd gesteld bij de aspi-
rant-huurder.
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De raad streefde daarmee het tegengaan van het onttrekken van
huurwoningen aan de voorraad huurwoningen na, zulks teneinde greep
te kunnen houden op de verdeling van de beschikbare woonruimte. Het
Hof onderzocht of het aldus gemaakte onderscheid een redelijke grond
had en of redelijkerwijze aannemelijk was dat het evenwicht tussen
middelen en doel was gehandhaafd. Het vond in de eerste plaats dat de
gemeente onvoldoende aannemelijk had gemaakt, dat eigenaar-bewoners
in het belang van een doelmatige verdeling van woonruimte aan extra-
eisen zouden moeten voldoen ten opzichte van huurders, noch dat een
doelmatige verdeling van woonruimte op langere termijn in het gedrang
zou komen bij overgang van huurwoningen van de onderhavige categorie
naar het koopwoningenbestand, indien aan eigenaar-bewoners en
huurders met betrekking tot de verlening van woonvergunningen
dezelfde eisen zouden worden gesteld. Voorts overwoog het hof, "dat
voorshands niet valt in te zien, dat appellante (de gemeente ,RvM) het
door haar gestelde doel zonder het onderhavige onderscheid te maken
niet kan bereiken door een groter percentage van deze woningen te
claimen;    0. dat appellante    zich    er    nog   op   bei oept,    dat de achterstelling
van eigenaren van deze categorie woningen bij adspirant-huurders
daarvan gerechtvaardigd wordt door het redresseren van een ach-
terstand, daar in het verleden het beleid ten aanzien van koopwo-
ningen soepeler was dan ten aanzien van huurwoningen; 0. dat voors-
hands onvoldoende aannemelijk is, dat een soepeler beleid ten aanzien
van koopwoningen in het verleden thans rechtvaardigt, dat aan adspi-
rant-kopers van de onderhavige categorie woningen voor het in gebruik
nemen daarvan zwaardere eisen kunnen worden gesteld dan aan de
adspirant-huurders van diezelfde woningen. 0. dat derhalve niet
voldoende aannemelijk is geworden, dat er een redelijke grond voor het
gemaakte onderscheid bestaat, noch dat het evenwicht tussen middelen
en doel is gehandhaafd."

Het ambtenarengerecht Amsterdam66 heeft opmerkelijk strenge eisen gesteld
aan de motivering van de Wet interim inhouding salarissen onderwijs
(WIISO), waarin aan bepaalde groepen ambtenaren wier salarissen drukken
op de begroting van het ministerie van Onderwijs en wetenschappen een
salariskorting van 1,85 procent werd opgelegd. Deze korting had tot effect,
dat werknemers van academische ziekenhuizen anders werden behandeld dan
werknemers van andere ziekenhuizen. Personeelsleden van het Academisch
Ziekenhuis van de Universiteit van Amsterdam beriepen zich op strijd met
art. 7, onder a en 1 van het IVESCR, waarin gelijke beloning voor arbeid
van gelijke waarde zonder onderscheid van welke aard ook wordt gegaran-
deerd.

Het gerecht onderzocht de motieven welke de regering aan de wet ten
grondslag had gelegd ( bezuinigen, handhaven van werkgelegenheid in het
onderwijs en het wegwerken van een tekort op de begroting van Onderwijs
en Wetenschappen) en kwam vervolgens tot de conclusie dat die onvol-
doende draagkrachtig waren.
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"Uit de geciteerde passages (van de MvT, RvM) blijkt evenmin, dat
de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de regering
000(17,kelijkerwijs gepaard diende te gaan aan een inbreuk op het
gelijkheidsbeginsel van artikel 7 van het Verdrag zodat noch een
beroep op de financieel-economische situatie, noch het nastreven
van het in artikel 6 van het Verdrag geformuleerde beginsel
(werkgelegenheid, RvM) kan dienen als rechtvaardigingsgrond voor
een inbreuk op artikel 7 van het Verdrag."

Deze uitspraak is opmerkelijk in verband met de wijze waarop het gerecht
het vereiste van de "noodzakelijkheid stelt. Het is bepaald niet zo dat den67

wetgever bij de vaststelling van de WIISO een redeneerfout had gemaakt.
Doelstellingen van werkgelegenheid en bezuiniging moesten met elkaar
worden verzoend. Het is mijns inziens niet aan de rechter om uit te maken
of die bezuiniging bij een bepaald ministerie moet worden gevonden of
gespreid moet worden over verschillende departementen. Dat is immers een
politieke beslissing68. Alleen echter in het spreidingsperspectief is de
motivering van de formele wetgever onvoldoende draagkrachtig te noemen.
Het komt mij voor dat het ambtenarengerecht hier de grenzen van de
rechterlijke rechtsvinding heeft overschreden69.
Wat dat betreft biedt de recente uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep inzake de Interimregeling ziektekosten ambtenaren 198270 een meer
overtuigend voorbeeld van toetsing van de gerechtvaardigdheid van een
gemaakt onderscheid.

Aan belanghebbende was een tegemoetkoming ziektekosten voor zijn
echtgenote en zijn kinderen geweigerd, omdat de IZA daarin niet
voorzag. Belanghebbende was namelijk in het genot van een beperkt
militair invaliditeitspensioen en op grond daarvan verplicht verze-
kerd ingevolge de ZFW. In die situatie waren de huisgenoten niet
verplicht meeverzekerd, zodat voor hen een particuliere ver-
zekering moest worden afgesloten en betaald. Ware belanghebbende
zelf niet verplicht verzekerd geweest dan had hij de verlangde
tegemoetkoming wel gekregen. De Centrate Raad van Beroep stelde
dan ook vast dat de IZA met betrekking tot de aanspraak op
tegemoetkoming voor huisgenoten onderscheid maakte tussen
gevallen waarin een belanghebbendc verplicht verzekerd is en
gevallen waarin dat niet het geval is. Met betrekking tot de vraag
of dat onderscheid terecht was gemaakt, verdiepte hij zich in de
draagkracht van de gronden van de regeling.
De Raad stelde in de eerste plaats vast, dat uit de nota van toe-
lichting niet bleek van enig motief voor dit onderscheid. Integen-
deel daaruit bleek, dat de regeling ertoe strekte een aanvulling te
vormen op ziektekostenvoorzieningen voor belanghebbenden en
medebelanghebbenden uit andere dan ZFW-hoofde. Bovendien, zo
was gebleken, was de regeling juist met het oog op gevallen als ap-
pellant in 1984 gewijzigd.
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Bovendien was desgevraagd een toelichting van de Minister van
Binnenlandse Zaken verkregen die geenszins concludent was. Een en
ander leidde de Centrale Raad tot de conclusie dat nu er "geen in rede-
lijkheid te hanteren gronden bestaan voor het gemaakte onderscheid",
onverkorte toepassing van de IZA zou leiden tot een ongerechtvaardigde
ongelijke behandeling van gelijke gevallen. "Dit is in strijd met een
algemeen voor alle overheidshandelen geldend rechtsbeginsel dat sedert
17 februari 1983 ook in artikel 1 van de Grondwet is neergelegd:

De aanpak die de Centrate Raad in deze zaak kiest is overtuigend, omdat
hij zich niet begeeft in het maken van keuzen die zijn rechtsvormende
taak te buiten gaan, maar zich beperkt tot een analytische beoordeling van
de formele draagkracht van de aangevoerde gronden.

Bestudering van de jurisprudentie leert, dat de aard van de gronden die ter
rechtvaardiging van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen worden
aangevoerd, zeer uiteenlopend is. Een selectie van uitspraken kan dat il-
lustreren. In de mak van de maatregelen inzake de arbeidsduurverkorting
voor onderwijsgevenden werd een gunstig neveneffect kennelijk voldoende
draagkrachtig geoordeeld71.

De president vond dat de maatregelen een in beginsel ongeoorloofde
indirecte ongelijke behandeling van vrouwen inhielden: juist vrou-
wen zouden niet of minder korter gaan werken. De ongelijke
behandeling werd echter gerechtvaardigd geacht, omdat de
opbrengst van de maatregelen besteed zou worden aan een
werkgelegenheidsbevorderende maatregel waardoor juist vrouwen
bevoordeeld zouden gaan worden.

Redenen betreffende de praktische uitvoerbaarheid van een regeling kunnen
soms wel, soms niet voldoende rechtvaardiging opleveren.

In de zaak van de uitkeringsregeling taakleerkrachten bij taakver-
mindering72 nam de Centrate Raad van Beroep genoegen met het
argument dat het regelend gezag zich "mede" door overwegingen
betreffende de praktische uitvoerbaarheid had laten leiden. Van
enige andere grond werd in de uitspraak niet gerept.

In deze zaak frappeert de verregaande terughoudendheid die de rechter aan
de dag legt. Wellicht is hij daarbij te ver gegaan nu van iedere regelgever
verlangd mag worden, dat hij zich mede laat leiden door motieven betref-
fende de praktische uitvoerbaarheid. Die motieven zijn niet irrelevant voor
de gerechtvaardigdheid van een ongelijke behandeling, maar zij kunnen niet
het enige motief zijn.
In een recent kort geding vonnis werd dan ook terecht een verband gelegd
tussen het uitvoeringsmotief en het met de maatregelen te bereiken
resultaat73.

De gemeenteraad van 's-Gravenhage had bij verordening een recht
van voordracht gecreeerd dat alleen kon worden toegepast op
eigenaren van tien en meer woningen.
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Exploitanten van onroerend goed stelden dat dit strijdig was met het
gelijkheidsbeginsel. De President overwoog dienaangaande dat "aan-
nemelijk is dat het onderscheid verband houdt met de getalsmatige
verhouding tussen de ongeveer 900 "grote" en de ongeveer 13000
"kleine" eigenaren. Voorshands heeft de gemeente voldoende aannemelijk
weten te maken dat de hoeveelheid werk, die het toepassen van het
recht van voordracht ten opzichte van deze "kleine" eigenaren voor de
gemeente met zich zou brengen, niet opweegt tegen het daarbij te
behalen resultaat." Hier werd dus de middel-doelverhouding beschouwd.

In een zaak betreffende de produktieheffing voor isoglucose was het Hof
van Justitie van de EG minder terughoudend74. Bezwaren van praktische
aard welke verbonden waren aan een alternatieve oplossing konden het
opleggen van een kennelijk onbillijke last niet rechtvaardigen.
De opstelling van het Hof van Justitie laat zich niet rechtstreeks verge-

lijken met de hiervoor genoemde zaken, omdat het uitvoeringsargument ver-
schillende regelingen betrof. Het achtte de uitvoeringsproblemen van alter-
natieve maatregelen niet relevant voor de gerechtvaardigdheid van het ver-
schil dat in de beoordeeelde regeling werd gemaakt. In de zojuist besproken
gevallen ging het daarentegen om de uitvoerbaarheid van de aangevochten
regeling zelve. Het wat lossere verband maakte het het Hof gemakkelijker,
maar van principiele betekenis lijkt dat niet te zijn.
Aan financiBle motieven komt blijkens de uitspraak van de Afdeling recht-

spraak van de Raad van State in de zaak van het humanistisch vormingson-
derwijs Putten75 maar een beperkt rechtvaardigende kracht toe76

"Evenmin kan verweerder naar het oordeel van de Afdeling aan de
financiale situatie waarin de gemeente verkeert, een argument
ontlenen om in strijd met de (herziene) Grondwet het verzoek van
appellante sub 1 buiten de verordening subsidie te verlenen te
weigeren. Een dergelijk beroep op de beperktheid van de financiele
middelen zou slechts onder omstandigheden een reden kunnen zijn
om de volledige gelijkheid van het humanistisch vormingsonderwijs
met het godsdienstonderwijs op het gebied van de subsidieverlening
vooraf te laten gaan door een overgangsmaatregel."

Daarmee is tevens aangegeven dat een overgangsmaatregel een ongelijke be-
handeling tiideliik kan rechtvaardigen. In dit verband kan ook worden
gewezen op het vonnis van de president van de Haa e rechtbank in de
WWV-zaak tussen de FNV en de Staat der Nederlanden  Er zij op gewezen
dat een hoce ureentie tiideliik een positief discrimimerende maatregel kan
rechtvaardigen. Zie daarvoor de conclusie van de A.-G. Ten Kate bij het
Binderen-Kaya-arrest·18. Het enkele redresseren van een achterstandssitu-
atie is echter onvoldoende grond om een ongelijke behandeling te kunnen
rechttvaardigen.
Zie daarvoor het kort geding-arrest van het Hof 's-Gravenhage in de zaak
van de Haagse woonruimteverordening79.
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In gelijke zin is geoordeeld met betrekking tot het beleidsdoel een zekere
proportionaliteit tussen autochtonen en allochtonen na te strevenso.
Uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfslevensi valt
op te maken, dat een klein beetje ongetijkheid geen rechtens relevante
ongelijkheid oplevert, of meer precies, dat een gerinve omvang van de
ongelijke behandeling en de aanwezigheid van een ontsnappingsclausule een
rechtvaardiging voor de ongelijke behandeling kan opleveren.

Het heffingssysteem van de Heffingsverordening 1977 van het Pro-
duktschap voor siergewassen kon tot gevolg hebben dat exporteurs
in 1979 over een naar soort en maat identiek samengesteld pakket
van produkten ongelijke heffingen moesten betalen. Dit was een
gevolg van het feit dat aansluiting was gezocht bij de samenstelling
van het exportpakket van de behevene in een ander jaar, welke
samenstelling per ondernemer kon verschillen. Met betrekking tot
de stelling dat dit strijdig was met het gelijkheidsbeginsel,
overwoog het CBB: " Indien al strijdigheid van een algemeen
verbindend voorschrift met een regel van ongeschreven recht tot
het onverbindend verklaren van een zodanig voorschrift kan leiden,
dan nog zou die omstandigheid de conclusie niet kunnen rechtvaar-
digen dat de Heffingsverordening 1977 zodanig in strijd is met het
gelijkheidsbeginsel dat zij op die grond onverbindend zou zijn. Het
College neemt hierbij in aanmerking:
- dat het hier gaat om een t.o.v. de verkoopprijs zeer geringe hef-

fing;

- dat aan verweerders voorzitter de bevoegdheid toekomt om voor
bepaalde gevallen of groepen van gevallen geheel of gedeeltelijk
ontheffing te verlenen."

In een uitspraak inzake de algemene subsidieverordening Specifiek Welzijn
van de gemeente Veere heeft de Afdeling rechtspraak een beroep op het
belane van de gemeente als voldoende rechtvaardiging voor een verschil in
behandeling aangemerkt82.

In de verordening was bepaald dat 90 procent van de kosten van
gemeentelijke sportaccommodaties gesubsidieerd zouden worden; de
subsidiering van particuliere accommodaties was daarentegen
gekoppeld aan het aantal in Veere woonachtige leden. De Afdeling
overwoog dat uit de uiteenzetting van de gemeente was gebleken,
dat het gewraakte onderscheid was ingegeven door het verschil in
belang voor de gemeente Veere, welk belang zij in verband met
art. 124, eerste lid, Grondwet en de bepalingen van de gemeentewet
in de eerste plaats dient te behartigen. Met een beroep op dit
belang was het verschil in behandeling voldoende gerechtvaardigd,
aldus de Afdeling83.

Blijkens de jurisprudentie wordt voorts wel een beroep gedaan op de wet
om een ongelijke behandeling te rechtvaardigen.
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Dat gebeurt dan door te redeneren dat niet is gebleken, dat de wet of de
wetgever de ongelijke behandeling niet heeft gewild.

Twee voorbeelden kunnen dat illustreren. Toen een slager vervolgd
werd wegens overtreding van de Arnhemse slagersvakantieverorden-
ing, beriep hij zich op de onverbindendheid van die verordening
wegens strijd met het gelijkheidsbegincel.
De regeling maakte namelijk op het sluitingsgebod uitzondering voor de
slagers in een tweetal wijken. Verdachte had het gebod in de wind
geslagen uit overwegingen van oneerlijke concurrentie. De Hoge Raad
overwoog omtrent het beroep op het gelijkheidsbeginsel: "dat het in
het algemeen den gemeenteraden vrij staat verordeningen vast te
stellen slechts geldende voor bepaalde gedeelten hunner gemeenten,
wanneer de door de verordening gediende belangen zulk een beperking
noodzakelijk of wenselijk maken, en niet is in te zien, dat dit anders
zoude zijn t.a.v. verordeningen als bedoeld in art. 5 van de
Winkelsluitingswet 1951, nu noch uit de woorden, noch uit de strekking
of de geschiedenis van het tot stand komen van deze wet blijkt, dat de
wetgever zulk een beperking hier niet gewild heeft.84•
Illustratief is ook een uitspraak van het ambtenarengerecht 's-
Gravenhage naar aanleiding van een klacht over ongeoorloofde
ongelijke behandeling van wetenschappetijk hoofdmedewerkersas.
"Het is uit een oogpunt van gelijkheid geenszins vereist dat een
regeling t.a.v. wetenschappelijk hoofdmedewerkers getroffen,
slechts dan in overeenstemming met voormeld beginsel is, indien
zij betrekking heeft op alle ambtenaren dan wel alle ambtenaren
in dezelfde schaal. Niet alleen volgt uit het bepaalde in art. 64
van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, dat voor onder-
wijspersoneel een van de overige ambtenaren afwijkende rechtsposi-
tieregeling kan worden getroffen, maar bovendien staan noch die
wet, noch de Ambtenarenwet 1929 eraan in de weg dat voor
verschillende categorieen ambtenaren verschillende regelingen tot
stand worden gebracht:

Het beroep op de wet om een ongelijke behandeling van gelijke gevallen te
rechtvaardigen kan niet altijd overtuigen. Het enkele bestaan van een wet-
telijke bevoegdheid tot regelgeving impliceert immers dat bij de uitoefening
van die bevoegdheid onderscheidingen worden gemaakt, die leiden tot een
ongelijke behandeling van overigens gelijke gevallenz. Een beroep op de
wet kan dan ook alleen betekenis hebben als rechtvaardiging voor een
ongelijke behandeling, wanneer uitdrukkelijk -al dan niet in de wetsge-
schiedenis- is voorzien in deze ongelijke behandeling. In de twee beschreven
gevallen deed zich dat niet voor.

Wil men in de beoordeling van de verschillende rechtvaardigingsgronden
een lijn ontdekken, dan kan dat slechts met grote terughoudendheid
gebeuren.
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De indruk bestaat dat de rechter wat kritischer toetst wanneer er een
verdacht differentiatiecriterium (in de beschreven gevallen geslacht,
eigenaar, nationaliteit) of een klassiek grondrecht (bij de Kabelregeling de
vrijheid van meningsuiting, bij het vormingsonderwijs godsdienst en
levensovertuiging) in het geding is.
Dat betekent omgekeerd niet, dat hij buiten die gevallen elke rechtvaardi-
ging die de overheid aanvoert, voetstoots accepteert, getuige de isoglucose-
zaak. Met betrekking tot de aard van de rechtvaardigingsgronden kan men
concluderen, dat een beroep op een wettelijke grondslag slechts in
uitzonderingsgevallen een rechtvaardiging kan vormen, nametijk alleen als de
wet of de wetgever de gewraakte ongelijke behandeling uitdrukkelijk heeft
gewild. Een beroep op praktische uitvoeringsproblemen kan evenmin sterk
worden genoemd. Problemen verbonden aan een alternatief zijn niet direct
redengevend voor de getoetste regeling; de uitvoeringsratio van de
aangevallen regeling kan geen sterk argument vormen, omdat van de over-
heid verlangd mag worden dat zij alleen regelingen vaststelt die uitgevoerd
kunnen worden. Er is pas aanleiding daar anders over denken als dit
verschil in behandeling uit uitvoeringsoogpunt de enig denkbare mogelijkheid
is.

Het sanctionercn van striid met het geliikheidsbeginsel

203. Uit de aard van zijn functie 7 vloeit voort dat de rechter eerder in
staat is om een ongeoorloofde ongelijke behandeling negatief te sanctio-
neren dan positief. Anders gezegd: de naar zijn aard beperkte legitimatie-
capaciteit van de rechterlijke motivering stelt de rechter beter in staat om
een ongelijke behandeling te veroordelen, dan om een gelijke behandeling te
bewerkstelligens8. Ik zal dat aan de hand van enkele voorbeelden illu-
streren.

In een al wat oudere zaak inzake een Prijzenbeschikking medisch
specialistische verrichtingen waren maximumtarieven vastgesteld.
Deze tarieven golden niet voor verrichtingen op grond van een
door de Ziekenfondsraad goedgekeurde overeenkomst met een of
meer algemene ziekenfondsen. De Hoge Raad achtte deze verorden-
ing onverbindend wegens strijd met het gelijkheidsbeginsel zulks nu
de wetgever de minister niet had gemachtigd tot het vaststellen van
verschillende prijzen voor dezelfde diensten al naar gelang zij ten
taste van de fondsen komen of verstrekt worden aan niet-verzeker-
den. Ten gevolge van dat prealabel oordeel mocht de verordening
niet op een specialist-verdachte worden toegepast89.

Een dergelijke sanctionering -niet toepassen- is de onafhankelijke rechter
als het ware op het lij f geschreven.
Hij volstaat ermee een negatief oordeel te vellen over wat de (in)direct
democratisch gelegitimeerde regelgever ongelijk heeft willen behandelen en
bepaalt dus niet zelf wat een gelijke behandeling zou moeten inhouden.
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Zou hij er wel toe overgaan om actief gelijkheid te bewerkstelligen, dan
zou hij in de problemen kunnen komen, daar waar er meerdere mogelijkhe-
den zijn om de ongelijkheid te redresseren.

Illustratief in dit verband is een recente uitspraak van de Centrale
Raad van Beroep inzake het militair ambtenarenrecht . Aan
appellant -een ongehuwd samenwonende militair- was een tegemoet-
koming verblijfkosten wegens gescheiden gezinsleven gehuwde
militairen en vrijstelling van inhouding wegens huisvesting en
voeding van rijkswege voor gehuwde militairen onthouden, omdat
hij niet voldeed aan het wettelijk criterium gehuwd zijn. Als
zodanig werden volgens de toepasselijke Beschikking inkomsten
militairen land- en luchtmacht 1969 slechts aangemerkt, voor zover
hier van belang, "de militair, die naar Nederlands recht als gehuwd
wordt beschouwd". Appellant voldeed niet aan dat criterium, maar
wenste met een gehuwde te worden gelijkgesteld. De Raad stelde
hem op dat punt in het gelijk, omdat hij tot de conclusie was
gekomen, "dat de rechtsontwikkeling op het onderhavige terrein
zover is voortgeschreden dat ten aanzien van de in dit geding aan
de orde zijnde voorzieningen de gehuwden enerzijds en de op basis
van een notarieel samenlevingscontract in een gemeenschappelijk
huishouden samenwonenden anderzijds niet meer als ongelijke geval-
len kunnen worden aangemerkt, en derhalve deze voorzieningen,
toegekend aan de gehuwde militair, niet meer mogen worden
onthouden aan de militair die op de grondslag van een notarieel
samenlevingscontract als vorenbedoeld met een partner samenwoont
en een gemeenschappelijke huishouding voert. De Raad onderkent
dat het noemen van een exact tiidstip waarop de rechtsontwikkeling
op dit terrein het vorenbedoeld stadium heeft bereikt. enigszins
arbitrair aandoet. In het kader van de afdoening van deze en
soortgelijke zaken is het stellen van van een datum evenwel
onvermijdelijk. De Raad heeft gemeend dit tijdstip te moeten stellen
op 1 januari 1985."

De Centrale Raad maakte in deze uitspraak verschillende belangrijke
keuzen. In de eerste plaats deze dat een gelijke behandeling van gehuwden
en ongehuwden meebrengt dat aan ongehuwden wordt vergoed, wat volgens
de geldende regeling thans aan gehuwden wordt toegekend. Andere
oplossingen om gelijkheid te bewerkstelligen zijn echter ook denkbaar,
bijvoorbeeld die dat gehuwden net als ongehuwden niets krijgen91, of dat
het beschikbare budget gelijkelijk over gehuwden en ongehuwden wordt
verdeeld. En dan zijn er ook nog varianten denkbaar, zoals het gelijk
behandelen van beide categorieen onder gelijktijdige verhoging van een
niet voor vergoeding vatbare vrije voet etc.
Het is mijns inziens minder passend dat de rechter deze keuzen, waaraan
ook ingrijpende budgettaire consequenties verbonden kunnen zijn, maakt92.
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Een andere belangrijke keuze die naar mijn mening buiten de rechtsvor-
mende taak van de rechter valt, was die waarbij de Centrale Raad de gelijk
te behandelen categorie beperkte tot ongehuwd samenwonenden met een
notarieel samenlevingscontract.
Het is wel begrijpelijk dat de Raad om uitvoeringsredenen de grens trok
bij aantoonbare samenlevingsvormen, maar erg overtuigend het aldus
trekken van de grens toch niet. Er zijn immers ook andere mogelijkheden
om het duurzaam (?) samenwonen aan te tonen, zoals het ingeschreven

staan op een bepaald adres, correspondentie gericht aan dat adres, con-
tracten op beider naam afgesloten en dergelijke. Het is in beginsel de taak
van de regelgever om hier grenzen te trekken. Een derde belangrijke keuze
was die van het moment waarop de rechtsontwikkeling zover was voort-
geschreven dat gehuwden en omgehuwd samenwonenden met een notarieel
samenlevingscontract, gelijk behandeld moeten worden. De Raad bepaalde dat
tijdstip op 1 januari 1985. Nu is het stellig zo, dat ieder rechterlijk oordeel
vanaf een zeker moment rechtsgevolgen in het leven roept en dat het
moment van de uitspraak zelve arbitrair is, maar dat kan toch niet de
indruk wegnemen, dat de Raad ook hier zijn rechtsvormende taak heeft
overschat. Hij heeft natuurlijk de bevoegdheid om de gevolgen van het
aangevochten besluit geheel of gedeeltelijk voor gedekt te verklaren, maar
het in algemene termen bepalen, dat het gelijkheidsbeginsel op een bepaald
in het verleden liggend tijdstip een bepaalde werking dient te hebben, gaat
dat bestek te buiten.
De benadering van de Hoge Raad in het ook nog vrij recente arrest inzake
art. 8 Wet Nederlanderschap (oud)93 past beter bij de taak van de onafhan-
kelijke rechter.

Klager -een buitenlandse man die gehuwd was met een Neder-94

landse vrouw- had betoogd dat art. 26 IVBPR hem recht gaf op een
optierecht op het Nederlanderschap, gelijk art. 8 Wet Nederlander-
schap (oud) toekent aan buitenlandse vrouwen die met een
Nederlandse man gehuwd zijn. De Hoge Raad ging daarin niet mee.
"De vraag in welke gevallen het bij of krachtens de wet uit-
sluitend aan vrouwen (....) toekennen van een bepaald recht, naar
de strekking van art. 26 IVBPR in strijd moet worden geacht met
het aldaar neergelegde beginsel, kan hier in het midden worden
gelaten. Aan art. 94 Gw. in verband met art. 26 Verdrag kan
immers geen grond worden ontleend om, ter voorkoming van een
verschillende behandeling van mannen en vrouwen, aan mannen een-
zelfde recht toe te kennen als de wet slechts aan vrouwen toekent,
ingeval dat het in de wet neergelegde verschil in behandeling,
gezien de aard van het recht, in redelijkheid ook op andere wijze
kan worden weggenomen en op dit punt een keuze moet worden
gemaakt die, mede in aanmerking genomen de aard van de daarbij
betrokken belangen, niet binnen de rechtsvormende taak van de
rechter valt.
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In dat -zich hier voordoende- geval is het aan de wetgever te bepalen
op welke wijze het best aan het beginsel van art. 26 Verdrag kan
worden voldaan:

Wanneer er dus in redelijkheid ook andere mogelijkheden zijn om een
gelijke behandeling te bewerkstelligen, is het niet aan de rechter om
daarin een keuze te bepalen.
Het maken van een keuze zat zich vooral aandienen, daar waar de wet-
gevers bij het realiseren van sociale grondrechten95 keuzen hebben gemaakt
ten gunste van in de regelgeving bepaalde categorieen personen. Als zo'n
keuze een in beginsel ongeoorloofde ongelijke voorkeursbehandeling voor
bepaalde groepen van burgers inhoudt, is daarmee niet automatisch gegeven
dat aan vergelijkbare groepen dezelfde behandeling ten decl behoort te
vallen. Wat in zo'n geval een gelijke behandeling moet inhouden, is een
kwestie van politieke prioriteitstelling, welke de rechter in beginsel moet
respecteren.

Zie in dit verband het Haagse kort gedingvonnis inzake de
werkgelegenheidsbevorderende maatregelen voor de onderwijssec-
tor96. In een van deze maatregelen werd als benoemingsvereiste het
in genot zijn van een werkloosheidsuitkering gesteld. Krachtens
twee uitkeringsregelingen, de RWW en de WWV, kwamen vrouwen-
niet-kostwinners niet voor een uitkering in aanmerking. Per saldo
betekende dit dat vrouwen bij de uitvoering van de regeling aan
mannen ten achter werden gesteld. Eiseressen vorderden om die
reden dat de staat bevolen zou worden de maatregelen te wijzigen
overeenkomstig het gelijkheidsbeginsel zulks binnen een bepaalde
termijn en onder bepaling dat gedurende die termijn niet tot
uitvoering van de maatregelen mocht worden overgegaan. De
president bleek niet bereid de vordering in deze vorm toe te
wijzen, omdat er naar zijn oordeel, meerdere mogelijkheden waren
om de ongeoorloofde ongelijke behandeling op te heffen en de staat
de vrijheid behoorde te houden, daaruit een keuze te maken. E6n
daarvan was het laten vallen van het kostwinnerscriterium, een
andere het intrekken van de maatregel. Alleen al omdat elk van die
mogelijkheden zijn eigen budgettaire gevolgen heeft, volstond hij
met het opleggen van een uitvoeringsverbod.

Betekent dit nu dat de onafhankelijke rechter nimmer gelegitimeerd moet
worden geacht om een ongeoorloofde ongelijke behandeling positief te
sanctioneren? Naar ik meen is hier de volgende benadering op zijn plaats.In de eerste plaats moet worden vastgesteld, dat het onderscheia tussen
actief gelijkheid bewerkstelligen en ongelijke behandeling veroordelen moet
worden gerelativeerd. Heringa heeft er terecht op gewezen, dat het kan
afhangen van een betrekkelijk arbitraire omstandigheid als de redactionele
techniek van wetgeven. Artikel 8 Wet Nederlanderschap (oud) had zijns
inziens ook kunnen luiden:
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"Niet-Nederlanders hebben het recht van optie, indien zij zijn
gehuwd met een partner met de Nederlandse nationaliteit. Het
vorenstaande geldt niet voor niet-Nederlandse mannen".

Was dat het geval geweest, dan had de rechter de tweede volzin strijdig
kunnen achten met het gelijkheidsbeginsel en haar vervolgens buiten
toepassing kunnen laten.
Ofschoon het argument van Heringa mij aanspreekt, acht ik het voorbeeld
minder gelukkig. De gevolgen van de toetsing zijn immers dezelfde -en
houden evenzeer het maken van een keuze uit verschillende mogelijkheden
in- als die waarvan sprake was in het optierecht-arrest. Het lijkt mij
daarom vruchtbaarder om een oplossing te zoeken in de richting van de om-
vang van de gevolgen die aan het sanctioneren verbonden zijn. Bepleitbaar
is dat de rechter zich bij het actief bewerkstelligen van gelijkheid, beperkt
tot gevallen waarin de consequenties overzichtelijk en weinig ingrijpend
zijn. De jurisprudentie lijkt zich daar -een uitzondering zoals de militaire
emolumentenuitspraak van de Centrale Raad van Beroep daargelaten-
redelijk bij te hebben aangesloten.
Het is in die zin, dat ik het arrest van de Hoge Raad inzake art. 8 Wet
Nederlanderschap (oud) begrijp, waarin overwogen werd dat het actief be-
werkstelligen van gelijkheid buiten de rechtsvormende taak van de rechter
valt, wanneer "mede in aanmerking genomen de aard van de daarbij
betrokken belangen, een keuze moet worden gemaakt" uit verschillende
redelijke oplossingen. Het lijkt mij ook de betekenis te zijn van een
uitspraak van het Hof van Justitie inzake de gelijke behandeling van
weduwnaars en weduwen97. Het hof bepaalde dat de Commissie een aanvraag
om weduwnaarspensioen in heroverweging diende te nemen, zulks onder
toepassing van de statutaire bepalingen voor het hogere weduwenpensioen.
Het ging daarbij om weinig ingrijpende budgettaire consequenties: namelijk
de lasten verbonden aan een hogere uitkering voor hooguit tien weduwnaars
per jaar, met een totaal van circa vijftig pensioengerechtigden. Bovendien
mag het met het oog op het keuze-aspect niet zonder betekenis worden
geacht, dat de Commissie zich al jaren voordien had uitgesproken voor het
optrekken van de weduwnaarspensioenen, zonder dat dat voornemen in
concrete maatregelen was vertaald. Evenmin was gebleken van een gewijzigd
inzicht op dat punt.
Tenslotte kan men wijzen op de zaak van de Valkenburgse woonruim-
teverordening . De Voorzitter van de Afdeling rechtspraak bepaalde bij
voorlopige voorziening dat de ongelijk behandelde vrouw als woningzoekende
ingeschreven diende te worden. Hij kon dat ook doen, omdat daaraan geen
directe, ingrijpende budgettaire en beleidsmatige consequenties verbonden
waren.

Staat de rechter voor het overige met lege handen wanneer hem gevraagd
wordt om een positieve sanctionering van strijd met het gelijkheidsbegin-
sel?
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Ik zou zeggen van niet, omdat hij met inachtneming van de beperkingen die
zijn onalhankelijkheid meebrengt, over mogelijkheden beschikt om de
bevoegde regelgever te dwingen tot het maken van een keuze uit verschil-
lende oplossingen.
Een eerste mogelijkheid vloeit voort uit de juridische karakteristiek van
het buitenwettelijk bestuur.
Het behoeft geen betoog dat een bestuursorgaan, gegeven een publiekrech-
telijke taak, bevoegd is om buiten de wet om eenzijdig administratiefrechte-
lijke rechtsbetrekkingen te bepalen, op voorwaarde dat daardoor geen
zelfstandige verplichtingen voor de justitiabelen worden gecreeerd".
Naar Nederlands recht brengt het legaliteitsbeginsel niet mee, dat een
positieve overheidsinterventie in een concreet geval, op een wettelijke
grondslag dient te berusten. Naar de huidige stand van de jurisprudentie
betekent dit, dat de omstandigheid dat een wettelijk voorschrift niet voor-
ziet in het verlenen van een bepaalde subsidie aan een bepaalde aanvrager,
niet automatisch inhoudt dat zo'n aanvrager op grond van het ongeschreven
recht geen aanspraak zou kunnen hebben op een buitenwettelijk subsidie.
Gegeven de bevoegdheid tot buitenwettelijke subsidiering zal een bestuurs-
orgaan zich daaromtrent in een voorkomend geval een mening hebben te
vormen en -met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur- een
beslissing moeten nemen.

Zie in dit verband de uitspraak van de Afdeling rechtspraak in de
zaak van het humanistisch vormingsonderwijs Puttenloo. De
Afdeling aanvaardde in die procedure dat een verzoek tot wijziging
van de verordening geacht moest worden tevens een aanvraag om
individuele subsidie buiten de verordening om te behelzen101. De
uitspraak strekte ertoe dat een onderscheid naar godsdienst of
levensovertuiging bij het vaststellen van het buitenwettelijk beleid
geen differentiatiecriterium mocht zijn.

Door een gelijke behandeling van gelijke gevallen af te dwingen middels de
weg van het buitenwettelijk bestuur, stelt de rechter een bestuursorgaan in
staat om zelf de keuzen te maken die uit een positieve hantering van het
gelijkheidsbeginsel voortvloeien. De mogelijkheid die weg te bewandelen
dient zich bij de positieve overheidsinterventie vrijwel steeds aan102. Het
voordeel van deze weg is dat haar juridische gevolgen beperkt blijven tot
het voorliggende geval.
Een andere mogelijkheid om  elijke behandeling af te dwingen is het rech-
terlijke gebod tot wetgevinglo . Het kan echter niet gebruikt worden om
het regelgevende orgaan voor te schrijven op welke wijze de gelijke
behandeling vorm dient te krijgen. Met betrekking tot het tijdstip waarop
de nieuwe regelgeving tot stand moet zijn gebracht, heeft de rechter
terughoudendheid te betrachten. Het is niet zo dat hij slechts een termijn
kan bepalen wanneer deze rechtstreeks uit de wet voortvloeit. Ook uit het
ongeschreven recht kan voortvloeien dat langer talmen onrechtmatig is104
In de Bondsrepubliek Duitsland is het op termijn stellen van de wetgever
niet ongebruiketijk.
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Het Bundesverfassungsgericht kwam in een zaak betreffende de
gelijkstelling van wettige en onwettige kinderen tot105             de
Slotsom dat de federale wetgever al twintig jaar in verzuim was
gebleven de relevante wettelijke bepalingen in overeenstemming
te brengen met het bepaalde in art. 6, vijfde lid, Grundgesetz.
Het gerecht stelde de wetgever een termijn om daarin alsnog te
voorzien en kondigde aan dat het na het verstrijken ervan zelf de
verwezenlijking van het grondrechtartikel ter hand zou gaan nemen.
Het resultaat was dat de bewuste wetgeving binnen acht maanden tot
stand werd gebracht.

Het Bundesverfassungsgericht blijkt deze bevoegdheid te gebruiken wanneer
een rechtmatige regeling een verschillende inhoud kan hebben106.

Conclusies

204. Het gelijkheidsbeginsel manifesteert zich als een beginsel in de ware
zin van het woord. Het is zo vaag dat de rechter er niet rechtstreeks aan
kan toetsen. Achter een rechterlijke toetsing aan het gelijkheidsbeginsel
gaat in werkelijkheid een toetsing aan het geschreven recht of een toetsing
aan een variant van het motiveringsbeginsel schuil.
Het gelijkheidsbeginsel is in verschillende grondrechtencatalogi gepositiveerd
en behoort daarom in wezen tot het geschreven recht. Deze vorm van
positivering heeft echter geen relevante verdere concretisering van zijn
inhoud gebracht. Het geeft aan dat de grens tussen geschreven en on-
geschreven recht minder duidelijk is dan wel wordt aangenomen. Het
indiceert dat de toetsingsbevoegdheid van de onafhankelijke rechter minder
bepaald wordt door de tegenstelling tussen geschreven en ongeschreven
recht, dan door die tussen meer abstracte en meer concrete rechtsnormen.
De hoge abstractiegraad van het gelijkheidsbeginsel betekent dat zijn ver-
dere concretisering en verwezenlijking in de eerste plaats aan het democra-
tisch gelegitimeerde gezag toekomt. De rechterlijke taak blijft beperkt tot
die van controleur.
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Noten

1. De term gelijkheidsbeginsel wordt in het onderstaande gebruikt in een
ruime betekenis, dus mede omvattend het verbod van discriminatie in de
zin van een krenkende ongeoorloofde ongelijke behandeling. Vgl.
hierover L. Mulder, Het gelijkheidsbeginsel: half ei of lege dop?,
staatsrechtconferentie 1986, p. 2 (getypte versie).

2. Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, Tweede
Rapport, 's-Gravenhage 1969, pp. 95-98.

3. J. van der Hoeven, Botsing van grondrechten, Mededelingen van de
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Afd. letterkunde,
Amsterdam 1983, p. 197 e.v.

4. M.C. Burkens, Getijke behandeling, in: Grondrechten (Jeukens-bundel),
Nijmegen 1982, p.52.

5. Art. 119 EEG-verdrag concretiseert het algemene gelijkheidsbeginsel met
betrekking tot het onderwerp beloning van mannen en vrouwen. Het is
uitgewerkt in een drietal richtlijnen. Zie C.WA. Timmermans, Verboden
discriminatie of (geboden) differentiatie, SEW 1982, pp. 426-460.

6. Ofschoon deze bepaling ruim wordt uitgelegd, gaat het hier niet om een
algemeen gelijkheidsbegincel. De werking van artikel 14 is beperkt tot de
in het verdrag gewaarborgde rechten en vrijheden. Zie bijv. AR 9
september 1985, NJCM-bulletin 1986, p.525.

7. Bij voorbeeld CRvB 13 november 1986, TAR 1987, 13 Notarieel samen-
levingscontract en Pres.Rb. 's-Gravenhage 17 januari 1985, NJ 1985,262
FNV-De staat.

8.  M.C. Burkens, Gelijkheid voor de wet, Alphen aan den Rijn 1969, p. 12.

9. CRvB 19 mei 1987, TAR 1987,164 (Interimziektekostenregeling); Pres.Rb.
'-Gravenhage 17 januari 1985, NJ 1985,262 (WWV).

10. Sommige schrijvers stellen dat de letter van artikel 120 Grondwet een
toetsing van de wet in formele zin aan algemene rechtsbeginselen niet
uitsluit. In die zin Alkema, Een meerkeuzetoets, oratie ,Deventer 1985,
p.17; CAJ.M. Kortmann, De Grondwetsherziening 1983, Deventer 1983,
pp.306-308; P. Nicolai, in: Recht op scherp, Duk-bundel, Deventer 1984,
p.7. Tegen met een beroep op het argument dat de grondwetgever het
geldende recht niet heeft willen veranderen Van Buuren, preadvies,
pp.55-56; Mok, Rechterlijke toetsing van wetgeving, in: Recht op
scherp, Duk-bundel, Zwolle 1984, p.55; F.H. van der Burg onder Hof 's-
Gravenhage 13 maart 1985, AB 1985,263 FNV-de Staat; J.E.M. Polak,
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preadvies, p.122.

11. Pres.Rb. 's-Gravenhage 17 januari 1985, NJ 1985,262.

12. Zie hoofdstuk 21, nr. 147.

13.  Idem Van der Vlies, Handboek wetgeving, p. 212.

14. C.J.N. Versteden, Het falende gelijkheidsbeginsel, Geschriften VAR
XCIII, Alphen aan den Rijn 1985, p.65 spreekt in dit verband van
wettelijke beleidsmaatstaven en bestuurlijke beleidsmaatstaven.

15. F. Vanistendael, De rechtsbescherming van de belastingplichtige onder
de Belgische Grondwet, in de Tiberghien-bundel, 1984, pp.383-396, maakt
onderscheid tussen een externe en interne gelijkheidswaarde van het
gelijkheidsbeginsel. Van exterpe gelijkheidswaarde spreekt hij wanneer
het gelijkheidsbeginsel een gelijke toepassing van een vooraf vastgesteld
criterium verzekert; van interne gelijkheidswaarde wanneer dit beginsel
de keuze van het criterium zelve betreft.

16.   Rapport ABAR, p.179.

17. EA. Alkema, Het internationale gelijkheidsbeginsel en de Nederlandse
staatsrechtelijke verhoudingen, preadvies Staatsrechtconferentie 1986, p.
4 (getypte versie).

18. M.C. Burkens, Jeukens-bundel, p.59 merkt op dat een regeling naar haar
aard onderscheid maakt.

19. Bernard Schwartg Constitutional law, A textbook, p.287.

20. D.W.P. Ruiter, Het ongrijpbare gelijkheidsbeginsel, Geschriften VAR
XCIII, Alphen aan den Rijn 1985, p.13.

21. Men zou mijns inziens vol kunnen houden dat dit strikt gemomen zelfs
in theorie gelet op de beperktheid van het menselijk kennen niet
mogelijk is.

22. Vgl. Tweede Kamer ·1975-1976, B872.3, bijlage II, p.86; Algehele
grondwetsherziening deel Ia, p.85: het gaat daarbij om aspecten die met
het oog op de beooede behandeling relevant zijn en die tevens zodanig
verschillen dat een ongelijke behandeling gerechtvaardigd is.

23. Vgl. EA. Alkema, Het internationale gelijkheidsbeginsel en de
Nederlandse staatsrechtelijke verhoudingen, preadvies staatsrechtcon-
ferentie 1986, p.3, die het gelijkheidsbeginsel met betrekking tot
wetgeving vooral opvat als een verbod van willekcur. Dit zou betekenen
dat allerlei andere gebreken in de rationaliteit van de gemaakte keuzen
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niet gesanctioneerd zouden kunnen worden. Het ontgaat mij waarom de
rechter zo ver zou moeten terugtreden.

24. Zie hiervoor Hof 's-Gravenhage 9 juli 1987, KG 1987,335 (Arbeidsduur-
verkortende maatregelen onderwijsgevenden). Het Hof vond dat de
arbeidsduurverkortende maatregelen naar hun inhoud nadelig waren voor
vrouwen, omdat met cijfermateriaal aangetoond kon worden dat zij
minder dan mannen van de arbeidsduurverkorting konden profiteren.
Daar stond echter -naar eveneens met cijfermateriaal aangetoond kon
worden- een voor overwegend vrouwen positief effect van de herbezet-
tingscomponent van de maatregelen tegenover. Gelet hierop oordeelde
het Hof dat het maatregelenpakket in zijn totaliteit niet onrechtmatig
kon worden gevonden.

25.    EHRM 23 juli 1968, Publ. ECHR, A, 6, p.34 Belgische taalzaak.

26. N.B. Het hof stelt strijd met het gelijkheidsbeginsel en discriminatie op
een lijn. Ook in het Franse bestuursrecht wordt geen inhoudelijk
onderscheid gemaakt tussen de termen discriminatie en strijd met het
gelijkheidsbeginsel.

27. Commissie 6 juli 1976, par.94, Geillustreerde Pers n.v.; EHRM 27 oktober
1975, Publ. ECHR, A, 19, p.20, Belgische politie.

28.   AR 31 juli 1979, AB 1979,539.

29. De Afdeling bevond het bewoningsvergunningenstelsel niet strijdig met
het in artikel 1 Eerste Protocol gewaarborgde eigendomsrecht, omdat dit
stelsel op zichzelf moest worden aangemerkt als een noodzakelijk te
achten beperking van het eigendomsrecht. Daarna kon worden onder-
zocht of Jet stelsel strijdig was met het gelijkheidsbeginsel van art. 14
EVRM. Het onderzoek naar de eventuele inbreuk op het eigendomsrecht
was nodig, omdat artikel 14 slechts het niet discriminatoir genot van in
het verdrag vermelde rechten en vrijheden garandeert. Let wel: artikel
14 stelt niet de eis dat een van de andere in het verdrag genoemde
rechten en vrijheden geschonden is. Het is voldoende dat ze in geding
zijn. Ook wanneer zo'n recht of zo'n vrijheid op zichzelf genomen niet
geschonden is, dient bij de beperking daarvan het gelijkheidsbeginsel in
acht te worden genomen. Het EHRM heeft dit standpunt ingenomen in
twee Belgische zaken: de taalzaak van 23 juli 1968, Publ. ECHR A, 6,
p.33 en de politiemak van 27 oktober 1975, A, 19, p.19.
Pres.Rb. Rotterdam 6 mei 1981,NJ 1981,358 is hiermee niet in over-
eenstemming. De president achtte art. 14 EVRM niet geschonden omdat
art. 1 Eerste Protocol EVRM niet geschonden was.
Wel correct was de redenering in CRvB 1 november 1983, NJCM-bulletin
1984, p.23 WWV-zaak, omdat de Raad daarin tot het oordeel kwam dat
art. 14 EVRM niet geschonden was nu er geen sprake was van enige
samenhang met artikel 1 Eerste Protocol. Overigens is het kwestieus of



397

de Raad het bij het rechte eind had om het recht van eigendom zo
beperkt op te vatten als hij in dat geval deed. Men kan immers ook in
het genot zijn van de eigendom van een vordering.

30. Ook in het EG-recht heeft de term discriminatie niet de ongunstige
negatieve betekenis die er in Nederland wel aan wordt gehecht, maar
wordt er simpelweg ongelijke behandeling mee bedoeld.

31.  HvJEG 25 oktober 1978, SEW 1979, p.512, r.0. 27.

32. Het Minerval-arrest HvJEG 13 februari 1985, SEW 1986, pp.86 e.v. inzake
de heffing van een bijzonder college-geld voor buitenlanders die in
Belgie studeren is in zoverre opmerkelijk, dat het Hof niet inging op de
draagkracht van een argument dat mogelijkerwijs een rechtvaardiging
had kunnen vormen voor de ongelijke behandeling van de buitenlandse
studenten. Het betrof het fiscale argument dat buitenlandse studenten,
noch hun ouders in het algemeen door middel van belastingbetaling
plegen bij te dragen aan de bekostiging van de Belgische onder-
wijsfaciliteiten. Annotator Timmermans kon zich daar op praktische
gronden mee verenigen, omdat de relatie tussen belastingbetaling en het
zelf of door zijn kinderen genieten van onderwijs rijkelijk diffuus is.

33.  HR 10 december 1982, NJ 1983,687.

34.   HR 27 april 1984, NJ 1984,513.

35.   HR 23 juni 1982, AB 1983,2.

36.  NJ 1981,358.

37. CRvB 7 januari 1986, TAR 1986,64, annotatie R.M. van Male TAR 1986,
p.464 e.v.

38.  CRvB 19 mei 1987, TAR 1987,164.

39. In gelijke zin het Spuitvliegenarrest HR 16 mei 1986, AB 1986, 574,
Gemeentestem 6823.3.

40.   In die zin M.C. Burkens, Beperking van grondrechten, p.90-91.

41. Zie hierover de treffende overwegingen van de Centrale Raad van
Beroep in de ambtenarenzaak CRvB 13 november 1986, TAR 1987,13
Notarieel samenlevingscontract: "De Raad overweegt vooreerst, dat ook
de ambtenarenrechter dient te vermijden de plaats van de wet- of
regelgever dan wel die van het bestuur in te nemen. Voor de ambtena-
renrechter en derhalve ook voor de Raad is niet weggelegd op dit
terrein een door sommigen gewenste voortrekkersrol te vervullen.
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42. Vgl. P.W.C. Akkermans, AA 1986, p.374. In gelijke zin HR 12 oktober
1984, NJ 1985,230; AB 1985,319, AA 34 (1985), p. 209-214
(Wet Nederlanderschap)

43. In gelijke zin Alkema, staatsrechtconferentie 1986, p. 29. Anders: Louise
Mulder, Het gelijkheidsbeginsel: half ei of lege dop?, Staatsrechtcon-
ferentie 1986, p.10 e.v. (getypte versie).

44.  M.C. Burkens, interventie VAR 1985, Geschriften VAR XCIII, p.108.

45. Ruiter, a.w., p.45 stelt dat de terugtred van het gelijkheidsbeginsel
achter andere rechtsbeginselen de uitdrukking vormt van het fundamen-
tele karakter ervan.

46. Daarom stem ik in met de van 1956 daterende overweging van de
Centrale Raad van Beroep (CRvB 5 maart 1956, AB 1958,657) dat het
"zogenaamde" gelijkheidsbeginRel OP zichzelf nog niet een voldoende
duidelijk criterium biedt tot het vinden van hetgeen als recht in een
bepaald geval moet gelden. De overweging van de president van de
Haagse rechtbank in het kort geding vonnie van 17 januari 1985, KG
1985,35, NJ 1985,262, dat het beginsel van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen van een voldoende bepaaldheid is om te dienen als
norm waaraan het handelen en nalaten van overheid en particulieren
kan worden getoetst kan ik dan ook niet volgen.

47. AR 21 maart 1985, AB 1986,16. Zie ook AR 1 augustus 1983, AB 1984,532
en AR 18 november 1985, AB 1986, 293.

48. EA. Alkema, Schakelbepalingen, oratie, Deventer 1981, spreekt in het
verband van artikel 1 Grondwet van een schakelbepaling voor de
afdwingbaarheid van sociale grondrechten.

49. A.W. Heringa, noot onder CRvB 1 november 1983, NJCM-bulletin 1984,
pp.22-34.

50.   VzAR 10 mei 1979, AB 1979, 472; AR 29 januari 1981, Gemeentestem 6682.
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betekenis toeken, dan dat hij enkele verdachte criteria opsomt. In zijn
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eerste zin verwerkte gelijkheidsbeginsel. In gelijke zin M.M. de Boer,
Artikel l Grondwet: gelijke behandeling en non-discriminatie, AA 1987, p.133.

52. Eigenlijk is de vermelding van dit criterium overbodig in verband met
artikel 6 Grondwet. Een toepassingsvoorbeeld biedt AR 21 maart 1985,
AB 1986, 16 Humanistisch vormingsonderwijs Putten.
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54. AR 29 januari 1981, Gemeentestem 6682 Woonruimteverordening
Valkenburg en HR 12 oktober 1984, AAe 1985, p. 209 Art. 8 Wet
Nederlanderschap (oud).

55.   Merckx-arrest EHRM B juni 1979, Publ. ECHR A, 31; NJ 1980,462.

56. Het Gravier-arrest.
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1980,92, CRvB 13 november 1986, TAR 1987,B.

58.   Hof 's-Gravenhage 28 juni 1984, NJ 1985,519 (zeelieden)
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60. Vgl. J. de Boer, Procederen wegens discriminatie, Staatkundig jaarboek
1985, p.76.

61. M.M. de Boer, Artikel 1 Grondwet: gelijke behandeling en non-dis-
criminatie, AA 1987, p.133.

62. A.W. Heringa en T. Zwart, Diensplicht alleen voor mannen: ontoelaat-
baar?, NJB 1982, pp.1029 e.v.

63. Zie B.P. Sloot, Het equal rights amendment, Staatkundig Jaarboek 1985,
p. 117 e.v.; voorts J. de Boer, Procederen wegens dicriminatie, Staatkun-
dig jaarboek 1985, p.80.

64.  HvJEG 25 oktober 1978, SEW 1979, p.508 e.v..

65. Pres.Rb. 's-Gravenhage 7 juni 1985, KG 1985,182.
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"De Raad van State. erkent in zijn algemeenheid dat er een
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bijzonder klemmende noodzaak is de overheidsuitgaven te
beperken, doch is van mening dat dit onvoldoende reden
geeft de lasten door middel van een salariskorting af te wen-
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sociale en economische rechten, en verder aan de parlemen-
taire behandeling van de moties nrs. 7 en 23 bij de behande-
ling van de Miljoenennota in 1980, alsmede aan de vraag of
het wetsvoorstel past in het algemeen salarisbeleid van de
rijksoverheid en de vraag of de maatregel geen bedenkelijk
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83. Annotator Hofman komt na aarzeling tot de conclusie dat voor het
gemeentelijk belang als rechtvaardigingsgrond wet begrip valt op te
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27. Het rechtszekerheidsbeginsel

Inleiding en Dlan van behandeling

205. Het recht strekt ertoe de rechtsgenoten duidelijkheid te verschaffen
omtrent de inhoud van hun rechtspositie, opdat zij hun handelen daarop af
kunnen stemmen. De idee van de rechtszekerheid behoort dan ook tot de
kernbeginselen ervan. In hoofdstuk 21 bleek het rechtszekerheidsbeginsel
een van de beginselen te zijn, die aan de wetsidee ten grondslag liggen. De
rechtszekerheidsgedachte is zo cruciaal dat het aan alle rechtsgebieden ten
grondslag ligti. Deze omstandigheden gevoegd bij de hierarchische structuur
van de staats- en bestuursrechtelijke normstelling, doen vermoeden dat uit
het rechtszekerheidsbeginsel rechtsregels afgeleid kunnen worden, die zich
lenen voor de rechterlijke toetsing van bestuurswetgeving. In dit hoofdstuk
wordt aan de hand van de jurisprudentie onderzocht welke regels daarvoor
in aanmerking komen.
Met betrekking tot de rechtszekerheid is de terminologie op het gebied van
het staats- en bestuursrecht nog niet erg vast. De termen .'vertrouwensbe-
ginsel" en "rechtszekerheidsbeginsel" worden wel door elkaar gebruikt voor
dezelfde regels2. Niettemin is er een tendens om er onderscheid tussen te
maken3. Ik zou mij bij die tendens aan willen sluiten en er een verdere
nuancering aan willen toevoegen. Uit het algemene rechtszekerheidsbeginsel
is namelijk, naar ik meen, een drieta14 meer concrete algemene rechtsbegin-
selen af te leiden:
a. het duidelijkheidsbeginsel;
b. het verbod van terugwerkende kracht en
c. het vertrouwensbeginsel.
Bij het onder a genoemde beginsel gaat het om het voldoende bepaald zijn5
van de wettelijke normstelling om als richtsnoer voor concreet handelen te
kunnen dienen. Dit beginsel wordt behandeld onder nummer 218.
Het verbod van terugwerkende kracht stelt beperkingen aan de vrijheid om
een wettelijke norm vast te stellen, te wijzigen of in te trekken. Dit
verbod heeft zich in de jurisprudentie bewezen als een vruchtbare toets-
ingsmaatstaf. Het wordt behandeld onder de nummers 206 tot en met 211.
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Het onder c genoemde beginsel houdt in dat de rechtsgenoten moeten
kunnen vertrouwen op de duurzaamheid van besluiten en op het nakomen
van gerechtvaardigde, door een bestuursorgaan gewekte, verwachtingen6.
Het vertrouwensbeginsel beperkt -evenzeer als het verbod van terug-
werkende kracht- de vrijheid van een bestuursorgaan om (regelgevende)
besluiten vast te stellen, te wijzigen of in te trekken, maar doet slechts
voor de toekomst. Het veronderstelt een zekere aanspraak op continuering
van de bestaande inhoud van een rechtsverhouding, welke aanspraak
ontleend kan worden aan de omstandigheid dat een bestuursorgaan tot
dusverre een bepaald beleid heeft gevoerd (dat kan zijn neergelegd in een
algemeen verbindend voorschrift), dat een overeenkomst is gesloten of dat
bepaalde toezeggingen zijn gedaan. Op de betekenis van het vertrouwensbe-
ginsel voor de verandering van bestuurswetgeving wordt ingegaan onder de
nummers 212 tot en met 217.

De bij het verbod van terugwerkende kracht en het vertrouwensbeginsel te
behandelen problematiek is overgangsrechtelijld van aard. Soms is het over-
gangsrecht vervat in een wettelijke regeling, vaker echter ontbreekt het,
zodat de vraag rijst of er ongeschreven rechtsnormen zijn die het opeenvol-
gen van rechtsregels beheersen. In het onderstaande wordt nagegaan of in
het vertrouwensbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht zulke
normen gevonden kunnen worden.
Sinds het proefschrift van Hijmans van den Berghs is het gebruikelijk om
met betrekking tot het overgangsrecht onderscheid te maken tussen
terugwerkende kracht, eerbiedigende werking en exclusieve werking. Van
terugwerkende kracht is sprake wanneer een wet

"een feit, voor haar inwerkingtreding voorgevallen, van het oeenblik
van zijn voorvallen af, als onder hare heerschappij geschied, behan-
delt"9.

Exclusieve werking heeft een wet, wanneer zij

onder de oude wet voorgevallen feiten, van het olzenblik van haar
inwerkint-treden af, behandelt alsof zij na dat inwerkingtreden zijn
voorgevallenlo.

Eerbiedigende werking tenslotte heeft een wet indien zij voorschrijft
onder de oude wet voorgevallen feiten, ook na haar inwerkingtreden
noe naar de oude wet te beoordelenil.

Dit onderscheid heeft ook bij de opzet van dit hoofdstuk tot richtsnoer
gediend.
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Het verbod van teruewerkende kracht

206. Een regeling heeft terugwerkende kracht "voor zover zij van het tijd-
Stip van haar inwerkingtreding af van toepassing is met betrekking tot
voordien voorgevallen feiten, als ware zij ten tijde van het voorvallen van
die feiten reeds van kracht geweest"12.
De meeste schrijvers zijn het erover eens dat het verlenen van terug-
werkende kracht aan bestuurswetgeving niet snel toelaatbaar is13

Desondanks komt het in de praktijk frequent voor14. De daaraan verbonden
bezwaren krijgen van de regelgevers, niet in de laatste plaats van regering
en parlement15, niet altijd de vereiste aandacht. Zo ze die aandacht weI
krijgen, wordt daaraan gemakkelijk een lichter gewicht toegekend, dan aan
de na te streven beleidsdoeleinden.

Illustratief zijn de lotgevallen van het wetsvoorstel Interimwet
beperking varkens- en pluimveehouderijen16. Dit voorstel bevatte
in zijn aanvankelijke versie een verbod met strafsanctie om vanaf
het moment van indienen van het wetsvoorstel een varkens-
houderijbedrijf in werking te hebben dat was gevestigd, respec-
tievelijk uitbreid na dat moment. In reactie op de terechte kritiek
van de Raad van State dat dit in strijd was met de strafrech-
telijke variant van het verbod van terugwerkende kracht, het nulla
poena beginsel, werd deze bepaling slechts technisch gewijzigd.
Bepaald werd dat het verboden is om na de inwerkingtreding van de
wet een varkenshouderijbedrijf in werking te hebben, dat na het
moment van indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede kamer, is
gevestigd of uitgebreid. De regering stelde dat waar de strafrech-
telijke toepassing van dit verbod enkel een feit kon betreffen dat
plaats vindt na de inwerkingtreding van de wet er geen sprake was
van strijd met het verbod van terugwerkende kracht. Dat standpunt
is echter alles behalve overtuigend, omdat de nieuwe redactie
rechtsgevolgen verbindt aan het handhaven van de status quo van
een in het verleden plaats gevonden hebbend legaal handelen.
Feitelijk immers, bewerkstelligt de nieuwe redactie, dat burgers
bestraft kunnen worden voor een handelen, dat ten tijde van dat
handelen, niet strafbaar was. Geen veehouder zal zijn bedrijf
uitbreiden of een nieuw bedrijf vestigen wanneer hij vooraf weet,
dat hij het niet mag gebruiken. Het kwalijke van de nieuwe
redactie schuilt overigens niet alleen in de materitle strijd met het
nulla poenabeginsel, maar ook in het feit, dat de regering een te
zware wissel trekt op de parlementaire behandeling. Kan het
voorschrift niet meer geamendeerd worden? Mag van een veehouder
verwacht worden, dat hij zich richt naar de inhoud van een
ontwerp-voorschrift dat nog vatbaar is voor wijziging? Ik zou het
in het algemeen niet willen aannemen.
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De vraag zou kunnen rijzen wat de verhouding is tussen het strafrechtelijk
nulla poenabeginsel en het verbod van terugwerkende kracht. In de litera-
tuur is erop gewezen dat het nulla poenabeginsel de retroactieve toe assing
van een strafbepaling verbiedt, maar geen vaststellingsnorm inhoudti . Het
is stellig zo, dat een op zichzelf rechtmatige strafbepaling niet kan worden
tegengeworpen aan de verdachte die het in de bepaling omschreven feit
voor de inwerkingtreding van de wet heeft gepleegd. A fortiori geldt dat
echter voor de bepaling die -mede- beoogt gedrag strafbaar te stellen, dat
heeft plaats gevonden voor haar inwerkingtreding.
In dat laatste geval is de bepaling ook zelf geheel of gedeeltelijk on-
rechtmatig en mitsdien onverbindend wegens strijd met het verbod van
terugwerkende kracht. Het nulla poenabeginsel heeft dus een ruimere
werking dan het verbod van terugwerkende kracht.

Kan door middel van een administratieve sanctie worden opgetreden tegen
een gedraging die plaats vindt tussen het moment van indiening van een
wetsvoorstel en de inwerkingtreding van de wet. De Raad van State acht
het niet op voorhand onder alle omstandigheden uitgesloten, dat bij wet in
formele zin rechtsgeldig een terugwerkende bepaling wordt vastgesteld,
waarvan de naleving door middel van het bestuursrecht kan worden
afgedwongen18. Zijn opvatting stemt overeen met de rechtspraak. Men zou
een uitzondering kunnen bepleiten administratiefrechtelijke sancties met een
punitieve componentl'. Het afdwingen van de naleving door middel van
andere bestuursrechtelijke sancties moet echter mogelijk worden geacht.

De regel dat wetten niet in werking treden voordat zij krachtens art. 88
Grondwet zijn bekend gemaakt, heeft niet de bedoeling het verlenen van
terugwerkende kracht uit te sluiten20. Zij betekent dat de rechtsgevolgen
van een wet pas na haar bekendmaking kunnen intreden21. Dan pas
beschikken bestuursorganen over uitvoeringsbevoegdheden en de strafrechter
over de bevoegdheid om straffen op te leggen22,
De wet kan gevolgen hebben verbonden aan feiten die hebben plaats
gevonden tussen een in de wet bepaald in het verleden gelegen tijdstip en
het tijdstip van inwerkingtreden. In dat geval heeft de wetgever aan de wet
terugwerkende kracht verleend. Heeft hij dat rechtmatig gedaan, dan kunnen
na de inwerkingtreding van de wet, terzake van die in het verleden plaats
gevonden hebbende feiten, rechtmatig uitvoeringshandelingen worden
verricht. Het onderscheid tussen inwerkingtreding en terugwerkende kracht
knoopt dus aan bij het tijdstip waarop het bestuur en de rechter publiek-
rechtelijk bevoegd worden en het tijdstip waarop de rechtspositie van de
burger wijziging ondergaat, welk tijdstip onder omstandigheden in het
verleden gelegen kan zijn.
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Inhoud

207. Thans zal worden nagegaan hoe ver het verbod van terugwerkende
kracht reikt23 Buiten het terrein van het strafrecht waar het nulla
poenabeginsel een absolute werking heeft, is het verbod van terugwerkende
kracht niet absoluut24 op te vatten. Men neemt algemeen aan, dat het zich
niet verzet tegen het verlenen van terugwerkende kracht aan begunstigende
wettelijke maatregelen25. Dat zou weliswaar in strijd kunnen komen met
het gelijkheidsbeginsel26, maar gelet op het geringe houvast dat dit beginsel
de rechter biedt, is die kans gering te achten. Heel erg duidelijk is het
onderscheid tussen begunstigende en benadelende maatregelen echter niet,
zodat zich complicaties kunnen voordoen bij de toepassing van het verbod
van terugwerkende kracht.
Men kan in dit verband wijzen op de relativiteit ervan voor betrokkenen-
wat voor de een begunstigend is, kan voor de ander belastend zijn en
omgekeerd- en op het gemengd begunstigend en belastend karakter van veel
wetgeving.

Het verbod tot het met terugwerkende kracht uitvaardigen van belastende
bestuurswetgeving heeft evenmin absolute werking. In de rechtspraak is
aanvaard dat de formele wetgever terugwerkende kracht kan verlenen aan
de wetgeving in formele zin. Hij kan de lagere wetgevers uitdrukkelijk
machtigen hetzelfde te doen. Slechts het nulla poenabeginsel vormt hier een
begrenzing. Daarbuiten geldt het verbod van terugwerkende kracht echter
evenmin absoluut, omdat in de jurisprudentie de ontsnappingsmogelijkheid
van de voorzienbaarheid is gelaten en voorts, omdat er situaties zijn waarin
de bestuursbelangen zodanig zwaar wegen, dat het belang van de
rechtszekerheid daarvoor moet wijken. Een en ander wordt hieronder uitge-
werkt.

In de rechtspraak is het verbod van terugwerkende kracht een voldoende
concrete en wellicht ook daarom vruchtbare toetsingsmaatstaf gebleken. Met
name de Centrale Raad van Beroep heeft in een niet gering aantal
uitspraken algemene maatregelen van bestuur, ministeriele verordeningen en
andere algemeen verbindende voorschriften van bestuursorganen overbindend
verklaard wegens strijd met dit verbod. De Hoge Raad heeft zich daar na
een aarzelend begin voorzichtig bij aangesloten. Hij toont zich daarbij wat
terughoudender dan de Centrale Raad. Het Hof van Justitie van de EG
toetst ook aan het verbod van terugwerkende kracht, maar kleurt het op
eigen wijze in27. Het standpunt van het College van Beroep voor het

bed fsleven
is vooralsnog onduidelijk. In zijn uitspraak van 24 februari

1976  overwoog het, dat de vraag of en in hoeverre terugwerkende kracht
kan worden verleend aan heffingsverordeningen, in beginsel is overgelaten
aan het beleid van de regelgever, zolang geen hogere regeling zich
daartegen verzet.
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Er is echter ook minder terughoudende jurisprudentie van dit college. Van
de Afdeling rechtspraak zijn geen uitspraken bekend waarin bestuurswetge-
ving aan het ongeschreven verbod van terugwerkende kracht getoetst werd.
De Afdeling voert evenwel een beleid waarin zij de niet aanvaardbare
gevolgen van onrechtmatige wetgeving ondervangt door een creatief gebruik
van haar processuele bevoegdheden29.

Internretatie

208. Bij het leerstuk van de terugwerkende kracht van wettelijke
voorschriften is een aantal vragen te onderscheiden. De eerste is die of de
toe te passen regeling terugwerkende kracht heeft. Bij een bevestigende
beantwoording rijst vervolgens de vraag of de terugwerkende kracht recht-
matig kon worden verleend. Die vraag laat zich beantwoorden aan de hand
van het ongeschreven verbod van terugwerkende kracht, omdat het in de
Grondwet en het verdragsrecht gepositiveerde nulla poenabeginsel vooral
zien op de toepassing van wettelijk voorschriften.
Het zal blijken dat artikel 4 van de Wet A.B. geen geschreven toetsings-
maatstaf kan bieden.

De vraag of de regelgever aan een algemeen verbindend voorschrift
terugwerkende kracht heeft verleend, of tot het verlenen daarvan heeft
willen machtigen, is een kwestie van wetsinterpretatie. Wanneer zij in de
wet met zoveel woorden tot uitdrukking is gebracht, is het antwoord niet
moeilijk. Zwijgt de wet, dan zal het antwoord door andere dan de zoge-
naamde "grammaticale" interpretatiemethode gevonden moeten worden30. De
Hoge Raad stelt zich op het standpunt dat de rechter daarbij niet aan enige
bijzondere beperking is gebonden en behalve op de bewoordingen van de
wet ook acht kan slaan op haar strekking en de geschiedenis van haar
totstandkoming31.
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven lijkt zich daarmee te kunnen
verenigen getuige zijn uitspraak van 20 december 198332. Het overwoog
daarin als volgt.

"In de tweede plaats kan het toekennen van terugwerkende kracht
aan een wijziging in de publiekrechtelijke bevoegdheden meebreng-
en, zoals ook in bet onderhavige geval, dat de belanghebbenden
alsnog met terugwerkende kracht tevens worden onderworpen aan
andere materiele regels (...) dan die, welke golden voordat de
attributie van bevoegdheid werd gewijzigd. (...) In verband met dit
bezwaar kan de door verweerder verdedigde uitleg van art. 44, lid
2, Wet slechts worden aanvaard indien de telst, de geschiedenis
van de totstandkoming of de strekking van die bepaling daartoe
dwingen."
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De Centrale Raad van Beroep stelt zich op het standpunt dat de terugwer-
kende kracht uitdrukkelijk verleend moet zijn:

"dat ook al houdt de bij een bepaalde wet aangebrachte wijziging
een verslechtering in van de rechtspositie van ambtenaren,
niettemin een door de hoogste wetgever hier te lande uitdrukkelijk
verleende terugwerkende kracht moet worden geterbiedigd"33.

Hij heeft echter ook een uitspraak gewezen waarin de wetsgeschiedenis
relevant werd geacht.

"De Raad heeft in de wijzigingswet, noch in de wetsgeschiedenis
aanwijzingen kunnen vinden dat de wetgever hier introductie met
terugwerkende kracht van verdergaande beperkingen dan de
voorheen geldende voor ogen heeft gestaan.

„34

Art. 4 Wet A.B.

209. Wat is de betekenis van art. 4 Wet A.B. voor de terugwerkende kracht
van bestuurswetgeving35? In het verleden is het antwoord op deze vraag
betrekkelijk omstreden geweest36. Door meer recente ontwikkelingen in de
jurisprudentie is zij van minder belang geworden.
De vraag was gesteld, of art. 4 Wet A.B. zich mede richt tot organen met
een wetgevende bevoegdheid. De Hoge Raad vond van niet 7:

"dat evenwel het artikel niet de strekking heeft om het regel-
gevende orgaan te verbieden aan zijn voorschriften terugwerkende
kracht te verlenen".

De Centrale Raad van Beroep was een andere mening toegedaan. Hij leidde
uit het bestaan van o.a. art. 4 Wet A.B. af, dat de wetgevers aan hun
wetten geen terugwerkende kracht mogen verbinden ten laste van betrok-
kenen. Hij zag hierin een algemeen rechtsbeginsel dat mede uitdrukking
heeft gevonden in art. 438.
Het antwoord is thans niet meer van groot belang, omdat zowel de Centrale
Raad van Beroep als de Hoge Raad hebben aanvaard dat het ongeschreven
verbod van terugwerkende kracht grenzen stelt aan de uitoefening van
regelgevende bevoegdheden door bestuursorganen. De Centrate Raad verwijst
al lang niet meer naar een beginsel dat uitdrukking heeft gevonden in art.
4 Wet A.B., maar toetst rechtstreeks aan het algemene rechtsbeginsel van
de rechtszekerheid.

"Naar het oordeel van de Raad moet de hier voorziene terug-
werkende kracht worden aangemerkt als strijdig met met het
beginsel van de rechtszekerheid en is het meerbedoelde KB, voor
zover daaraan op het stuk van de beperking van aanspraken
terugwerkende kracht is verleend, onverbindend:39
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De Hoge Raad kent eveneens zelfstandige betekenis toe aan het ongeschre-
ven verbod van terugwerkende kracht. In het arrest inzake de onroerend
goedbelasting van de gemeente Rotterdam sprak hij van:

"het op de eisen der rechtszekerheid berustende rechtsbeginsel dat
wetgevende maatregelen alleen voor de toekomst behoren te
gelden40

Op grond van deze ontwikkelingen kan worden gesteld, dat aan art. 4 Wet
A.B. geen betekenis meer toekomt voor de vraag of lagere wetgevers aan
hun wetten ten nadele van burgers terugwerkende kracht mogen verlenen.

Een veriEelijking: Centrale Raad van BerocD en Hoge Raad

210. In hoeverre is er sprake van rechtseenheid bij de toetsing van be-
stuurswetgeving aan het verbod van terugwerkende kracht? Vooropgesteld
moet worden dat de jurisprudentie van de Hoge Raad schaars is en nog
verder tot ontwikkeling moet komen.

In 1951 oordeelde hij nog dat art. 4 Wet A.B. niet voor wetgevers
is geschreven41. In 1974 bracht hij daarop in een Antillenzaak een
correctie aan' 2: •dat in beginsel aan het beleid van het regel-
gevende orgaan is overgelaten de vraag of in een gegeven geval
aan een voorschrift terugwerkende kracht moet worden verleend, al
zal een lagere wetgever daartoe niet de bevoegheid hebben als de
hogere regeling, waaraan het zijn bevoegdheid tot regelgeving
ontleent, zich daartegen verzet (...);
dat in het derde onderdeel nog wordt betoogd dat het beginsel van de
rechtszekerheid verhindert in het onderhavige geval aan de terug-
werkende kracht het gevolg te verbinden dat de litigieuze risico-
clausule geldig is; dat dit betoog doel zou treffen indien de terug-
werkende kracht tot gevolgen zou leiden die uit een oogpunt van
rechtszekerheid zo onaanvaardbaar moeten worden geacht dat de
hogere wetgever, waaraan de lagere wetgever zijn bevoegdheid tot
regelgeving ontleent, zodanige gevolgen niet kan hebben gewild;"

Het uitgangspunt "terugwerkende kracht is toegestaan, tenzij" werd omge-
draaid in het arrest inzake de Rotterdamse onroerend goedbelasting43.
Sindsdien geldt een "verbod, tenzij:

"dat nog de vraag zou kunnen rijzen of de voorschriften van de
Grondwet en de gemeentewet omtrent belastingheffing door
gemeenten niet geacht moeten worden de gemeentelijke wetgever
slechts dan vrijheid te laten om ten nadele van burgers af te
wijken van het op de eisen der rechtszekerheid berustende
rechtsbeginsel dat wetgevende maatregelen alleen voor de toekomst
behoren te gelden, indien zulks door bijzondere omstandigheden
wordt gerechtvaardigd, en of daaruit niet moet worden afgeleid dat
de rechter in zodanig geval heeft na te gaan of die wetgever, gelet
op de door hem blijkens de tekst van die verordening of de daarop
gegeven toelichting ter rechtvaardiging van zulk een afwijking in
aanmerking komende omstandigheden, in redelijkheid kon oordelen
dat die afwijking daardoor werd gerechtvaardigd".
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In het berechte geval behoefde die vraag niet beantwoord te worden. De
koersverandering van de Hoge Raad betekent dat een inbreuk op het verbod
van terugwerkende kracht gerechtvaardigd moet kunnen worden door
bijzondere omstandigheden. De door het regelgevend orgaan gegeven
rechtvaardiging zal via de sluis van willekeur getoetst worden.
Geldt nu de regel van dit arrest alleen voor het belastingrecht of heeft het
een ruimere strekking en beperkt het de vrijheid van elke lagere wetgever?
Voor het eerste standpunt pleit dat de Hoge Raad refereert aan de
voorschriften in de Grondwet en de gemeentewet inzake belastingheffing.
Konijnenbelt heeft in dit verband gewezen op de strenge grondwettelijke
(art. 104) delegatieterminologie: "Belastingen vanwege het Rijk worden
geheven uit kracht van een wet". Hij leidt daaruit af dat de grondwetgever
alle belastingwetgeving, ook die van de lagere corporaties met waarborgen
heeft willen omkleden44, Voor het tegengestelde standpunt pleit echter, dat
artikel 104 alleen spreekt van Rijksbelastingen en niet dus van die van de
gemeenten45. De Hoge Raad legt ook geen verband tussen de regel en de
aard van het beleidsterrein. Als al een beperking tot het belastingrecht is

46bedoeld, is de rechtspraak sinds het Spuitvliegenarrest zover voortge-
schreden, dat zij waarschijnlijk niet meer geldt.

De Centrale Raad van Beroep past het verbod van terugwerkende kracht
met grote gestrengheid toe. Er is geen aanleiding te veronderstellen, dat hij
de mate van gestrengheid laat afhangen van de aard van het orgaan dat het
terugwerkende voorschrift heeft vastgesteld, of van de wijze van zijn tot-
standkoming. Hij behandelt algemene maatregelen van bestuur niet anders
dan andere bestuurswetgeving. De aard van het betrokken rechtsgebied lijkt
evenmin belangrijk te zijn, nu de Raad, voor wat de toetsing aan dit verbod
betreft, geen onderscheid maakt tussen het ambtenarenrecht en het sociaal
verzekeringsrecht.
Wat houdt nu deze strenge toetsing in? Uit de jurisprudentie komt als alge-
mene lijn naar voren, dat slechts de forn:tele wetgever uitdrukkelijk kan
machtigen tot het maken van inbreuk op dit verbod.

"Nu de formele wetgever niet uitdrukkelijk de mogelijkheid heeft
geopend aan art. 4 van evengenoemd besluit eveneens terug-
werkende kracht te verlenen en deze bepaling leidt tot een
achteruitgang in rechtspositie van pensioengenietenden, moet dat
voorschrift voor zover daaraan terugwerkende kacht is verleend,
onverbindend worden geacht wegens strijd met het rechtsbeginsel
der rechtszekerheid'•47.

Enige nuancering lijkt slechts de -oudere- uitspraak van 11 december 1980
toe te staan'18 door ook de wetsgeschiedenis relevant te achten. Zonder een
machtiging van de formele wetgever is, zo begrijp ik de rechtspraak, een
inbreuk op het verbod van terugwerkende kracht onrechtmatig. Het verbod
wordt niet afgezwakt door formuleringen als "in beginsel" of 'in de regel".
Het is niet onmogelijk dat de Centrale Raad van Beroep zijn strenge invul-
ling van het verbod van terugwerkende kracht in meer recente jurispruden-
tie is gaan afzwakken. In een uitspraak van 19 juli 1984 overwoog hij''9 als
Volgt.
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"Deze toetsing moet in casu, in het licht van de vaste jurispruden-
tie dat in het aIRemeen een regeling die met terugwerkende kracht
een verslechtering brengt in de rechtspositie van de (gewezen)
ambtenaar in strijd is met genoemd begins el, tot het oordeel leiden
dat aan art. 2, lid 2, VUT-regeling, in zoverre deze bepaling in
haar uitwerking leidt tot een verlaging met terugwerkende kracht
van de VUT-uitkering, verbindende kracht moet worden ontzegd, nu
niet is gebleken van bijzondere omstandigheden op grond waarvan
in dit geval evenbedoelde strijd niet aanwezig zou moeten worden
geacht".

Nadien heeft hij deze -soepeler- overwegingpo nog eenmaal herhaald in zijn
uitspraak van 6 januari 198751. De verwijzing naar "vaste iurisT,rudentie" in
de uitspraak van 1984 was geheel ten onrechte. De vraag rijst dan ook of
de Centrale Raad van Beroep van koers is veranderd of dat hij -ten
onrechte- meent aan zijn gevestigde jurisprudentie vast te houden. Het is
niet uit te sluiten dat hij -in ieder geval met zijn uitspraak van 1987- van
koers heeft willen veranderen.
De wens rechtseenheid na te streven met de jurisprudentie van de Hoge
Raad, waarin eveneens een opening voor inbreuken op het rechtszekerheids-
beginsel bestaat, zou de verklaring kunnen zijn. Tot een honorering van een
beroep op bijzondere omstandigheden is het in de beide uitspraken niet
gekomen. De Raad heeft zich -anders dan de Hoge Raad- niet uitgelaten
over de vraag hoe diepgaand hij een beroep op bijzondere omstandigheden
zal gaan toetsen. Duister is ook nog welke omstandigheden hij als bijzonder
zal willen aanmerken. Dat geldt echter ook voor de jurisprudentie van de
Hoge Raad, zodat het dat wat dat betreft voorlopig afwachten is.

Voorzienbaarheid

211. Het verbod van terugwerkende racht van wetgevende maatregelen
berust op het rechtszekerheidsbeginsel, of, zoals de Hoge Raad het uitdrukt:
het rechtsbeginsel dat wetgevende maatregelen alleen voor de tockomst
gelden, berust op de eisen der rechtszekerheid. Deze grondslag opent de
mogelijkheid een inbreuk op het verbod van terugwerkende kracht niet
onrechtmatig te achten, wanneer aan de rechtszekerheid geen geweld is
aangedaan. Op deze laatste gedachte berust de voorzienbaarheidsleer. Zij
houdt in, dat het verbod van terugwerkende kracht niet geschonden wordt
geacht, indien en voor zover de met terugwerkende kracht ingevoerde
maatregel voorzienbaar was. Zowel in de jurisprudentie van de Hoge Raad,
als in die van de Centrale Raad van Beroep wordt ermee gewerkt.
De Hoge Raad volgde in zijn arrest van 1979 2 de wat moeizame redenering,
dat er geen sprake is van inbreuk op de eisen der rechtszekerheid als de
getroffen maatregel voorzienbaar was, in welk geval de geoorloofdheid van
de terugwerkende kracht niet meer beoordeeld behoeft te worden.
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Hij liet de vraag naar de geoorloofdheid dan ook 'daar", omdat
'het terugwerken van de in de wijzigingsverordening vervatte
nieuwe tarieven en factoren voor de belastingplichtigen in zodanige
mate voorzienbaar was, dat van inbreuk op de eisen der rechtsze-
kerheid niet kan worden gesproken."

Hij leidde de voorzienbaarheid van de wijzigingsverordening af uit de ge-
schiedenis van totstandkoming van de oude en de nieuwe verordening. Bij de
totstandkoming van de oude was gesteld dat de gemeenteraad over
onvoldoende gegevens beschikte om te kunnen komen tot een definitieve
vaststelling van de tarieven. Die tarieven droegen dus een voorlopig
karakter. De oude verordening was vastgesteld in 1973 en zou per 1 januari
1975 worden ingevoerd. Bij raadsbesluit van 10 maart 1975, goedgekeurd
door de Kroon bij besluit van 10 oktober 1975, werden de definitieve
tarieven vastgesteld en werd hun invoering met terugwerkende kracht
bepaald op 1 januari 1975. Bij de totstandkoming was overwogen, dat nu wel
de vereiste feitelijke grondstag voor een definitieve tariefstelling aanwezig
was. Uit het voorlopige karakter van de oude normstelling werd dus de
voorzienbaarheid van de nieuwe afgeleid.
Men mag niet gelukkig zijn met deze toepassing van het voorzienbaarheids-
criterium.
Voor de belastingplichtigen was niet meer voorzienbaar dan dat er nog een
aanpassing van de tarieven te verwachten was. Van een feitelijke voorzien-
baarheid van de hoogte van die tarieven en dus van een mogelijkheid
daarop te anticiperen was geen sprake. Door de voorzienbaarheid op te rek-
ken tot situaties waarin een wijziging van de normstelling waarschijnlijk is,
zou nagenoeg alle wetgeving op het gebied van het bestuursrecht voor-
zienbaar zijn. Men mag toch niet aannemen dat de Hoge Raad dat bedoeld
heeft. Een verldaring voor deze ruime toepassing zou kunnen zijn, dat hij
zijn toekomstige jurisprudentie heeft willen aankondigen en dat hij de
Rotterdamse verordening daarvan niet het slachtoffer heeft willen laten
worden. Door deze toepassing kon de rechtszekerheid van de Rotterdamse
raad, die toch uit mocht gaan van de oude jurisprudentie, worden
beschermd53.
Het arrest inzake de verordening rioolrechten van de gemeente Havelte54
mag mijns inziens niet worden beschouwd als een simpele herhaling van
deze ruime toepassing van het voorzienbaarheidscriterium. In die zaak
vormde de effectuering van de toezichtsbevoegdheid van de Kroon een
bijzondere omstandigheid.

De op 13 december 1979 vastgestelde Verordening rioolrecht 1980
werd door de raad ingetrokken bij besluit van 24 maart 1981,
omdat de Kroon er zijn goedkeuring aan onthouden had. Om in de
leemte te voorzien werd bij besluit van dezelfde datum met
terugwerkende kracht een nieuwe verordeding vastgesteld.
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Het gerechtshof achtte dat geoorloofd, omdat de heffing van een
rioolrecht over het jaar 1980 voorzienbaar was, nu zowel de verorde-

ning voor het jaar 1979, als de verordening waaraan de Kroon
goedkeuring had onthouden, had voorzien in een heffing voor zakelijk
gerechtigden. De Hoge Raad kon zich daarmee verenigen. "Gelet op deze
omstandigheden heeft het Hof terecht geoordeeld, dat de heffing van
een rioolrecht voor het belastingjaar 1980 voor belanghebbende in
zodanige mate voorzienbaar was, dat te dezen sprake is van een
bijzondere omstandigheid die rechtvaardigde af te wijken van het op de
eisen der rechtszekerheid berustende rechtsbeginsel, dat wetgevende
maatregelen alleen voor de toekomst behoren te gelden."

Ook hier was de hoogte van de tariefstelling en de categorie van belasting-

plichtigen ingevolge de nieuwe verordening niet voorzienbaar. Er waren
echter echter meer referentiepunten nu justitiabelen af konden gaan op de
oude en op de nog niet in werking getreden nieuwe verordening. Daarbij
komt nog het verschil dat de leemte in de normstelling niet is ontstaan
door het onvoldoende beschikbaar zijn van feitelijke gegevens bij de ge-
meente -wat in de risicosfeer van de gemeente ligt-, maar door toezichts-

uitoefening van hogerhand. Voorts waren er natuurlijk budgettaire aspecten,
maar die kunnen -anders dan wet in de literatuur beweerd wordt 5- mijns
inziens op zichzelf geen voldoende rechtvaardigingsgrond voor het verlenen
van terugwrrkende kracht opleveren. Er zijn immers steeds budgettaire con-
sequenties verbonden aan beslissingen inzake de vaststelling, wijziging of
intrekking van belastingverordeningen.
De Centrale Raad van Beroep heeft de voorzienbaarheidsmaatstaf toegepast
in zijn uitspraak inzake de verlaging van pensioenuitkeringen56. Ingevolge
art. A8 Algemene burgerlijke pensioenwet werd tot aanpassing van pensioe-
nen overgegaan indien:
a. in de bezoldiging van het Rijkspersoneel wijziging wordt gebracht, en
b. bij KB wordt bepaald in hoeverre deze wijziging een algemeen karakter

draagt (verklarings-KB).
De aanpassing vindt dan in overeenkomstige mate plaats krachtens bij alge-
mene maatregel van bestuur te stellen regels (aanpassings-KB). De Centrale
Raad achtte het aanvaardbaar dat in gevallen als de onderhavige de datum
van het verklarings-KB geldt als de vroegste datum van ingang van de
verlaging. Wel verlangt hij daarbij dat het aanpassings-KB omwille van de
rechtszekerheid zo snel mogelijk zijn beslag krijgt.

"Dit geldt temeer in die gevallen waarin de woorden in art. A8 "in
overeenkomstige mate" een nadere interpretatie verlangen. De Raad
voegt hieraan nog toe dat het hem, gelet ook op de inmiddels
opgedane ervaring bij het totstandbrengen van maatregelen als hier
bedoeld, in het algemeen als aanvaardbaar voorkomt dat het aanpas-
sings-KB uiterlijk zes maanden na de verschijning van het verkla-

rings-KB in het Staatsblad wordt opgenomen."
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De Raad sprak in deze overwegingen niet uitdrukkelijk van voorzienbaar-
heid, maar zij is er wel de ratio van. Hij stelt echter -anders dan de Hoge
Raad- grenzen aan de toepasbaarheid ervan:
- het moet gaan om situaties waarin de inhoud van de normstelling al tot

op zekere hoogte vaststaat; aanpassing van pensioenen aan de bezoldiging
van het Rijspersoneel "in overeenkomstige mate";

- er dient een betrekkelijk korte tijd te liggen tussen het moment van het
feitelijk bekend worden van de (globale) inhoud van de toekomstige norm-
stelling en de bekendmaking van de preciese inhoud van de terugwerkende
maatregel.

De voorzienbaarheidsleer is in de literatuur sterk bekritiseerd geworden.
Van der Vlies 7 spreekt van een "dubieus element" voor de geoorloofdheid
van terugwerkende kracht. De voorzienbaarheid van de inhoud van een
toekomstige rechtspositie hangt mede af van de duidelijkheid van de
verstrekte informatie en de waarschijnlijkheid dat de definitieve besluit-
vorming dienovereenkomstig zal plaatsvinden. De leer trekt dan ook een
wissel op het vermogen van de betrokkenen om in te schatten in hoeverre
die waarschijnlijkheid retel iss8.
Volgens Geppaarts' gaat het bij de voorzienbaarheid niet zozeer om de
vraag of de burgers in de verkregen informatie voldoende aanknopingspunt
kunnen vinden om rekening mee te kunnen houden, maar om die of zij
daarmee rekening behoren te houden. Zijns inziens behoeven belastingplich-
tigen in het licht van het legaliteitsbeginsel geen rekening te houden met
de aankondiging van een heffing door de regering. Hij heeft ook praktische
bedenkingen: hoe kan een justitiabele rekening houden met een in -veelal
uiterst summiere vorm- aangekondigde belastingheffing en wie draagt de
schade wanneer een belastingplichtige rekening heeft gehouden met een
aangekondigde belastingheffing die geen doorgang heeft gevonden?
Kleijs-Wijnnobel60 meent dat de voorzienbaarheidsleer de parlementaire
besluitvorming onder te zware druk zet. Waar van parlementaire inbreng
sprake is bij de totstandkoming van regelgeving doet zij dat terecht.
Prast een verwant bezwaar. Het toestaan van terugwerkende kracht61 heeft
tot op het moment dat de Tweede Kamer zijn besluitvorming heeft afgerond
acht hij onjuist, omdat de Eerste Kamer het voorstel nog kan verwerpen.
Beide auteurs verwijzen daarmee naar de vraag wanneer een wettelijk voor-
schrift geacht moet worden voorzienbaar te zijn. Is dat wanneer het
voornemen daartoe in een nota kenbaar wordt gemaakt, wanneer een
voorstel tot vaststelling gepubliceerd wordt, wanneer een betrokkene
feitelijk wordt geinformeerd? Men kan daar geen rechtstreeks antwoord op
geven, omdat een besluit tot vaststelling van een wettelijk vorschrift het
sluitstuk is van cen besluitvormingsproces, waarin min of meer vage
voorstellingen gaandeweg geconcretiseerd worden in een maatregel. Op welk
moment de concretisering zover is voortgeschreden, dat bekendheid met de
inhoud van de toekomstige normstelling in de weg staat aan een geslaagd
beroep op het verbod van terugwerkende kracht, valt niet voor eens en
altijd aan te geven.
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Dit betekent mijns inziens niet, dat de voorzienbaarheidsleer geen correctie
zou mogen en kunnen vormen op het verbod van terugwerkende kracht,
maar dat de vraag wanneer de inhoud van de nieuwe normstelling voldoende
bekend was bij de betrokkenen van geval tot geval moet worden
beantwoord.

De Hoge Raad en sinds kort waarschijnlijk ook de Centrale Raad van
Beroep achten een inbreuk op het verbod van terugwerkende kracht
geoorloofd, wanneer de regelgever zich kan beroepen op rechtvaardigende
bijzondere omstandigheden. In het arrest inzake de Verordening rioolrechten
gemeente Havelte62 werd voorzienbaarheid als zo'n bijzondere omstandigheid

aangemerkt. Ook buiten die gevallen om zijn er bijzondere omstandigheden
denkbaar die het verlenen van een zekere terugwerkende kracht kunnen
rechtvaardigen. Het bestuur moet nu eenmaal ter vervulling van zijn taak
kunnen reageren op anticipatoir gedrag van burgers63, dat de effectiviteit
van een nieuwe maatregel zou uithollen.

De terugwerkende kracht van de Interimwet beperking varkens- en
pluimveehouderijen64 had het bewaken van de effectiviteit van de
wet ten doel. Toch was er mijns inziens sprake van een ongerecht-
vaardigde inbreuk op het verbod van terugwerkende kracht, omdat
een te vroeg ingangsmoment -het indienen van het wetsvoorstel bij
de Tweede Kamer- werd gekozen. Ik meen dat men in het algemeen
niet kan zeggen dat een maatregel in dat stadium al voldoende
geconcretiseerd kan worden geacht.

Wanneer een maatregel het karakter heeft van herstelwetgeving, wordt
daarin soms een bijzondere omstandigheid gezien, die het verlenen van
terugwerkende kracht kan rechtvaardigen. In dit verband kan gewezen
worden op het arret inzake de rioolheffingen van de gemeente Havelted.
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven verwierp een beroep op het
rechtszekerheidsbeginsel, toen de terugwerkende verordening uitsluitend
strekte tot herstel van een gebrek in de wijze van totstandkoming van de
eerdere, door het College onverbindend verklaarde, verordening66.

In gelijke zin werd geoordeeld bij het herstel van een onvoldoende horen
van de commissie van bijstand67. De enkele wens van de formele wetgever
om een hem onwelgevallig arrest van de Hoge Raad te corrigeren, kan mijns
inziens geen bijzondere omstandigheid opleveren die het verlenen van terug-
werkende kracht kan rechtvaardigen68. Zijn primaat brengt dat niet mee.
Evenmin kan de formele wetgever met terugwerkende kracht ingrijpen in
door de rechter bepaalde rechtsposities69.
De herstelbevoegdheid van lagere wetgevers kan evenmin inhouden, dat een
ree(is uitgevoerde onverbindende verordening feitelijk gezien door een latere
verordening wordt gedekt. Zie daarvoor een van de uitspraken van het
College van Beroep voor het bedrijfsleven in de bloembollenaffaire70.
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"Uit het vorenstaande volgt, dat die drie verordeningen in het
leven zijn geroepen en zijn toegepast uitsluitend met het doel
alsnog een wettelijke grondslag te geven aan de reeds opgelegde
heffingen en reeds gedane bestedingen als waren vorzien bij de
"Verordening PVS Vakheffing Bloembollen" van 10 december 1974,
die door het College wegens strijd met het communautaire recht als
onverbindend was aangemerkt. Dit moet tot de conclusie leiden, dat
ook de drie nieuwe, op 25 mei 1976 vastgestelde verordeningen voor
onverbindendverklaring in aanmerking komen wegens strijd met het
communautaire recht."

In dezelfde zin oordeelde het Hof Amsterdam in een belastingzaak71.

Het vertrouwensbednsel

212. Het vertrouwensbeginsel beoogt gerechtvaardigde verwachtingen van
burgers omtrent hun toekomstige rechtspositie te beschermen. Het geldt bij
het geven van beschikkingen, maar ook bij het nemen van beslissingen om-
trent de vaststelling, wijziging of intrekking van algemeen verbindende
voorschriften van bestuursorganen72. Het beperkt hun vrijheid om af te
wijken van een ingenomen standpunt. Dit standpunt kan blijken uit het en-
kele bestaan van zo'n voorschrift, in welk geval we te maken hebben met
de problematiek van de opeenvolging van rechtsregels, dan wel uit andere
gedragingen van het tot vaststellen van bestuurswetgeving bevoegde orgaan.
Beide situaties worden onderzocht.
Bij de wijziging of intrekking van bestuurswetgeving speelt de immanente
rechtszekerheid een rot. Het vastleggen van een norm in in een algemeen
verbindend voorschrift heeft mede de functie die norm cen bepaalde duur-
zaamheid te geven73, Burgers mogen daaraan de verwachting ontlenen dat
die norm niet abrupt en lichtvaardig in hun nadeel wordt gewijzigd of
ingetrokken74.
Er is een spanning tussen het vertrouwensbeginsel en de algemene aard van
algemeen verbindend voorschriften. Gerechtvaardigde verwachtingen worden
doorgaans gewekt bij een of meer bepaalde, of naar objectieve maatstaven
bepaalbare, individuele burgers. Het modeltypische algemeen verbindende
voorschrift roept daarentegen rechtsgevolgen in het leven voor een onbe-
paalbare categorie van personen. Dit roept de vraag op, of schending van
opgewekt vertrouwen omtrent de vaststelling van een algemeen verbindend
voorschrift ooit tot onrechtmatigheid en onverbindend van zo'n voorschrift
kan leiden. Ik zou die vraag als volgt75 willen beantwoorden.
Wanneer er gerechtvaardigde verwachtingen zijn opgewekt bij de onbepaal-
bare groep van personen tot welke de normstelling zich richt, dan is er
aanleiding om het desbetreffende voorschrift wegens strijd met het
vertrouwensbeginsel onrechtmatig te achten.
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Bij wege van voorbeeld: als met de medische specialisten afspraken
zijn gemaakt omtrent de hoogte van hun inkomen, is de overheid
daaraan gebonden bij de publiekrechtelijke beperking van die
inkomens. Wordt die afspraak niet nagekomen dan is die beperking
mijns inziens in beginsel onrechtmatig te achten jegens de gehele

beroepsgroep.

Is er slechts vertrouwen gewekt jegens bepaalde burgers, dan doet zich een
situatie voor, waarin de schending van het vertrouwensbeginsel de rechts-
kracht van de regeting zelve in het algemeen niet kan aantasten76, maar
dient deze normschending zich op te lossen in een toepassingsverbod of een
buiten toepassing laten jegens degenen bij wie vertrouwen werd opgewekt77.
In dat geval is namelijk niet de regeling als zodanig strijdig met het recht,
maar slechts de vaststellingshandeling jegens degenen die zich op gerecht-
vaardigd vertrouwen kunnen beroepen78.

Een voorbeeld biedt de SSGZ-casus. Als jegens de studentenziekte-
kostenverzekeraars toezeggingen zijn gedaan omtrent de hoogte van
de solidariteitsheffing, welke toezeggingen bij het bekend worden
van de definitieve voor alle verzekeraars geldende regeling, niet
nagekomen blijken te zijn, treft dit gebrek in beginsel niet79 de
gehele regeling, maar slechts de toepasbaarheid van die regeling op
de verzekeraars jegens welke de beloften zijn gedaan.

Tenslotte kan zich de situatie voordoen dat jegens cen categorie burgers, of
jegens bepaalde burgers, gerechtvaardigde verwachtingen zijn gewekt
omtrent de vaststelling van een begunstigend algemeen verbindend
voorschrift, welke verwachtingen niet zijn uitgekomen, omdat betrokkenen
buiten het vastgestelde voorschrift vallen. Schending van het vertrouwens-
beginsel kan in die situatie doorgaans niet betekenen dat het voorschrift
onverbindend is. Wanneer de gewekte verwachtingen zwaarwegend zijn, kan
er aanleiding zijn de schending te redresseren met een uitspraak, die ertoe
strekt het bestuur te dwingen tot toepassing van zijn buitenwettelijke
bestuursbevoegdheid.
Bij de toetsing van beschikkingen is de betekenis van het vertrouwensbegin-
sel sterk afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Voor
de vraag of door het bestuur opgewekte verwachtingen gerechtvaardigd
kunen worden genoemd, zijn verschillende elementen van belang. Het
rapport ABAR 0 noemt in dit verband:
- de bevoegdheid van de persoon die, of het college dat, de verwachtingen

wekt om het besluit waar het om gaat, te nemen;
- de aard van de gedraging of het besluit waardoor de verwachting wordt

gewekt;
- het dispositie-vereiste, hetwelk inhoudt, dat betrokkene voortbouwend op

de gewekte verwachtingen, handelingen heeft verricht of besluiten heeft
genomen, waardoor hij, als het vertrouwen beschaamd wordt, in een
nadeliger positie zal komen te verkeren, dan waarin hij zonder gedispo-
neerd te hebben, zou hebben verkeerd.
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Van de burger mag een zekere oplettendheid en zorgvuldigheid worden
verwacht. Hij mag niet te lichtvaardig op uitlatingen en standpunten van
vertegenwoordigers van de overheid afgaan.

- zwaarwegende belangen 1 kunnen onder omstandigheden aan het honoreren
van op zichzelf gerechtvaardigde verwachtingen in de weg staan.

Met betrekking tot de aard van de gedragingen of besluiten waaraan
verwachtingen worden ontleend, wordt onderscheid gemaakt. De intensiteit
ervan beinvloedt de vruchtbaarheid van een beroep op het vertrouwensbe-
ginsel; hoe groter de intensiteit des te succesvoller het beroep op het
vertrouwensbeginsel is. Scheltema heeft de volgende qua intensiteit82

afnemende reeks gegeven: beschikkingen, (individuele) toezeggingen,

inlichtingen en pseudo-wetgeving. Waar moet de bestuurswetgeving op deze
schaal worden ingeschoven? Naar alle waarschijnlijkheid ter hoogte van de
toezeggingen. In verband met het beginsel van de inherente afwijkingsbe-
voegdheid (-verplichting) is het aannemelijk, dat aan de bevoegde algemene
normstelling een grotere bindende kracht toekomt. Bestuurswetgeving is
anders dan de inlichtingen en de toezeggingen niet individueel gericht, maar
het komt mij voor, dat de grotere verbindende kracht daar tegenop kan
wegen.

Gerechtvaardigde verwachtingen ontlcend aan bestaande wetgeving

213. Het enkele bestaan van een wettelijk voorschrift wekt de verwachting
van een zekere bestendigheid van de normen die erin vervat zijn. Die ver-
wachting kan evenwel niet zo sterk werken, dat het bevoegde gezag de
normen niet meer zou mogen wijzigen of intrekken83. Zie bijvoorbeeld de
volgende overweging van de Centrate Raad van Beroep84.

'Aan de Raad is geen voorschrift of beginsel bekend op grond waarvan
de garantieregeling, zoals neergelegd in artikel 18, lid 1 van de regeling
betreffende de vergoeding van reiskosten terzake van dienstdoeleinden
1981, waaraan eiser zijn recht op genoemde vergoeding na 1 januari
1982 ontleende, niet kon worden ingetrokken."

Het enkele bestaan van een wettelijk voorschrift geeft geen aanspraak op
zijn handhaving85. Een andere opvatting zou indruisen tegen de dynamiek
van de wetgeving op het gebied van het bestuursrecht. Als de normen op
dit terrein van het recht niet veranderd zouden mogen worden, zouden zij
onvermijdelijk verstarren86. In verband daarmee dient het verbinden van
exclusieve werking aan nietiwe wetgeving regel te zijn en eerbiedigende
werking uitzondering87. Het antwoord op de vraag wanneer nu deze
uitzondering aan de orde is, wordt in eerste instantie door de wetgever
gegeven88. Pas wanneer deze dat heeft nagelaten, is het aan de rechter te
beoordelen of eerbiedigende werking ontleend kan worden aan het algemene
vertrouwensbeginsel. Het ziet er echter naar uit dat, aan dat beginsel maar
een beperkte bescherming van het vertrouwen op rechtscontinuiteit kan
worden ontleends'. De aard van het vertrouwensbeginsel en de schaarse
jurisprudentie staan het niet toe verstrekkende conclusies te trekken met
betrekking tot de vraag, hoever de rechter hierbij gaat.
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Wel is er een aantal gezichtspunten uit te destilleren waaraan hij zich
oritnteert.

Voor het wijzigen en intrekken van bestaande, of het invoeren van nieuwe
beleidsregels, geldt dat zulks niet lichtvaardig en abrupt mag geschieden .
Het een betekent dat er voldoende gronden voor de beslissing moeten zijn,
het tweede dat rekening moet worden gehouden met gevestigde belangen.
Dit rekening houden kan meebrengen dat een overgangstermijn moet worden
gegund of dat compensatie voor het geleden nadeel moet worden verleend,1.
Ik ga ervan uit, dat er weinig reden is om aan te nemen dat het voor
beslissingen inzake de vaststelling, wijziging of intrekking van algemeen
verbindende voorschriften anders behoort te zijn. Het gaat daarbij immers
om beleidsregels, tot de vaststelling waarvan de wetgever uitdrukkelijk
heeft gemachtigd. Ik heb de indruk dat uit de schaarse jurisprudentie blijkt
dat de genoemde aspecten, die van belang zijn voor de wijziging van
beleidsregels, ook van toepassing zijn bij de opeenvolging van bestuurswet-
geving.

Gronden

214. Het vereiste dat een verandering in de bestuurswetgeving niet licht-
vaardig mag plaatsvinden, schemert door in enkele uitspraken van de Cen-
trale Raad van Beroep. In een uitspraak van 1984 ging het om een wijziging
van de verordening studiefaciliteiten van de gemeente Groningen92. Daarin
was -voor zover van belang- met exclusieve werking de studiekostenvergoe-
ding verlaagd van 75 naar 45 procent. Gesteld voor de vraag of eerbiedi-
gende werking had moeten worden verleend voor "lopende" studies,
overwoog de Centrale Raad dat een gemeenteraad in beginsel bevoegd is om
algemeen verbindende vorschriften betreffende de rechtstoestand van
ambtenaren in nadelige zin te wijzigen, maar dat daarbij de uit hoofde van
de rechtszekerheid te stellen eisen in acht dienen te worden genomen. Naar
het oordeel van de Raad dient daarbij voldoende acht te worden geslagen op
de effecten van het onthouden van eerbiedigende werking. Hij deed dat door
te overwegen dat:

"in aanmerking dient te worden genomen, dat de betrokkenen in de
regel ook eigen middelen en tijd investeren in inspanningen, die,
indien ten gevolge van een wijziging van de verordening de studie niet
kan worden voltooid, vrijwel vruchteloos blijven. Het is dan ook
denkbaar dat een wijziging van de studiefaciliteitenverordening op
zodanige wijze inbreuk maakt op de rechtszekerheid van ambtenaren
aan wie reeds studiefaciliteiten zijn toegekend, dat de verordening in
zoverre onverbindend zou moeten worden geacht. Dit zou het geval
kunnen zijn indien de wijziging het degenen, die op grond van de oude
regeling met een studie begonnen zijn, onmogelijk zou maken hun studie
voort te zetten".
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Daarvan was in casu echter geen sprake nu de nieuwe regeling gedaagde
niet in een positie bracht

"waarin niet meer van hem kan worden verwacht dat hij die studiekos-
ten uit eigen middelen aanvult".

De toetsing welke de Centrale Raad van Beroep hier verrichtte, komt neer
op een terughoudende beoordeling van de belangenafweging.
Blijkens een uitspraak van de Raad van 23 oktober 198093 is voor de te
voltrekken belangenafweging bij de wijziging van een uitkeringsregeling
voor gewezen wethouders, de duur van de uitkering en de omvang van het
aantal gerechtigden van belang. De mak zat als volgt in elkaar. De gemeen-
teraad van Gulpen wijzigde per 1 juli 1979 de uitkerings- en pensioenveror-

dening wethouders Gulpen. Op grond van de oude verordening had een
gewezen wethouder gedurende minimaal twee en maximaal zes jaar recht op
een uitkering. In de nieuwe verordening werd de uitkeringsduur bepaald op
maximaal twee jaar. Bij overgangsbepaling was bepaald dat oude gevallen na
1 juli 1979 nog maximaal twee jaren aanspraak hadden op continuering van
hun uitkering. Met betrekking tot de vrijheid van de gemeenteraad om deze
wijziging door te voeren overwoog de Centrale Raad van Beroep als volgt.

"Uit hoofde van de rechtszekerheid zal grote terughoudendheid en
zorgvuldigheid dienen te worden betracht bij het terugdringen van
aanspraken van hen aan wie reeds een uitkering toekomt. De aldus
reeds in het algemeen aan beperkingen onderhevige mogelijkheden tot
een terugdringen als evenbedoeld worden naar de zienswijze van de
Raad verder in aanzienlijke mate beperkt door de omstandigheid dat het
hier gaat om een voor een bepaalde, betrekkelijk kort gehouden,
termijn te genieten uitkering voor degene die zijn functie van wet-
houder een einde ziet nemen. Gelet op de verwachtingen die naar rede-
lijkheid mogen worden ontleend aan de tot dan toe geldende verorde-
ning (...) is de Raad van mening dat een gemeenteraad, wpnneer hij de
gewezen wethouder die in het genot is van een uitkering wil doen delen
in teruggang in hoogte, dan wel duur der uitkering of anderszins, bij
het crearen van een daartoe strekkend overgangsrecht slechts zeer
beperkte ruimte kan toekomen."

Uit de beide uitspraken kan geconcludeerd worden dat een regelgevend be-
stuursorgaan zich bewust dient te zijn van de effecten van voorgenomen
regelgeving op de rechtspositie van "lopende gevallen". Die effecten moeten
in de afweging betrokken worden. Het dient daarbij de omvang van de be-
staande aanspraken en de omvang van de investeringen die hebben plaats
gevonden over en weer in aanmerking te nemen. In het laatste element kan
ook een toepassing van het dispositievereiste worden gezien. Met betrekking
tot de beoordeling van de redelijkheid van de getroffen overgangsregeling
stelt de Centrale Raad van Beroep zich terecht terughoudend op.
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Toen een verordening autokostenvergoeding werd gewijzigd overwoog hij94:
"dat een wat geleidelijker afbouw van een reeds jaren bestaande ver-
goeding denkbaar geweest zou zijn. Echter: de Raad ziet, gezien de
beperkte toetsing die de Raad in deze toekomt, onvoldoende aanleiding
voor het standpunt dat gedaagde een omvangrijker overgangsregeling
had moeten treffen.'

95In een recent kort gedingvonnis verdiepte de Haagse rechtbankpresident
zich eveneens in de gegrondheid van de redenen voor een wijziging van het
Besluit huurprijzen woonruimte. Hij stelde vast dat de besluitgever een
ongelijkheid ten koste van verhuurders had willen wegnemen zonder dat dit
leidde tot een onevenredigheid aan de ene of andere kant, zodat -bij ge-
breke van nadeel voor de huurders die per saldo niet meer zouden gaan
betalen- de rechtszekerheid niet werd geschonden.

Niet abrupt

215. Het niet abrupt mogen doorvoeren van een beleidswijziging betekent
dat burgers door zo'n wijziging niet overvallen mogen worden. Gerechtvaar-
digde verwachtingen dat het beleid gecontinueerd zal worden, mogen niet
plotsklaps worden genegeerd. Dit geldt ook bij beleidsbeslissingen in de
vorm van de vaststelling de wijziging of de intrekking van een algemeen
verbindend voorschrift. Van de burger mag echter een zekere voorzich-
tigheid worden verwacht. Hij behoort er rekening mee te houden dat het
beleid gewijzigd kan worden. De voorzienbaarheid van een beleidswijziging
dient een indicatie te zijn voor een vergroting van die voorzichtigheid .
Het treffen van een overgangsregeling of het aanbieden van compensatie in
de vorm van enigerlei vergoeding voor het geleden nadeel, kan een recht-
vaardiging opleveren voor een in beginsel ongeoorloofde abrupte beleidswij-
ziging. Met betrekking tot het treffen van een overgangsregeling overwoog
het Hof van Justitie van de EG als volgt97:

"dat daarenboven, wat betreft de grief over het plotselinge van de
wijziging van de produktierestitutieregeling, moet worden opgemerkt,
dat ingevolge art. 2 van verordening 1862/76 het restitutiebedrag voor
tot isoglucose verwerkt zetmeel is gehandhaafd, zij het zonder
verhoging, voor het verkoopseizoen 1976/1977, alvorens te worden
afgeschaft met ingang van het volgende verkoopseizoen; dat derhalve de
argumenten ontleend aan een opgewekt vertrouwen elke grond
missen."98

Zie voor een voorbeeld uit de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep
de zaak van de uitkerings- en pensioenregeling gewezen wethouders
Gulpengg,
Het aanbieden van een rechtvaardigende compensatie werd door de Hoge
Raad genoemd in het Spuitvliegenarrest en was tevens aan de orde in de100

SSGZ-zaaki01
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De President van de Haagse rechtbank overwoog in die zaak dat de
belangen van de SSGZ door het niet nakomen van de toezeggingen door de
Staat ernstig in het gedrang dreigden te komen. Onder die omstandigheden:

"had de overheid -volgens de eisen van een zorgvuldige voor-
bereiding van wetten in materiele zin- aan de SSGZ enigerlei vorm
van vergoeding moeten toekennen:

Dispositievereiste

216. Uit de rechtspraak blijkt implicite dat degene die zich met vrucht wil
beroepen op het vertrouwensbeginsel gedisponeerd moet hebben102. Dit
disponeren kan ook negatief zijn: niets doen in het vertrouwen dat de
rechtspositie niet wordt veranderd.
In de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de Groningse
studiefaciliteitenverordening werd overwogen dat de met exclusieve werking
gewijzigde verordening jegens bepaalde ambtenaren onverbindend zou kunnen
zijn.

"Dit zou het geval kunnen zijn indien de wijziging het degenen, die
op grond van een oude regeling met een studie begonnen zijn,
onmogelijk zou maken hun studie voort te zetten..103

Gereclitvaardiade verwachtingen ontleend aan andere bronnen dan bestaande
wetgeving

217. Het vertrouwensbeginsel brengt niet alleen mee dat onder omstandighe-
den aan nieuwe bestuurswetgeving eerbiedigende werking moet worden ver-
leend, maar ook dat het bestuur niet zonder meer de vrijheid toekomt om
eerder ingenomen standpunten omtrent de vaststelling, wijziging of intrek-
king van die wetgeving, te wijzigen of los te laten. Ik doel hiermee op
standpunten, die tot uiting zijn gekomen in andere besluiten of handelingen
dan beslissingen tot vaststelling van bestuurswetgeving zelf, zoals het
verstrekken van inlichtingen, het doen van toezeggingen, het maken van
afspraken of het aangaan van overeenkomsten. Een beroep op gewekte
verwachtingen ontleend aan het enkele bestaan van wetgeving zal niet snel
succesvol kunnen 44 omdat het bestuur zijn regelgeving moet kunnen
aanpassen aan veranderde beleidsinzichten en gewijzigde omstandigheden.
Ook hier is de jurisprudentie schaars en stelt de rechter zich terughoudend
op. Van 1952 dateert een vonnis van de President van de Haagse rechtbank,
waarin overwogen werd dat de overheid ondanks toezeggingen vrij blijft om
maatregelen uit te vaardigen, af te schaffen of te wijzigen die aan derden
verplichtingen opleggen104. Nog in 1985 verwierp de Hoge Raad een beroep
op het vertrouwensbeginse1105 toen een belanghebbende zich beriep op een
circulaire van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken omtrent de aan-
passing van de correctiefactoren voor de onroerend goedbelasting. De
gemeenteraad van Naaldwijk had haar verordening daaraan niet aangepast.
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De Hoge Raad herhaalde zijn formule van het keur-arrest van 1967.
"Het hof heeft met juistheid geoordeeld dat het vertrouwensbeginsel
(...) een beginsel van behoorlijk bestuur is dat als zodanig betekenis
mist voor de beoordeling van de rechtskracht van wettelijke voor-
schriften".

Men mag echter aannemen, dat deze overweging achterhaald is106 door het
Spuitvliegenarrest nu daarin de deur voor een indirecte toetsing aan alge-
mene rechtsbeginselen open is gezet. Het valt niet in te zien waarom het
vertrouwensbeginsel van die beginselen geen deel zou kunnen uitmaken. Er
komt bij dat de belastingkamer de toetsing van bestuurswetgeving aan het
vertrouwensbeginsel zes jaar eerder implicite had aanvaard107.
Toepassing van het vertrouwensbeginsel bij de toetsing van bestuurswetge-
ving kan gecompliceerd worden door het al dan niet concreet en individueel
bepaald zijn van de personen bij wie gerechtvaardigde verwachtingen zijn
gewekt. Zie voor dit probleem dit hoofdstuk nummer 212.

Aan de rechtspraak zijn enige gezichtspunten te ontlenen waarmee rekening
moet worden gehouden, wil een beroep op het vertrouwensbeginsel kans van
slagen hebben.
In de eerste plaats lijkt het van belang te zijn door wie er verwachtingen
zijn gewekt. In een belastingarrest van 1979 beriep een belanghebbende108

zich op de parlementaire geschiedenis van de wijziging van de gemeentewet
die de gemeenten tot het heffen van onroerend goedbelasting bevoegd had
gemaakt. De minister en de staatssecretaris van Financien zouden bij hem
de verwachting hebben gewekt, dat de vervanging van de grond- en
straatbelasting door een onroerend goedbelasting niet tot een lastenverzwa-
ring zou leiden.
De Hoge Raad verwierp dit betoog op grond van het argument:

"dat immers de daartoe te dezen door de belanghebbende aan-
gevoerde uitlatingen van voormelde bewindslieden niet een
vertrouwen ten aanzien van een door de gemeente te volgen
gedragslijn kunnen hebben opgewekt, waarop belanghebbende zich
tegenover de gemeente in redelijkheid mag beroepen".

De Hoge Raad verwierp dus niet de mogelijkheid dat het vertrouwensbegin-
sel ooit aan de gemeentelijke belastingwetgever zou kunnen worden
tegengeworpen, ofschoon hij daartoe wel in de gelegenheid was. Hij liet die
mogelijkheid daar, nu er onbevoettdeliik vertrouwen was gewekt.
Een ander voorbeeld biedt het kort geding vonnis inzake de Haarlemse win-
kelsluitingsverordeninglog.

"Daarbij stelt de Pres. voorop dat het aannemelijk is dat in de ge-
sprekken die zijdens de gemeente met eisers zijn gevoerd door de
gemeente een opstelling is ingenomen op grond waarvan eisers de
indruk hebben kunnen krijgen, dat er met betrekking tot de nog
plaats te vinden besluitvorming door de raad geen problemen waren
te verwachten. De op grond van deze kontakten gerezen verwach-
tingen zijn, gelet op de verdeling van competenties die de
gemeentewet kent en de terzake gevoerde correspondentie,
onvoldoende om enige binding van de raad teweeg te brengen."
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In de slepende Rotterdamse prostitutieproblematiek werd duidelijk dat ver-
anderde omstandigheden aanleiding kunnen zijn voor een verandering van
beleid, zonder dat dit ongeoorloofd is wegens strijd met het vetrouwensbe-
ginsel. De actiegroep Middelland beriep zich jegens de gemeente Rotterdam
op een schriftelijke mededeling van de burgemeester van de volgende
inhoud.

"Het College heeft voorts besloten, dat in Rotterdam geen tippelzo-
nes worden aangewezen in of in de directe nabijheid van woonwij-
ken."

Die brief dateerde van 14 december 1982. Toen B en W op 15 januari 1985
besloten om de G.J. de Jonghweg aan te wijzen als tippelzone, stelde de
groep zich op het standpunt dat dit in strijd was met het door het college
gewekte vertrouwen. De President van de Rotterdamse rechtbank deelde dat
inzicht niet, omdat B en W vrij zijn hun beleid aan te passen aan de om-
standigheden. Hij vond het zeker niet op voorhand onredelijk of onrecht-
matig dat B en W, nadat de eind 1982 getroffen maatregelen niet het
beoogde effect hadden gesorteerd, andere wegen waren gaan bewandelen110.

In deze uitspraak valt het op dat er een lange periode verstreken was tus-
sen de vertrouwenwekkende mededeling en het daarvan afwijkende besluit.
Naarmate de tussenliggende periode langer is, neemt de kans toe dat de
regelgever in veranderde omstandigheden aanleiding vindt om zijn beleid te
wijzigen.
De gedachte dat veranderde omstandigheden een afwijking van eerder
gedane uitlatingen kunnen rechtvaardigen, blijkt evenzeer uit een uitspraak
van de Voorzitter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven1110

"Immers ook al zou de Commissie zich eerder daaromtrent anders
hebben uitgelaten, dit laat haar bevoegdheid onverlet om bij een
wijziging van de kosten van financiering de rentevoeten aan te
passen".

De vertrouwensbron dient niet alleen voldoende recent, maar ook voldoende
concreet te zijn. Dit blijkt uit een uitspraak van het CBB van 7 maart112

1985113

"De verwijzing van verzoeker naar de ruimere mogelijkheden die
art. 3 Verordening 857/84 ten aanzien van investeringen zou bieden
(...) kan verzoeker niet baten, omdat ingevolge die bepaling het de
betrokken lidstaat vrij staat om aan die mogelijkheden al dan niet
gestalte te geven in haar wetgeving. Aan art. 3 van voornoemde
EEG-verordening kunnen terzake geen gerechtvaardigde verwach-
tingen worden ontleend, zodat het beroep op het vertrouwensbegin-
sel dient te worden verworpen."

Dezelfde gedachte ademt een kort gedingvonni& van de Haagse rechtbank-
president114

Aan K-documenthouders was toegezegd dat er "alles aan gedaan zal
worden" om hen in de gelegenheid te stellen het voor hen gereser-
veerde deel van het kabeljauwquotum in de Noordzee op te vissen.
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De president overwoog evenwel dat de "toezegging -die van
algemene aard is- moet worden gelezen in samenhang met de
uitdrukkelijke vermelding dat geen garantie kan worden gegeven. De
algemene toezegging wordt verder uitgewerkt in een toezegging van
twee specifieke prestaties: enerzijds het sluiten van de visserij voor
niet-K-documenthouders en anderzijds de vervolging van geconsta-
teerde overtredingen. De staatssecretaris heeft beide dingen gedaan.

(...) In het licht van de uitdrukkelijke mededeling dat geen garantie
kan worden gegeven, kan van dit vervolgingsbeleid niet gezegd
worden dat de staatssecretaris de toezegging heeft geschonden."

Hoe streng de eisen kunnen zijn welke aan de inhoud van toezeggingen
kunnen worden gesteld, blijkt uit een ander vonnis van dezelfde presi-
dentl15,

De minister had in het kader van de herziening van de onder-
wijssalarisstructuur een akkoord gesloten met de ambtenarenbonden
(HOS-akkoord). Afgesproken was, dat de in 1976 als bezuinigings-
maatregel ingevoerde salariskorting van 10 procent voor zieke
collega's vervangende kleuterleidsters en onderwijzers, ZOU

vervallen. Ingevoerd werd een regeling waarbij de taakomvang van
de vervangers werd verkleind onder aanpassing van het salaris. De
President achtte dit niet strijdig met het akkoord, omdat er sprake
is van een taakvermindering en het in dat perspectief onjuist is te
spreken van een salarisvermindering.

Met betrekking tot de toepassing van het vertrouwensbeginse1116 is voorts
interessant het vonnis van de Haagse rechtbankpresident in de zaak tussen
de studentenziektekostenverzekeraar SSGZ en de Staat der Nederlanden117.
De zaak zat als volgt in elkaar. Bij de behandeling van de wetsontwerpen
ILPZ (Interne lastenverevening particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf)
en MOOZ (Medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsver-
zekerden) had de regering in de beide kamers van de volksvertegenwoordig-
ing bij herhaling toegezegd, dat bij het vaststellen van de algemene
maatregel van bestuur tot uitvoering van deze wetten een bijzonder regime
zou worden ingevoerd voor de categorie studerende particulier verzekerden.
Toegezegd was een halve in plaats van een hele meetelling van deze
categorie. Laatstelijk was die toezegging gedaan op 6 maart 1986. Toen op
26 maart het Besluit medefinancieringsregeling werd vastgesteld, ontbrak
daarin de toegezegde halve meetelling. De SSGZ vorderde daarop buiten-
werkingstelling van het Besluit, dan wel een toepassingsverbod jegens haar.
Ervan uitgaande dat de Hoge Raad in het Spuitvliegenarrest niet voor ogen
kan hebben gestaan dat een toetsing aan het "redelijkheidsbeginsel" wel,
maar een toetsing aan andere algemene rechtsbeginselen niet zou zijn
toegestaanl18, ging de president over tot een toetsing van het bestreden
Besluit aan het vertrouwensbeginsel.
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Hij stelde vast dat de regering in het overleg met de Staten Generaal:
"uitdrukkelijk en bij herhaling blijk heeft gegeven van de bereid-
heid en het voornemen om aan bepaalde bij de uitvoering van die
wet in het gedrang komende belangen van (groepen van) burgers op
een nauwkeurig omschreven wijze tegemoet te komen, op welke
bereidheid en welk voornemen de Regering voor de aanvaarding van
het wetsontwerp niet terugkomt. Niet aanvaard kan worden het
betoog van de Staat dat de uitlatingen van de Regering zijn gericht
aan de leden van de Staten Generaal en aldus de Regering slechts
in staatsrechtelijke en staatkundige zin verbinden. Uit de wetsge-
schiedenis blijkt dat de Staten Generaal zich tot tolk hebben
gemaakt van de SSGZ en dat de Regering zich daarvan bewust is
geweest. Onder die omstandigheden hebben de uitlatingen van de
Regering jegens de SSGZ niet een vrijblijvend karakter."

Daarmee was aanvaard dat de parlementaire gedachtenwisseling tussen rege-
ring en Staten-Generaal een bron vormt waaraan justitiabelen verwachtingen
kunnen ontlenen en voorts dat waar de regering zich van de inhoud van
haar mededelingen bewust is geweest, haar uitlatingen niet vrijblijvend
konden worden geacht. Nochtans accepteerde de president het verweer van
de Staat, dat juridische en uitvoeringstechnische problemen in de weg had-
den gestaan aan het honoreren van de gedane toezeggingen, zulks met het
merkwaardige argument dat dergelijke problemen zich niet zouden lenen
voor een rechterlijke toetsing. Daarvoor in de plaats had de Staat zich
echter de belangen van SSGZ moeten aantrekken en enigerlei vorm van
schadevergoeding moeten aanbieden.
Het ging in deze zaak om een sterk beroep op het vertrouwensbeginsel. In
de eerste plaats waren de toezeggingen bevoegdelijk gedaan en concreet van
inhoud. Bovendien had de SSGZ gedisponeerd; zij had gereserveerd op basis
van de toezeggingen. De veranderde beleidsopvattingen betroffen niet de
aanleiding van de toezegging, maar de uitvoering daarvan.
In deze sterke setting kon de Staat zich niet onttrekken aan de verplich-
ting om rechtens consequenties te verbinden aan de toezeggingen. Opmer-
king verdient nog de overweging van de president, waarin hij de toezeg-
gingen van de regering aan de Eerste en Tweede Kamer herleidt tot
toezeggingen aan SSGZ. De gebruikte constructie -het parlement als tolk
van deelbelangen- is gekunsteld en onnodig nu zij met betrekking tot de
toepassing van het vertrouwensbeginsel bij beschikkingen ook niet wordt
gebruikt.

Uit de beschreven jurisprudentie kan een aantal gezichtspunten worden
afgeleid dat bij de toetsing van bestuurswetgeving aan het vertrouwensbe-
ginsel van belang is:
-  het vertrouwen moet bevoegdelijk zijn gewekt;
- er moet gedisponeerd zijn;
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-  de vertrouwenwekkende gedragingen moeten voldoende concreet zijn;
- een groot tijdsverloop maakt de kans dat in gewijzigde omstandigheden

een rechtvaardiging voor een wijziging van het beleid gevonden kan
worden groot;

- uitvoeringstechnische problemen kunnen aan een feitelijke honorering van
de gewekte verwachtingen in de weg staan;

Het duidelijkheidsbeRinsel

218. Het duidelijkheidsbeginsel strekt ertoe de overheid te dwingen tot een
zodanige concretisering van de publiekrechtelijke normstelling, dat de
burger daaruit de omvang van zijn rechten en plichten kan afteiden119. Er
wordt tevens mee bereikt dat inzicht wordt verkregen in (de mogelijkheid
van) toekomstig overheidsoptreden jegens hem120. Het duidelijkheidsbeginsel
houdt verband met het legaliteitsbeginsel, voor zover dat inhoudt dat
'slechts kenbare juridische criteria bepalend zullen zijn" voor de rechts-
betrekkingen tussen de overheid en de burgers121
In het licht hiervan zou het op het eerste gezicht verwondering kunnen
wekken, dat het beginsel van de duidelijkheid bij de toetsing van beleids-
regels maar in beperkte mate expliciet wordt gehanteerd122. Bij nader in-
zien moet men echter tot de conclusie komen, dat duidelijkheid bij de

123toetsing van algemene regels iets anders betekent dan bij beschikkingen
Met de gelede aard van de rechtsorde is een meerdere of mindere ab-
stractiegraad van de publiekrechtelijke normstelling gegeven. Duidelijkheid
en algemeenheid zijn antinomien. Daar komt bij dat de abstracte normstel-
ling in het bestuursrecht vaak doelbewust gebruikt wordt om bij de
uitvoering te kunnen komen tot een aanpassing aan de veranderde omstan-
digheden of de concrete omstandigheden van het geva1124. Soms is het zelfs
niet wel mogelijk om tot een meer preciese omschrijving van begrippen te
kunnen komen en moet de verdere invulling in de toepassingspraktijk
plaatsvinden125.
De latente spanning tussen duidelijkheid en algemeenheid kan niet wegwas-
sen, dat het recht beperkingen moet stellen aan het nodeloos achterwege
laten van concretisering, waar dat gelet op de aard van de te regelen mate-
rie mogelijk is126
Dit betekent mijns inziens dat de vaagheid van normstelling gerechtvaardigd
moet kunnen worden door de na te streven beleidsdoeleinden en de
omstandigheden waaronder zij worden nagestreefd127,

Er is niet veel jurisprudentie waarin rechtstreeks aan het duidelijkheids-
beginsel getoetst wordt. De meest duidelijke voorbeelden worden gevonden
op het gebied van het belastingrecht en het strafrecht.
In een recent arrest betreffende een verontreinigingsheffing128 beoordeelde
de Hoge Raad de maatstaf aan de hand waarvan het dagelijks bestuur van
een Hoogheemraadschap een correctiefactor diende vast te stellen.
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Die maatstaf luidde, dat de piekcorrectiefactor moest worden vastgesteld
"afhanketijk van het effect van die wijze van afvoer". De Hoge Raad stond
het gebruik ervan niet toe nu

"het (...) criterium (...) zo vaag is dat de heffingplichtigen niet in staat
zijn de omvang van hun te dezen uit de Verordening voortvloeiende
verplichtingen te leren kennen, terwijl dit criterium ook aan de rechter
onvoldoende mogelijkheden biedt om de juistheid van de aanslagen,
waarin een piekcorrectie is verwerkt, te controleren".

Interessant is ook een recent arrest over de legesverordening van de ge-
meente Wymbritseradee1129, waarin bepaald was dat het basistarief voor de
verkrijging van een hinderwetvergunning werd verhoogd met "de publikatie-
kosten die door de gemeente moeten worden gemaakt in verband met de
toepassing van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiene" en "met de
kosten van de ten behoeve van de belanghebbende door de gemeente in te
winnen externe adviezen". De Hoge Raad overwoog met hetrekking tot deze
maatstaven als volgt.

"Deze bepalimgen laten de belastingplichtige die een hinderwetvergun-
ning wil aanvragen, in het onzekere omtrent de vraag tot welk bedrag
door de gemeente publikatiekosten zullen worden gemaakt en of in zijn
geval een extern adviesbureau zal worden ingeschakeld en, zo ja, welke
omvang de adviesaanvraag zal hebben en welke kosten daaraan zullen
zijn   verbonden. Zij stelt- de belastingplichtige mitsdien   niet in staat   de
omvang van de voor het afgeven van de vergiinning verschuldigde leges
te leren kennen en is daarom niet in overeenstemming met het bepaalde
in artikel 270 van de gemeentewet"130.

In beide gevallen werd de strijd met het duidelijkheidsbeginsel herleid tot
de wet. In het communautaire recht gebeurt dat echter niet en vindt direct
een toetsing aan het rechtszekerheidsbeginsel plaats. Ter illustratie diene
een arrest van het Hof van Justitie inzake de heffing van monetair compen-
serende bedragen131. Het Hof overwoog daarin als volgt.

"Het beginsel van de rechtszekerheid eist dat een regeling waarbij aan
de belastingplichtigen lasten worden opgelegd duidelijk en nauwkeurig
omschreven is, opdat de belastingplichtige ondubbelzinnig zijn rechten
en verplichtingen kan kennen (...)".

Voor wat het strafrecht betreft wordt het duidelijkheidsbeginsel veronder-
steld door artikel 1, eerte lid WvS en art. 16 Grondwet. Zie voorts art. 7
EVRM en art. 15 IVBPR.
In de praktijk komt het niet spoedig voor dat een wettelijke strafbepaling
onverbindend wordt geacht omdat het strafbare gedrag er met onvoldoen(le
precisie uit gelezen kan worden. De Winter meent zelfs te kunnen vaststel-
len dat APV-bepalingen op deze grond tot nu toe in het geheel niet zijn
gesneuveld132
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Frappant is in ieder geval het arrest inzake de Rotterdamse APV133 waarin
een verbod is opgenomen om "op of aan de openbare wegen met de daaraan
gelegen portieken, galerijen, arcaden of nissen binnen de bebouwde kom
post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen alsmede zich op of
aan de openbare wegen binnen de bebouwde kom in een auto te bevinden of
daarmee heen en weer of rond te rijden indien redelijkerwijze kan worden
aangenomen, dat zulks geschiedt om verdovende middelen (...) te koop aan
te bieden: De Hoge Raad achtte het artikel niet onverbindend nu het:

"een duidelijk omschreven objectief kenbaar en door de rechter toets-
baar gedrag strafbaar stelt. Van strijd met het bepaalde in het eerste
lid van art. 1 Sr of enige andere rechtsregel (...) is dan ook geen
sprake".

Gewezen kan echter ook worden op een niet op een APV betrekking
hebbend vonnis van de rechtbank Breda, waarin een bepaling ter discussie
stond welke niet meer inhoud had, dan dat betrokkenen niet meer mochten
declareren dan wat redelijk was. De rechtbank 0verwoog134:

"dat in de bepaling die een strafrechtelijke norm bevat dat gedrag zo
nauwkeurig behoort te worden omschreven, dat voor de burger geen
twijfel behoeft te bestaan, of een bepaald gedrag valt binnen de door
de bepaling in kwestie bestreken categorie'.

Wordt het duidelijkheidsbeginsel ook buiten het strafrecht en het belas-
tingrecht toegepast? Er zijn wel voorzichtige aanwijzingen voor te vinden.
In een kort geding tegen de wijziging van het Besluit huurprijzen woon-
ruimte hadden eiseressen betoogd dat de redactie van de nieuwe leden van
de artt. 6 en 8 aanleiding zou geven tot grote interpretatieverschillen, met
name door het gebruik van de termen "laatstelijk" en "in rekening gebrachte
kosten". De president overwoog dienaangaande

135

"Nog daargelaten of dit bezwaar de onverbindendheid van het bestreden
besluit kan meebrengen, is het bezwaar niet gegrond. Het besluit is
voorzien van een uitgebreide toelichting, waarin ook de door het NVH
als onduidelijk aangemerkte termen zijn besproken:'

Er lijkt minder reden tot terughoudendheid te zijn wanneer het duidelijk-
heidsgebrek herleid kan worden tot strijd met de wet. Het duidelijkheidsbe-
ginsel fungeert dan als hulpmiddel bij de interpretatie van het wettelijk
voorschrift, waaraan de lagere regeling wordt getoetst. Een voorbeeld daar-
van biedt een kort gedingvonnis inzake de woonruimteverordening van de
gemeente Rotterdam136 Artikel 11 van de woonruimteverordening luidde
voor zover hier van belang: "Ter bevordering van een doelmatige verdeling
naar draagkracht stellen B en W jaarlijks een tabel vast ten aanzien van de
tenminste te betalen woonlast in relatie tot het inkomen." De President
vond dat deze bepaling

'geen werkelijke inhoud heeft aangezien niets omtrent de verhouding
van woonlast en inkomen wordt gezegd.
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Nu de vaststelling van die verhouding geheel aan B en W wordt over-
gelaten, wordt daarmee in feite ook de regelgeving zelve aan B en W
overgelaten, hetgeen ongeoorloofd is, namelijk in strijd met art. 4 Woon-
ruimtewet 1947 dat het vaststellen van de daarin bedoelde regeling bij
uitsluiting aan de gemeenteraad opdraagt."

De Afdeling rechtspraak van de Raad van State hanteert het duidelijkheids-
beginsel op eenzelfde manier. In een uitspraak van 31 januari ver-1985 37

wierp zij een bepaalde interpretatie, omdat daarin de vraag of van een
maaltijd in de zin van art. 1 Besluit vestigingseisen Drank- en Horecawet
sprake is, afhankelijk werd gesteld "van de wijze waarop een bepaald ge-
recht wordt ervaren: De Afdeling achtte zo'n maatstaf niet hanteerbaar.
Duidelijker nog gebeurde dat bij de interpretatie van art. 12 Woningwet.
Aan enkele artikelen van de Leidse bouwverordening werd verbindende
kracht ontzegd wegens strijd met dit artikel 12. De Afdeling overwoog als
volgt138

"Wanneer het gaat om vrijstelling van rooilijnvoorschriften waardoor de
plaatsing van bouwwerken ten opzichte van de weg en andere bouw-
werken wordt beheerst en waarbij de belangen van derden in hoge mate
betrokken kunnen zijn, vraagt bescherming van de belangen van die
derden en mitsdien een redelijke wetsinterpretatie dat de door artikel
12 gevorderde regelen een objectief bepaald -althans bepaalbaar-
criterium bieden omtrent datgene, waartoe de vrijstelling kan strekken.
Een zodanig criterium ontbreekt in de bestreden bepalingen, nu de
mogelijkheid tot het vertenen van vrijstelling op geen enkele wijze in
relatie is gebracht met een redelijke verwachting, dat het bouwplan in
overeenstemming zal zijn met een voldoende omlijnd, voor alle
belanghebbenden kenbaar, toekomstig planologisch kader."

Deze uitspraak toont aan, dat de grens tussen een redelijke wetsinterpre-
tatie en een toetsing van een algemeen verbindend voorschrift aan de regel
die tot die interpretatie leidt -in casu het duidelijkheidsbeginsel- rijkelijk
diffuus is139. De wetgever heeft bij de vaststelling van art. 12 namelijk niet
verlangd dat in de gemeentelijke verordening een objectief bepaald, dan wel
bepaalbaar criterium wordt neergelegd140. Ik concludeer, dat de Afdeling
zich in wezen heeft uitgesproken over de verbindendheid van de verordening
in het licht van het duidelijkheidsbeginse1141.
Het Hof van Justitie van de EG herleidt het duidelijkheidsbeginsel niet tot
een interpretatie van de wet. Het achtte de Deense wet gelijke behandeling
van mannen en vrouwen strijdig met het rechtszekerheidbeginsel omdat dit
beginsel een ondubbelzinnige formulering verlangt op grond waarvan de be-
trokken personen hun rechten en verplichtingen kunnen kennen142. In de
Kerry Milk-zaak overwoog het, dat het wegwerken van taalkundige
verschillen langs interpretatieve weg afbreuk kan doen aan de rechtszeker-
heid, voor zover 66n of meer van de betrokken teksten uitgelegd wordt op
een wijze die afwijkt van de eigenlijke en gebruikelijke betekenis van de
woorden143
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De Kroon heeft een lange traditie van toepassing van het duidelijkheidsbe-
ginsel bij de toetsing van planvoorschriften van bestemmimgsplannen.
Bij wijze van voorbeeld noem ik haar beoordeling van het gebruik van de
term "rechtens" in het overgangsrecht, dat zij strijdig acht met de
rechtszekerheid nu de betekenis daarvan niet aanstonds vast staat144,
Voorts past de Kroon het duidelijkheidsbeginsel toe om goedkeuring te
onthouden aan niet ondubbelzinnige bepalingen. Zij oordeelde dat de
rechtszekerheid eist dat er geen dubbele of meervoudige bestemmingen op
een perceel worden gelegd, tenzij bij een dubbele bestemming een voor-
rangsregeling wordt opgenomen145.

Met betrekking tot het duidelijkheidsbeginsel moet men concluderen dat het
zich moeilijk verhoudt met de min of meer abstracte aard van algemeen
verbindende voorschriften. Het valt echter niet in te zien, dat het lagere
regelgevers zou zijn toegestaan voorschriften vast te stellen die onnodig
onduidelijk zijn. De abstractie moet door het doel van de maatregel en de
omstandigheden waaronder zij wordt uitgevaardigd, gerechtvaardigd kunnen
worden. Daar waar aan het legaliteitsbeginsel een bijzondere betekenis
toekomt, zoals op het gebied van het belastingrecht en in het strafrecht,
verdient het extra aandacht. De jurisprudentie toont aan dat het gaat om
een norm die zich leent voor de rechterlijke toetsing van bestuurswetge-
ving.

Conclusies

219. De eisen van de rechtszekerheid lenen zich ontegenzeggelijk voor de
rechterlijke toetsing van bestuurswetgeving. De meeste jurisprudentie levert
het verbod van terugwerkende kracht op. Het is opvallend dat zij vooral
afkomstig van de Centrale Raad van Beroep. Zou aan andere maatregelen
dan die op het gebied van het ambtenarenrecht en het recht van de sociale
zekerheid in de praktijk geen of in mindere mate terugwerkende kracht
worden verleend? Dat valt toch moeilijk aan te nemen. De jurisprudentie
van de Centrale Raad is op dit punt aan het toegroeien naar de wat meer
terughoudende van de Hoge Raad op het gebied van het belastingrecht. Het
verbod van terugwerkende kracht mag niet absoluut worden opgevat;
bijzondere omstandigheden kunnen een zekere terugwerking rechlvaardigen.
Men kan niet stellen dat het vertrouwensbeginsel zich niet leent voor de
rechterlijke toetsing van bestuurswetgeving. De schaarse jurisprudentie biedt
steun voor een tegengestelde opvatting. De betekenis van het vertrouwens-
begins el voor de opeenvolging van wettelijke bepalingen is een kwestie van
overgangsrecht. Daarvan dient men te onderscheiden de situaties waarin het
vertrouwen wordt gewekt door andere gedragingen. Men zou het als een
probleem kunnen ervaren dat verwachtingen gewekt kunnen zijn bij 66n of
enkele bepaaide personen, terwijl wetgeving jegens allen werkt. Dit pro-
bleem kan worden opgelost door aanpassing van het dictum aan de omvang
van de kring van personen die door de rechtsschending benadeeld wordt.
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Het duidelijkheidsbeginsel staat in beginsel haaks op de min of meer ab-
stracte aard van bestuurswetgeving. Het staat evenwel in de weg aan het
vaststellen van onnodig onduidelijke of vage wettelijke voorschriften.
Daar waar aan het legaliteitsbeginsel de grootste betekenis toekomt -met
name op het gebied van het belastingrecht en in het strafrecht- kan het
een nuttige functie vervullen.
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Noten

1. M. Scheltema, Enkele gedachten over het vertrouwensbeginsel in het
publiekrecht, RMTh. 1984, p. 538 e.v..

2. S. Prechal en T. Heukels, Algemene beginselen in het Nederlandse recht
en het Europese recht, rechtsvergelijking en interactie, SEW 1986, pp.287
e.v. verwijzen op p. 295/296 met de term vertrouwensbeginsel naar het
verbod van terugwerkende kracht. Zie voorts JA.M. van Angeren,
Beginselen van behoorlijke wetgeving, Van Eijkern-bundel, pp. 69-70, die
in het kader van de ontwikkeling van beginselen van behoorlijke
wetgeving een vertrouwensbeginsel voorstaat, dat mede het verbod van
terugwerkende kracht omvat. Dit om twee redenen: in de eerste plaats
omdat het vertrouwensbeginsel de wetgever meer speelruimte zou bieden
dan het beginsel van de rechtszekerheid en in de tweede plaats omdat
hij het rechtszekerheidsbeginsel kennelijk zeer beperkt opvat als het
principe dat de geldende wet wordt toegepast. Zie voorts D.W.P. Ruiter,
Wettelijke ombuiging en het vertrouwensbeginsel, Bestuurswetenschappen
1982, p.24 e.v. die er eveneens een ruime opvatting van het vertrouwens-
begincel op nahoudt.

3. Van Wijk/Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, pp. 85-87
en 91; Van der Burg, Cartigny, Overkleeft-Verburg, Rechtsbescherming
tegen de overheid, p. 121; J. in 't Veld, N.S.J. Koeman, Beginselen van
behoorlijk bestuur, Zwolle 1985, p. 89; A.F.M. Brenninkmeijer en H.R.
Westra, Jurisprudentie Centrale Raad van Beroep in ambtenarenzaken
1981-1985, Bestuurswetenschappen 1986, p. 181 e.v..

4. Ik zou hier het vereiste dat de wet , of ruimer: het recht, wordt
toegepast buiten beschouwing willen laten, omdat het zich oplost in de
grond strijd met de wet. Mijns inziens gaat het daarbij om een
toepassing van het legaliteitsbeginsel. Een voorbeeld biedt VzAR 6
januari 1986, AB 1987, 169, m.n. PvB. In die zaak waren B en W alleen
bevoegd een gegadigde in te schrijven als woningzoekende wanneer deze
een verhuurdersverklaring kon overleggen. Dit vereiste berustte op de
algemene bevoegdheid van het college om beleidsregels vast te stellen.
De VzAR meende nochtans dat het stellen van dit vereiste strijdig was
met de rechtszekerheid nu de toepasselijke algemeen verbindende
voorschriften daarin niet voorzagen. Met annotator Van Buuren zou ik
hier liever willen spreken van strijd met een algemeen verbindend
voorschrift nu in de toepasselijke verordening was bepaald op welke
wijze nadere inschrijvingsnormen konden worden vastgesteld en deze
procedurele waarborgen  niet in acht waren genomen.
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5. Het moet dus worden onderscheiden van het beginsel van de kenbaarheid,
dat Van der Vlies, Handboek wetgeving, p. 207 onderscheidt en dat ziet
op de publikatie van algemeen verbindende voorschriften. Beide zijn van
belang voor de kenbaarheid van de normstelling, maar het kenbaar-
heidsbeginsel ziet op een formeel aspect -de publikatie-, waar het
duidelijkheidsbeginsel op de inhoud van de normstelling -haar immanente
kenbaarheid- betrokken is.

6.  Vgl. Van Wijk/Konijnenbelt, pp. 86-87.

7. Zie L.J. Hijmans van den Bergh, Opeenvolging van rechtsregels, diss.
Utrecht 1928, G.J.Ph. Volmer, Ontwikkeling van intertemporeel burgerlijk
recht in theorie en practijlg diss. Leiden 1928; G. Knigge, Verandering
van wetgeving, diss. Groningen 1984.

8. L.J. Hijmans van den Bergh, Opeenvolging van rechtsregels, diss. Utrecht
1928.

9.   Hijmans van den BerA a.w; p. p. 19.

10. L.J. Hijmans van den Bergh, Overgangsrecht, in verband met het
ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek, preadvies voor de
Broederschap der notarissen in Nederland 1956, p. 10.

11.  Zie het in de vorige noot genoemde werk, p. 11.

12. De aan Hijmans van den Bergh ontleende richtlijn 74 van de Aanwij-
zingen voor de wetgevingstechniek.

13. M. Scheltema, Enkele gedachten over het vertrouwensbeginsel in het
publiekrecht, RMTh. 1984, p. 543, schrijft dat het verbod van terug-
werkende kracht in een groot aantal gevallen grote bezwaren oproept.
Toch meent hij dat er omstandigheden denkbaar zijn waarin het
verlenen van zulk een werking verdedigbaar is. H. van Prast, Terug-
werkende kracht op het gebied van de belastingwetgeving, Geschriften
van de Vereniging voor Belastingwetenschap, Deventer 1978, p. 47 stelt
dat terugwerkende kracht ten nadele van belastingplichtigen vermeden
dient te worden. Hij acht uitzonderingen toelaatbaar indien het beginsel
van de rechtszekerheid behoort te wijken voor een hoger rechtsbegin-
sel. Daarvan kan slechts sprake zijn in uitzonderlijke situaties. J.M.
Polak, preadvies NJV 1979, pp. 45-46 acht terugwerkende kracht, uit-
zonderingen daargelaten, strijdig met algemene beginselen van behoor-
lijke wetgeving. Moet zij om bijzondere redenen toch worden toegepast
dan dient in elk geval in de memorie van toelichting bij de regeling een
deugdelijke motivering voor zulk een terugwerking te worden gegeven.
A. Kors, Bekendmaking, inwerkingtreding, overgangsrecht, Van
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Eijkernbundel, p. 112, plaatst evenwel vraagtekens bij de stelling van
Polak. Hij meent dat over terugwerkende kracht geen algemene
uitspraken kunnen worden gedaan. Zijn opvatting spoort op dit punt
met die van Hijmans van den Bergh, preadvies 1956, p. 5 die ervoor
waarschuwt te menen dat er een stelsel van regels zou kunnen worden
opgesteld, hetwelk de wetgever zou kunnen voorschrijven hoe hij zou
moeten handelen ten aanzien van feiten, welke voor het inwerkingtre-
den van een nieuwe wet hebben plaatsgevonden. Hijmans van den Bergh
bestrijdt op dit punt de tegengestelde opvatting van F. Affolter,
Geschichte des intertemporale Privatrechts, Leipzig 1902.

14. Kors, a.w., p. 111, noemt voor 1983 op een totaal van 6730 in het
Staatsblad gepubliceerde algemeen verbindende voorschriften zeventig
gevallen van terugwerkende kracht.

15. In getijke zin J.C.G. Wiebenga, Onze wetgeving, pleidooi voor een
parlementair reveil, in Beeld van een goede vriendschap, De Goede-
bundel p. 329.

16. Zie de voorvallen met de Interimwet beperking varkens- en pluim-
veehouderijen, Wet van 10 januari 1985, Stb. 1985, 1. Hierover C.J.
Kleijs-Wijnnobel, RegelMaat april 1986, pp. 82-85. Men kan ook wijzen
op de geruchtmakende zaak over het pensioen van de weduwe Rost van
Tonningen.

17. Kleijs-Wijnnobel, RegelMaat april 1986, p. 84.

18. Tweede Kamer 1984-1985, 18695, B-C.

19. H.J.M. Jeukens, Terugwerkende kracht, Geschriften VAR LIV , Alphen
aan den Rijn 1965, pp. 72-73 acht terugwerkende kracht van straf-
bepalingen niet toegestaan. Hetzelfde geldt zijns inziens voor dis-
ciplinaire straffen, tuchtrecht en administratieve boeten.

20. CAJ.M. Kortmann, De Grondwetsherziening 1983, p. 248.

21. Tweede Kamer 1985-1986, 19583, nr. 3, p.6 Bekendmakingswet.

22. Jeukens, geschriften VAR  LIV, 1965, pp. 60-61.

23. Zie voor wat het Europese recht betreft Lamoureug The retroactivity
of community acts in the case law of the Court of justice, CMLR 1983,
p. 269 e.v..

24. Jeukens, preadvies VAR LIV, 1965, pp. 72-73.
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25.  Scheltema, RMTh 1984, p. 540. Zie ook CRvB 19 februari 1987, TAR
1987,105.

26. Van Kreveld, Beleidsregels in het recht, p. 168. HR 4 november 1970,
BNB 1971, 254. Jeukens, preadvies VAR LIV 1965, p. 76. Franz Neumann,
Die Herrschaft des Gesetzes, p. 257 brengt het verbod van terug-
werkende kracht in verband met het vereiste dat de wet algemeen dient
te zijn. Die algemeenheid houdt ondermeer in dat een wettelijke norm
ziet op een onbepaald aantal in de toekomst liggende gevallen. Bij
terugwerking zijn die gevallen deels al ingetreden en dus niet meer
onbepaald.

27. Zie de noot van H.G. Schermers onder HvJEG 22 februari 1984, AAe
1985, p. 268 e.v. Gerda Kloppenburg; Zie ook HvJEG 25 januari 1979,
Jur. 1979, p. 69, r.0.20 Racke.

28.   CBB 24 februari 1976, SB ;976, 104; SEW 1977, p. 579.

29.   Zie HR 12 augustus 1985, AB 1986, 110, m.n. R.M. van Male.

30. Jeukens, preadvies, p. 86.

31.   HR 7 maart 1979, AB 1979, 219, NJ 1979, 319 Onroerend goedbelasting
Rotterdam.

32.  CBB 20 december 1983, AB 1986, 36.

33.   CRvB 1 februari 1955, ARB p. 105; CRvB 20 oktober 1983, AB 1984,100.

34.  CRvB 11 december 1980, AB 1981, 200 Psoriasis.

35. Artikel 4 Wet A.B. luidt: " De wet verbindt alleen voor het toekomende
en heeft geene terugwerkende kracht".

36.   Zie voor een helder overzicht Jeukens, preadvies, p. 88-93.

37.  HR 26 oktober 1951, NJ 1951,756, Terugwerkende loonregeling.

38. Zie voor deze jurisprudentie CRvB 31 oktaber 1935, ARB 1936, p. 168,
Utrechtse gemeentesecretaris; CRvB 3 april 1963, AB 1964, p. 75,
Nijverheidsonderwijs.

39. CRvB 6 december 1979, AB 1980, 628. Deze zelfstandige werking van het
ongeschreven verbod van terugwerkende kracht is vaste jurisprudentie.
Zie ook CRvB 27 maart 1979, RSV 1979, 174 Dagloonbesluit; CRvB 11
december 1980, AB 1981, 200 Psoriasis; CRvB 20 oktober 1983, AB 1984,
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100; TAR 1984, 13 Verlaging pensioenuitkering.

40. HR 7 maart 1979, NJ 1979, 319; AB 1979, 218, BNB 1979, 125. Een gelijke
overweging komt voor in HR 24 oktober 1984, NJ 1985, 190 Rioolbelas-
ting Havelte.
De opvatting van Scheltema, RMTh. 1984, p. 542 dat de Hoge Raad van
oordeel zou zijn dat aan het verbod van terugwerkende kracht geen
directe werking toekomt, komt mij onjuist voor. Het arrest inzake de
Rotterdamse onroerend goedbelasting waarop hij zijn standpunt baseert,
gaat uit van een directe werking van het beginsel der rechtszekerheid.
De wetgever kan echter machtigen tot afwijking.

41.  HR 26 oktober 1951, NJ 1951, 756, Terugwerkende loonregeling.

42.  HR 15 maart 1974, NJ 1974, 348; AB 1975, 85, Prijsmaatregel.

43.  HR 7 maart 1979, NJ 1979, 319

44. Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 90.

45. Idem Ilsink, preadvies, p. 142.

46.  HR 16 mei 1986, AB 1986,574.

47.  CRvB 20 oktober 1983, AB 1984, 100, TAR 1984,13 Verlaging pensioen-
uitkering.

48.  CRvB 11 december 1980, AB 1981, 200 Psoriasis. Zie hierboven.

49.   CRvB 19 juli 1984, AB 1985, 396 VUT-regeling.

50. Met enkele wijzigingen van ondergeschikt belang.

51.   CRvB 6 januari 1987, AW 1985/29 en 30, ongepubl.

52. HR 7 maart 1979, NJ 1979, 319, AB 1979, 218, BNB 1979, 125 Rotterdamse
onroerend goedbelasting.

53. Vgl. de noot van Scheltema in de NJ 1979, 319. Hij stelt dat de Hoge
Raad in de voorzienbaarheid wellicht een argument heeft gezocht om de
verordening te redden. Het komt mij eerder voor dat dit geldt voor de
ruime toepassing.

54.   HR 24 oktober 1984, NJ 1985,190.
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55. Vgl. Ch-I. Langereis, bespreking van het preadvies van H. Prast,
Terugwerkende kracht op het gebied van de belastingwetgeving,
Geschriften Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 151, Deventer
1979, p. 28.

56.   CRvB 20 oktober 1983, AB 1984, 100, TAR 1984, 13.

57.  Van der Vlies, diss., pp. 208-209.

58. Van der Vlies, Handboek wetgeving, p. 214: " Als een regeling is
aangekondigd, is het immers nog niet zeker dat zij komt."

59. Ch.PA. Geppaart, De rol van de wetgever in belastingzaken, Macht en
onmacht van de wetgever, pp. 110-111.

60.  Kleijs-Wijnnobel, a.w., p. 85.

61.  Prast, a.w., p. p.11.

62.   HR 24 oktober 1984, NJ 1985,190.

63. Vgl.Pres.Rb. 's-Gravenhage 31 juli 1987, KG 1987, 373 (Annulering W[R-
premies) voor een geval van delegatie van wetgeving om een aankon-
digingseffect te vermijden. In het berechte geval was de minister echter
buiten zijn wettelijke bevoegdheidsgrenzen getreden door niet binnen
twee maanden een wetsvoorstel te zenden aan de Tweede Kamer, zoals
art. 6la Wet op de Inkomstenbelasting voorschrijft.

64.   Wet van 10 januari 1985, Stb. 1985,1.

65.  HR 24 oktober 1984, NJ 1985,109.

66.  CBB 24 februari 1976, AB 1976, 104; SEW 1977, 579. ZIe ook SEW 1982,
p.51.

67.  CBB 1 november 1974, AB 1975, 35, SEW 1975, 180.

68. Anders Langereis, bespreking preadvies Prast, p. 28.

69. Ofschoon dat in de praktijk wel is geprobeerd. Zie de schermutselingen
tussen de Uitkeringsraad Vervolgingsslachtoffers en de Centrale Raad
van Beroep. Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., pp. 87-88, alwaar literatuur-
en jurisprudentieverwijzingen.

70. Zie daarover J.H. van Kreveld, SEW 1982, pp. 49-56; CBB 5 mei 1978, AB
1978, 311; SEW 1982, p. 52.
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71. Hof Amsterdam 26 september 1983, Belastingblad 1985, p. 192, Onroerend
goedbelasting Cothen. Zie hierover NJB 1985, p. 697.

72. Zie de conclusie van de A.-G. Mok bij HR 23 juni 1982, BNB 1983, 15
die drie gradaties onderscheidt. De eerste gradatie houdt in dat het
bestuur binnen zijn beleidsruimte gewekte verwachtingen moet eer-
biedigen, de tweede dat onder omstandigheden ook gewekte verwach-
tingen gehonoreerd moeten worden tegen de letter van de wet in. Bij
de derde gradatie gaat het om een toetsing van wettelijke voorschriften
zelf aan het vertrouwensbeginsel. Mok meent dat de derde gradatie in
het belastingrecht niet voorkomt. Ilsink, preadvies, p. 144 toont aan dat
daaraan op zijn minst getwijfeld kan worden.
Hennekens, preadvies, p.62 meent dat het vertrouwensbeginsel geen
algemeen rechtsbeginsel is waaraan het handelen van de lagere
wetgevers getoetst kan worden. Een reden daarvoor verzuimt hij te
noemen. Alleen al op grond van het diffuse onderscheid tussen algemene
en concrete bestuursbesluiten acht ik zijn stelling ongegrond.
Zie over het vertrouwensbeginsel bij wetgeving in de advisering van de
Raad van State: J. Teekens, Aantasting van het beginsel van het
honoreren van verwachtingen, RegelMaat 1986,p. 33 en 34.

73.  Vgl. Van der Vlies, diss., pp. 207-208.

74. De rechtszekerheid wordt door de wetgever vooral bedreigd als de
wetgeving onverhoeds verandert, aldus JA.E. van der Does en J.L. de
Wijkerslooth, Onrechtmatige overheidsdaad, monografieBn NBW, B 48,
pp. 62-66.

75. Anders I.C. van der Vlies, Handboek wetgeving, p. 215 die betwijfelt of
een wetgever ooit zodanig aan toezeggingen jegens een bepaalde groep
kan zijn gebonden dat hij daardoor verplicht is een regel op een
bepaalde manier vast te stellen. Zij maakt -mijns inziens ten onrechte-
geen onderscheid tussen het geval waarin de omvang van de kring van
personen waarvoor rechtsgevolgen in het leven worden geroepen groter
is dan die jegens welke verwachtingen zijn gewekt en het geval waarin
dat niet het geval is. Bovendien zou ik menen dat er minder bezwaar is
tegen het nakomen van toezeggingen met betrekking tot de manier van
vaststellen dan met betrekking tot de inhoud van de regeling.

76. Weinig gelukkig acht ik de uitspraak CBB 6 maart 1987, RegelMaat
1987, p. 130, m.n. ICvdV (SSGZ-zaak) waarin het CBB de vraag opwierp
of door de minister in strijd met de wet gedane toezeggingen inzake de
inhoud van gedelegeerde wetgeving kunnen leiden tot onverbindendheid
van die wetgeving wanneer de toezeggingen niet worden nagekomen.
Anders geformuleerd: kan gebonden gedelegeerde wetgeving wegens
strijd met het vertrouwensbeginsel onverbindend zijn? Het College
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beantwoordde die vraag ontkennend "behoudens wellicht in zeer

bijzondere omstandigheden" waarvan in dat geval niet was gebleken. Ik
acht deze uitspraak weinig gelukkig, omdat zij voorbijgaat aan de
nuance tussen onverbindendverklaren en buiten toepassing laten (in het
concrete geval).

77. De Centrale Raad van Beroep werkt wel met een relatieve onverbin-
dendverklaring. Zie CRvB 29 november 1984, TAR 1985, 31 Studiefacili-
teitenverordening Groningen. Ik zou die terminologie niet willen
overnemen, omdat in dit soort gevallen niet de regeling zelve on-
rechtmatig is, maar haar toepassing of niet-toepassing.

78. I.C. van der Vlies, RegelMaat 1986, p. 174 spreekt in dit verband van
relatieve onrechtmatigheid. Niet echter de onrechtmatigheid van het
voorschrift is relatief, maar de onrechtmatigheid van de vaststellingshandeling.

79. Men zou een uitzondering kunnen maken voor het geval dat de groep
jegens welke toezeggingen zijn gedaan zodanig substantieel is dat het
honoreren van die toezeggingen jegens de groep bij een gelijkblijvende
beleidsambitie noodzakelijkerwijs zou moeten leiden tot een aanpassing
van de regeling zelve. Een andere mogelijkheid om het financierings-
tekort op te heffen is echter het wijzigen van de regeling. Uit een
oogpunt van rechtszekerheid heeft dat de voorkeur.

80.  Rapport ABAR, p. 188.

81.   Zie met betrekking tot de toetsing van een beleidswijziging Pres.Rb.
's-Gravenhage 8 september 1981, NJ 1982, 129 Delft tegen de Staat.
Verwachtingen behoeven niet te worden gehonoreerd wanneer andere
zwaarwegende belangen, zoals de bezuinigingsnoodzaak in een situatie
van economische crisis, zich daartegen verzetten.

82.    M.      Scheltema, De rechtsverwerking      in het administratieve. recht,
Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht LXXIV, Alphen
aan den Rijn 1975.

83. Vgl. Fuss, Der Schutz des Vertrauens auf Rechtskontinuitat im
deutschen Verfassungsrecht und Europiiischen Gemeinschaftsrecht, in
Europaische Gerichtsbarkeit und nationale Verfassungsgerichtsbarkeit,
Festschrift fur H. Kutscher, Baden-Baden 1981, pp. 201-204.

84.  CRvB 12 maart 1987, TAR 1987, 104 (regeling autokostenvergoeding).

85.  H. Prast, a.w., p. 40.

86.   Scheltema, RMTh. 1984, p. 543.
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87.  Prast, a.w., p. 38.

88.   Hijmans van den Bergh, Overgangsrecht, preadvies, 1956, p.6.

89. Prechal en Heukels, a.w., SEW 1986, p. 296 verwijzen naar Fuss, Der
Schutz des Vertrauens aui Rechtskontinuitat im deutschen

Verfassungsrecht und europiiischen Gemeinschaftsrecht, in Europiiische
Gerichtsbarkeit und nationale Verfassungsgerichtbarkeit, Festschrift fiir
H. Kutscher, Baden-Baden 1981, pp. 201-214.

90. Van Kreveld, diss. p. 169.

91. Van Kreveld, a.w., pp. 170-172. M.b.t. het Europese recht: Prechal en
Heukels, SEW 1986, p. 296: de aanpassingstijd tussen publikatie en in-
werkingtreding mag niet te kort zijn en overgangsmaatregelen moeten
afwezig of onvoldoende zijn.

92.   CRvB 29 oktober 1984, TAR 1985, 31.

93.   CRvB 23 oktober 1980, AB 1981, 137.

94.   CRvB 19 februari 1987, TAR 1987, 105 (regeling autokostenvergoe(ling).

95. Pres.Rb. 's-Gravenhage 9 juli 1987, KG 329.

96.  Van der Vlies, diss., pp. 207-208.

97.   HvJEG 25 oktober 1978, SEW 1979, p. 508.

98. In gelijke zin HvJEG 16 mei 1979, Jur. 1979, p. 1801 Tomadini; HvJEG
14 mei 1975, Jur. 1975, p.533 CNTA en HvJEG 10 december 1975. Jur.
1975, p. 1615 Union Nationale des cooptratives agricoles.

99.   CRvB 23 oktober 1980, AB 1981, 137.

100. HR 16 mei 1986, NJ 1987, 251, m.n. MS; AB 1986, 574 m.n. PvB;
Gemeentestem 6823.3, met hoofdartikel R.M. van Male.

101. Pres.Rb. 's-Gravenhage 26 juni 1986, Gemeentestem 6823.4. Zie voorts
inzake een vangstverbod Pres.Rb. 's-Gravenhage 12 november 1987, KG
1987,504.

102. Op grond van het gewekte vertrouwen moeten verplichtingen zijn
aangegaan jegens de communautaire administratie of jegens derden,
aldus Prechal en Heukels, a.w., p. 296, die naar europeesrechtelijke
jurisprudentie verwijzen..
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103.  CRvB 29 november 1984, TAR 1985, 31.

104.   Pres. Rb. 's-Gravenhage 2 april 1952, NJ 1953, 648.

105. HR 25 september 1985, AB 1986, 64, BNB 1985, 305 Onroerend goed-
belasting Naaldwijk.

106. In gelijke zin Ilsink, preadvies, p. 152.

107.  HR 5 september 1979, BNB 1979, 309 Onroerend goedbelasting
Spijkenisse.

108.   HR 5 september 1979, BNB 1979, 309 Onroerend goedbelasting
Spijkenisse.

109. Pres.Rb. Haarlem 10 oktober 1985, KG 1985, 336.

110.  Pres. Rb. Rotterdam 22 november 1985, KG 1985, 387.

111.  VzCBB 19 december 1984, AB 1985, 363 Boteropslag.

112. M.b.t. het vertrouwensbeginsel bij de verandering van wetgeving geldt
dit ook in het Europese recht: het te verwachten voordeel moet op
grond van het oude recht definitief te verwachten zijn geweest. Zie
Prechal en Heukels, a.w., p. 296.

113.   CBB 7 maart 1985, AB 1985, 621.

114. Pres.Rb. 's-Gravenhage 19 december 1985, KG 1986,49
(K-documenthouders).

115. Pres.Rb. 's-Gravenhage 14 juli 1987, KG 1987, 330 (HOS-akkoord).

116. De President achtte de regeling in strijd met het zorgvuldigheidsbegin-
sel; gelet op de regel waaraan hij toetste had hij beter kunnen
spreken van vertrouwensbeginsel. In gelijke zin Van Buuren, preadvies,
p. 41.

117. Pres.Rb. 's-Gravenhage 26 juni 1986, Gemeentestem 6823.4.

118. De president stelde zich op het standpunt dat in het Spuitvliegenarrest
de vraag naar de toelaatbaarheid van toetsing van bestuurswetgeving
aan andere rechtsbeginselen open was gelaten. Dit is in zoverre
onjuist, dat de Hoge Raad zijn overwegingen heeft geformuleerd naar
aanleiding van een middel dat was toegesneden op de deze toelaatbaar-
heid. Het arrest maakt zonder bepaalde algemene rechtsbeginselen met
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name te noemen duidelijk dat een toetsing aan bepaalde varianten van
het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel is toegestaan, zij het dat
de enkele strijd met zo'n beginsel slechts tot onrechtmatigheid kan
leiden, wanneer de beoordeelde regeling tevens willekeurig moet
worden geacht.

119. Een recent op beschikkingen betrekking hebbend voorbeeld is AR 8
november 1985, AB 1986,441, m.n. JHvdV.

120. Vgl. Van Kreveld, diss., pp. 148-149 die spreekt van een verplichting
van de overheid om de burger duidelijkheid te verschaffen omtrent
diens rechten en plichten en daarmee tevens omtrent toekomstig
overheidsoptreden jegens de burger. Hij spreekt in dit verband van het
formele rechtszekerheidsbeginsel.
Ilsink, preadvies, p. 140 stelt dat een belastingverordening duidelijke
criteria moet bevatten waaruit de belastingplichtige zijn rechten en
plichten kan kennen. Hij verwijst naar HJ. Hofstra, Inleiding tot het
Nederlandse belastingrecht, zesde druk, Deventer 1986, p. 165. Vaagheid
is zijns inziens uit den boze, wat mij gelet op de abstracte aard van
algemeen verbindende voorschriften als wat te fors uitgedrukt voorkomt.

121. Hirsch Ballin, Vertrouwen op het recht, p. 7. Zie ook het Hof van
Justitie in de zaak van de Commissie tegen Denemarken (Zaak 143/83),
te vinden bij S. Prechal en T. Heukels, Algemene beginselen van
gemeenschapsrecht als toetssteen voor nationale wetgeving, RegelMaat
1987, p. 19. Het Hof overwoog dat beginselen van rechtszekerheid en
rechtsbescherming een ondubbelzinnige regeling verlangen, die de be-
trokkenen op duidelijke en nauwkeurige wijze in kennis stelt van hun
rechten en plichten.

122. Van Kreveld, dissertatie, p. 150.

123. Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 85.

124. In gelijke zin Van der Vlies, Handboek wetgeving p. 213.

125. S. Prechal en T. Heukels, Algemene beginselen in het Nederlandse
recht en het Europese recht: rechtsvergelijking en interactie, SEW
1986, p.292.

126. M. Scheltema, Bestuursrecht: Is het bestuur wetgever in eigen zaak?,
p. 136 e.v. bepleit een meer globale wettelijke normstelling als remedie
tegen het teveel aan regelgeving. Nu echter in de jurisprudentie een
plicht tot beleidsregelgeving wordt aangenomen daar waar het bestuur
over discretionaire concrete bestuursbevoegdheden beschikt, is het de
vraag of men daar veel mee opschiet. Een geheel andere zaak is, dat
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het bij nieuwe bestuursbevoegdheden niet altijd duidelijk is op welke
wijze aan het nieuwe algemene beleid invulling zal moeten worden
gegeven. Dat ontslaat echter niet van de plicht tot beleidsregelgeving
voor zover inzicht bestaat in de factoren die het beleid kunnen
bepalen en dus tot concretisering van de normstelling.

127. Vgl. het arrest van het Europese Hof voor de rechten van de mens in
de Sunday Timeszaak: EHRM 26 april 1979, NJ 1980, 146. Het Hof
overwoog daarin met betrekking tot de betekenis van "prescribed by
law" als volgt.

"
Secondly, a norm cannot be regarded as "law" unless

it is formulated with sufficient precision to enable the citizen to
regulate his conduct: he must be able (...) to foresee, to a degree that
is reasonable in the circumstances, the consequences which a given
action may entail. Those consequences need not be foreseeable with
absolute certainty experience shows this to be unattainable. Again,
while certainty is highly desirable, it may bring in its train excessive
rigidity and the law must be able to keep pace with changing
circumstances. Accordingly, many laws are inevitably couched in terms
which, to a greater or lesser extent, are vague and whose
interpretation and application are questions of practice:

128. HR 13 februari 1985, BNB 1985, 172 Verontreinigingsheffing
Hoogheemraadschap Uitwaterende sluizen.

129.    HR 22 juli 1985, BNB 1985, 259.

130. Artikel 270 gemeentewet bepaalt dat een gemeentelijke belastingveror-
dening in de daartoe leidende gevallen de in die bepaling genoemde
gegevens moet vermelden. Blijkens de memorie van toelichting is
beoogd uit te drukken dat die gegevens slechts in de verordening
behoeven te worden opgenomen voor zover dat met het oog op de aard
van de belasting mogelijk en nodig is. De Hoge Raad vond dat dit
meebrengt dat niet het bedrag van de belasting in de verordening
vermeld behoeft te worden, maar dat ook op andere wijze kan worden
aangegeven tot welke belastingverplichtingen het belastbare feit leidt,
mits daarbij op voldoende duidelijke wijze aan de belastingplichtige
inzicht wordt gegeven in het beloop van het van hem te heffen bedrag.

131.   HvJEG 9 juli 1981, Jur. 1981, p. 1931.

132.  Zie De Winter, preadvies, pp. 217-223.

133.  HR 21 mei 1985, AB 1985, 528; NJ 1986, 676.

134. Rb. Breda 1 oktober 1985, NJ 1986, 114.
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135. Pres.Rb. 's-Gravenhage 9 juli 1987, KG 1987,329 (Besluit huurprijzen
woonruimte).

136. Pres.Rb. Rotterdam 6 mei 1981, NJ 1981, 358.

137.   AR 31 januari 1985, AB 1985, 599.

138.  AR 3 augustus 1982, Gemeentestem 6740, m.n. J.M. Kan.
Zie voor deze uitspraak ook Hennekens, preadvies, p.41 die signaleert
dat de Afdeling in een meer recente uitspraak een gelijkluidende
bepaling van de gemeente Middelburg niet onverbindend heeft
verklaard: AR 8 oktober 1985, AB 1986, 501, m.n. PvB.

139. Zie ook VzAR 24 december 1985, AB 1986, 489 m.n. PvB (uienafval):
"Wij merken in dit verband op dat de rechtszekerheid een nauwkeurige
redactie van een planvoorschrift vereist."

140.  Idem de noot van Kan in Gemeentestem 6740.

141. Illustratief is ook AR 17 januari 1979, AB 1979, 481 Verordening op de
sex-inrichtingen Rotterdam, waarin als volgt overwogen werd:"De
Afdeling is van mening dat de betekenis van de term 'voorstellingen
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28. Het zorgvuldigheidsbeginsel

Inleiding en plan van behandeling

220. Een bestuursorgaan moet zijn besluiten zorgvuldig voorbereideni, onge-
acht of zij abstract of concreet van aard zijn. Niemand zal willen bepleiten
dat bij het geven van beschikkingen niet, bij het vaststellen van be-
stuurswetgeving daarentegen wel onzorgvuldig mag worden gehandeld2. In de
literatuur wordt veelal aangenomen, dat de de eisen van een zorgvuldige
voorbereiding ook bij het regelgeven in acht moeten worden genomen . Over
de vraag of de rechter een beslissing tot vaststelling van bestuurswetgeving
aan het zorgvuldigheidsbeginsel zou mogen toetsen wordt echter verschillend
gedacht4. Van Buuren schrijft, dat voor een toetsing achteraf aan het
zorgvuldigheidsbeginsel geen rol van betekenis is weggelegd, omdat men in
het algemeen "uiterst terughoudend moet zijn met het onverbindend achten
van algemene regels om redenen die niet rechtstreeks met de inhoud van
die regels te maken hebben"5. Er is echter aanleiding om dit vraagstuk
genuanceerder te benaderen. Als men ervan uitgaat, dat de rechter
terughoudendheid past bij zijn beoordeling van de uitoefening van dis-
cretionaire bevoegdheden, waaronder die tot het geven van algemene regels,
dan stellen juist die beginselen die betrekking hebben op de procedure van
besluitvorming hem in staat die terughoudendheid te realiseren.
Voor zover uit de zorgvuldigheid een hoorplicht voortvloeit kan deze bij de
totstandkoming van regelgeving natuurlijk niet betekenen, dat iedere burger
afzonderlijk wordt gehoord, maar het valt niet in te zien waarom aan
aangepaste hoorvormen, zoals inspraak en consultatie geen betekenis zou
kunnen toekomen. Het is natuurlijk mogelijk, dat het niet nakomen van een
procedurele regel een kleinere groep van personen treft, dan de categorie
burgers tot welke de regeling zich richt. Er is in dat geval een verband met
de invoering van het direct beroep tegen bestuurswetgeving, omdat het wel
aanvaardbaar is dat een voorschrift om die reden geschorst of vernietigd
wordt, maar niet dat het geruime tijd later om die reden bij wege van ex-
ceptie onverbindend wordt verklaard.
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Zolang geen direct beroep is ingevoerd, kan de rechter zijn toevlucht
nemen tot een aangepast dictum, zoals het buiten toepassing laten6 van het
bestreden voorschrift jegens degenen die door het procedurele gebrek
benadeeld zijn, of de buitenwerkingstelling van een begunstigend voorschrift
waaraan de aanleggende partij geen aanspraak kan ontlenen. Het is redelijk
daarbij rekening te houden met de vraag in hoeverre aannemelijk is, dat het
nateven van de procedureregel zal leiden tot een wijziging van het wettelijk
voorschrift. De rechter dient dus de inhoud van het dictum aan te passen
aan de aard van de geschonden norm7.

Het onderzoek richt zich in dit hoofdstuk op de vraag in hoeverre in de
jurisprudentie aanknopingspunten zijn te vinden voor de ontwikkeling van
het zorgvuldigheidsbeginsel bij de rechterlijke toetsing van bestuurswetge-
ving. Er wordt aangesloten bij de toepassingsvarianten die bij de toetsing
van beschikkingen zijn ontwikkeld, zulks, omdat het in verband met het
diffuse onderscheid tussen algemene en concrete bestuursbesluiten, niet
onaannemelijk is dat zij zich in beginsel ook lenen voor de toetsing van
bestuurswetgeving.
Met voorbijgaan aan varianten die betrekking hebben op het contentieuze
proces8, kan globaal onderscheid worden gemaakt tussen een meer formeel
en een meer materieel zorgvuldigheidsbeginsel. Het meer formele stelt eisen
aan de vaststelling van de feiten en omstandigheden -waaronder de
relevante belangen- die voor het nemen van het besluit van belang zijng.
Feiten en omstandigheden zijn van belang, aldus het rapport ABAR10, voor
zover de toepasselijke regels van recht of beleid daaraan, al dan niet
voorwaardelijk, een gevolg verbinden. Ik zou die beperking niet willen
overnemen: ook in de gevallen dat de wet geen beperkingen stelt aan de
bevoegdheidsuitoefening, dan wel het beleid nog geen vorm heeft gekregen,
is het van belang een onderzoek in te stellen naar de feiten en omstan-
digheden, die aanleiding hebben gegeven tot de beslissing en die bij het
nemen daarvan betrokken zijn. Zonder zo'n onderzoek kan geen verantwoord
beleidsdoel worden gekozen en kunnen de daarbij passende middelen niet
gefundeerd worden bepaald. Besluitvorming is een keuzeproces dat het
hebben van inzicht in feiten en omstandigheden veronderstelt.
Het meer materitle zorgvuldigheidsbeginsel vraagt van een bestuursorgaan,
dat het in voldoende mate rekening houdt met de belangen van de burger of
de burgers, die bij het nemen van het besluit betrokken zijn. Die belangen
moeten worden afgewogen tegen het na te streven beleidsdoel, de voor het
bereiken daarvan in aanmerking komende middelen en de feitelijke gevolgen
van de gekozen interventievorm. Deze Afwegingen veronderstellen een
zekere evenredigheidll. Onder omstandigheden kan dit betekenen, dat een
nieuw beleid slechts met inachtneming van een overgangstermijn
(eerbiedigende werking), dan weI onder toekenning van enigerlei vorm van
compensatie voor onevenredig geschade belangen kan worden gerealiseerd.
De specifiek overgangsrechtelijke problematiek zal in het onderstaande
buiten beschouwing blijven.
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Eerst zal worden nagegaan welke zorgvuldigheidseisen (kunnen) worden ge-
steld aan de vaststelling van voor bestuurswetgeving relevante feiten en
omstandigheden. Daarna zal de betekenis van het materiele zorgvuldigheids-
beginsel worden onderzocht.

Vaststelling van de relevante feiten cn omstandigheden

221. Men moet voorop stellen dat jurisprudentie waarin rechtstreeks aan een
variant van het zorgvuldigheidsbeginsel getoetst wordt, schaars is. In oudere
jurisprudentie heeft de Centrale Raad van Beroep zelfs overwogen dat het
niet aan de rechter is om een ministeriele regeling op zorgvuldigheid te
toetsen12. Men mag uit de schaarse rechtspraak echter niet afteiden, dat
zorgvuldigheidsnormen zich niet lenen als maatstaf voor rechterlijke toets-
ing. Hun sterk procedurele aard past bij de gewenste rechterlijke terug-
houdendheid, terwijl zij ook vaak in de wetgeving zijn neergelegd. Gaat het
om wettelijk vastgestelde procedureregels voor de totstandkoming van
wetgeving, dan zal niemand er een bezwaar in zien, dat de rechter toezicht
houdt op de naleving ervan. Het valt niet in te zien, dat dit anders zou
behoren te zijn, wanneer die regels in de wet zonder behoortijke redenge-
ving ontbreken.

13Sinds het Spuitvliegenarrest staat vast dat de burgerlijke rechter be-
stuurswetgeving kan en mag toetsen aan ongeschreven rechtsnormen. Primair
behoort deze toetsing in de leer van de Hoge Raad een beoordeling aan het
verbod van willekeur te zijn. Het orgaan dat bestuurswetgeving vaststelt
mag zich niet schuldig maken aan willekeur:

"in dier voege dat het desbetreffende overheidsorgaan, in aanmerking
genomen de belaneen die aan dit orgaan ten tijde van de totstand-
brenging van het voormelde uitvoeringsbesluit bekend waren of
behoorden te zijn, in redelijkheid niet tot het desbetreffende
voorschrift is kunnen komen."

Deze formulering houdt in, dat van regelgevers verlangd mag worden dat zij
zichzelf inzicht verschaffen in de bij een voorgenomen maatregel betrokken
belangen. Daarbij wordt een zekere inspanning verwacht, omdat de Hoge
Raad aangeeft dat een regelgever zich niet kan verschuilen achter een
onbekend zijn met die belangen. De Raad overweegt uitdrukkelijk dat de
regelgevers van bepaalde belangen op de hoogte behoren te ziin willen zij
tot een verantwoorde afweging kunnen komen. Aldus heeft de Hoge Raad
implicite een verplichting tot het verrichten van een behoorlijk onderzoek
naar de relevante feiten en omstandigheden gepostuleerd, zulks als een norm
die ook regelgevers regardeert14.
In dezelfde casuspositie had de President van de Haagse rechtbank15 Uit-
drukkelijk tot een indirecte strijd met het zorgvuldigheids- en het motive-
ringsbeginsel geconcludeerd.
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Hij overwoog daartoe dat bij de Staat geen inzicht bestond:
"in de grootte van het belang dat met de afstandseis van 50 meter
nog wordt gediend", nu voor de beschermde gebieden, naar algemene
ervaringsregelen, geen schadelijk effect is te verwachten van het op
de perceelsgrens sluiten van de spuitvloeistofkraan indien tegenwinds
wordt gevlogen en de Staat niet heeft aangegeven hoe vaak zich inci-
denten hebben voorgedaan bij landbouwvliegers die reeds aan allerlei
deskundigheidseisen hebben voldaan.

In de administratieve rechtspraak ontbreken duidelijke voorbeelden bijna

geheel. Principiele betekenis mag daar echter niet aan worden gehecht in
verband met het nog niet uitontwikkeld zijn van de algemene rechtsbegin-
selen. Betekenisvol is ondertussen een uitspraak van de Afdeling rechtspraak
inzake de omwisseling van een Italiaans rijbewijsls

In het WVR is bepaald dat bij omwisseling een rijbewijs wordt afge-
geven voor de categorie of categorieen, die blijkens de door de mi-
nister vastgestelde en in de Ned. Staatscourant bekend gemaakte
tabel gelijkwaardig zijn aan de categorie of categorieen waarvoor
het overgelegde rijbewijs was afgegeven. Daaraan uitvoering gevende
had de minister bepaald dat overlegging van een Italiaans rijbewijs
ABE alleen leidt tot afgifte van een rijbewijs voor de categorie A, als
tevens een officieel document wordt overgelegd, waaruit blijkt dat
door de aanvrager met goed gevolg een rijproef voor de categorie A
is afgelegd. De Afdeling had daar bezwaren tegen, omdat de minister
er ten onrechte van was uitgegaan dat in Italie een rijproef als
bedoeld kon worden afgelegd. Zij verbond daaraan de conclusie dat-
waar het onmogelijke wordt gevergd- de ministeriale regeling strijdig
was met de strekking van het WVR. In wezen ging het echter om een
regeling die onverbindend was wegens het onjuist zijn van de feiten
waarvan de regelgever was uitgegaan. Dat de Afdeling koos voor
strijd met (de strekking van) de wet moet worden geweten aan haar
beleid algemeen verbindende voorschriften niet te toetsen aan
algemene rechtsbeginselen.

De conclusie moet zijn dat jurisprudentie over dit aspect van het zorgvul-
digheidsbeginsel schaars is. Er moet echter uit worden afgeleid, dat regel-
gevers dienen te beslissen op basis van een behoorlijk onderzoek naar de
relevante feiten en omstandigheden. Er zij bij aangetekend, dat het vast-
stellen van de af te wegen belangen van dat onderzoek deel uitmaakt.

Gekwalificcerde vormen van feitenvaststelling

222. Regelgevers kunnen de relevante feiten en omstandigheden zelf vast-
stellen en waarderen, maar er kan ook sprake zijn van enigerlei vorm van
externe betrokkenheid.
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In dat laatste geval is er sprake van een gekwalificeerde vorm van
feitenvaststelling en -waardering. Externe betrokkenheid kan blijken uit
advisering door deskundigen of door (organisaties) van belanghbbenden. In
de mate dat de advisering minder technisch is, wordt het inspraakkarakter
ervan sterker. In onze hoogontwikkelde samenleving is de grens tussen
technische advisering en belangenvertegenwoordiging moeitijk te trekken.
Toch is het nuttig dit onderscheid te blijven maken, omdat het beginsel van
de representativiteit zwaarder gaat wegen als het technische aspect naar de
achtergrond verschuift. De wijzen waarop de georganiseerde advisering vorm
kan worden gegeven, lopen sterk uiteen en houden verband met vragen als,
wie zijn betrokkenen en belanghebbenden, wie zijn representatief voor de
betrokken belangen en wie brengt de belangen, c.q. belangengroepen bij
elkaar, de overheid of betrokkenen zelf?17
Externe betrokkenheid kan ook blijken uit de inbreng van niet of minder
hecht georganiseerde belangen. In de wet vindt men soms geregeld, dat een
ontwerp-regeling bekend wordt gemaakt en dat een ieder in de gelegenheid
wordt gesteld om binnen een bepaalde termijn zijn zienswijze kenbaar te
maken18. Vaak ook ontbreekt een dergelijke verplichting. Soms is dat ver-
klaarbaar, omdat de te regelen materie zich niet voor inspraak leent, soms
ook niet19. De Commissie wetgevingsvraagstukken heeft aanbevolen in de
wet te bepalen, dat voor de vaststelling van een algemene maatregel van
bestuur een inspraakronde wordt gehouden, indien dat nuttig is. Zij heeft
daarbij in ieder geval het oog gehad op gevallen, waarin met betrekking tot
het onderwerp van de regeling in de maatschappij verspreide deskundigheid
aanwezig is20. De staatscommissie Cats/Donner kon zich verenigen met de
gedachte een verplichting tot het horen van belanghebbenden in te voeren
bij wetgeving op het gebied van de centrale overheid, maar zag daar bij
nader inzien van af, omdat zij in de praktijk niet uitvoerbaar zou zijn21

Ook Van Kreveld acht het niet goed mogetijk de eis van een inspraak-
verplichting te stellen bij de totstandkoming van beleidsregels, omdat de
verscheidenheid van regels en de omstandigheden waaronder zij tot stand
komen tezeer verschillen22. Betekent dit nu, dat een algemeen

rechtsbeginsel dat betrokkenen vooraf in de gelegenheid worden gesteld zich
uit te spreken over de inhoud van ontwerpen van bestuurswetgeving niet
levensvatbaar moet worden geacht? Men moet erkennen dat er sterke
verschillen zijn tussen de verschillende (soorten van) wettelijke maatrege-
len, zodat het moeilijk ir aan te geven voor welke regels nu wel en voor
welke niet een algemene hoorplicht zou moeten gelden. Het is bovendien
niet altijd wenselijk dat belanghebbenden worden gehoord, bijvoorbeeld als
dat afbreuk zou doen aan de effectiviteit van de voorgenomen maatregel, of
als dat de slagvaardigheid ontoelaatbaar zou belemmeren, namelijk in
gevallen van urgentie. Daar echter waar een goede reden ontbreekt, is er
mijns inziens geen aanleiding om uit te gaan van het ontbreken van een
hoorplicht bij het vaststellen van bestuurswetgeving.
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De tegenwerping dat dit enige vertraging oplevert, kan niet steeds
overtuigen, omdat dat ook geldt voor het horen bij het nemen van
beschikkingen. Bovendien kan vertraging worden vermeden of beperkt, door
procedurele oplossingen, zoals het parallel laten lopen van bepaalde werk-
zaamheden. Zelfs wanneer enige vertraging het gevolg zou moeten zijn,
neme men haar graag op de koop toe, omdat het horen van belanghebbenden
een waarborg biedt voor de kwaliteit van een regeling en zal bijdragen aan
het aanvaarden ervan.

Gekwalificeerde vormen van feitenvaststelling en -waardering in de recht-
m-raak

223. Dient een bestuursorgaan op grond van het ongeschreven recht aan
burgers de gelegenheid te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken over
voorgenomen beslissingen van regelgevende aard? Op grond van de huidige
stand van rechtspraak is dat in het algemeen niet aan te nemen. Weliswaar
overwoog de President van de Haagse rechtbank in de zaak van de
schoorsteenuren23 dat het voeren van overleg met het georganiseerd over-
leg:

"in overeenstemming is met de thans in dit land geldende opvatting
dat belanghebbenden bij de besluitvorming van hen rakende zaken
waar mogelijk moeten worden betrokken",

maar hij deed dat in de sfeer van het arbeidsvoorwaardenoverleg, dus in de
sfeer van de georganiseerde belangenvertegenwoordiging. Het is dan ook de
vraag of hetzelfde al rechtens geldt voor de ongeorganiseerde belangenver-
tegenwoordiging. Indirect zijn er wel argumenten die de ontwikketing van
een dergelijke norm zouden kunnen bevorderen. In tal van regelingen is
voorzien in een verplichte inspraakronde24, terwijl er ook in gezaghebbende
literatuur voor gepleit is. Zie daarvoor het vorige nummer. De Commissie
wetgevingsvraagstukken heeft met betrekking tot algemene maatregelen van
bestuur een volgende modelbepaling voorgesteld 5:

"De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld
in artikel ... wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de
Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en aan ieder de
gelegenheid is geboden om binnen 30 dagen na de dag waarop de
bekendmaking is geschied, wensen en bezwaren ter kennis van Onze
minister te brengen."

Voorts kan erop worden gewezen dat in het Spuitvliegenarrest wordt uitge-
gaan van een zorgvuldigheidsplicht van het regelgevende bestuursorgaan met
betrekking tot het vergaren van informatie over de betrokken belangen. Op
grond van deze omstandigheden moet het niet uitgesloten worden geacht,
dat een ongeschreven hoorplicht als door de Commissie wetgevingsvraag-
stukken bedoeld voor algemene maatregelen van bestuur, voor alle be-
stuurswetgeving tot ontwikkeling zal komen.
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Met betrekking tot het bestaan van een ongeschreven rechtsnorm die ver-
plicht tot het horen van organisaties van belanghebbenden, is er al wat
meer jurisprudentie, zij het dat die niet erg duidelijk is. De Centrale Raad
van Beroep en de burgerlijke rechter bij voorbeeld lijken niet op hetzelfde
spoor te zitten. Gesteld voor de vraag of de Verordening Organisatie
Pedagogische Academie onverbindend moest worden geacht wegens het
ontbreken van overleg met organisaties van overheidspersoneel, overwoog de
Raad dat alleen expliciet in de wet genoemde onderwerpen voorwerp van
overleg dienden te zijn. De woorden 'aangelegenheden van algemeen belang
voor de rechtstoestand van ambtenaren" in art. 125, eerste lid, onder k
Ambtenarenwet 1929 mochten niet zo worden uitgelegd, dat zij ook
aangelegenheden omsluiten die niet uitdrukkelijk zijn genoemd onder a tot
en met j26
De burgerlijke rechter lijkt een ongeschreven overlegverplichting daarente-
gen wel te aanvaarden. In het kort geding van de ambtenarenbonden tegen
de Staat inzake het voornemen van het kabinet om de aanvangssalarissen
van leraren-academici te verlagen bepaalde de president van de Haagse

rechtbank, dat de organen van de Staat zich hadden te onthouden van het
doen van een voordracht tot vaststelling van een algemene maatregel van
bestuur, voordat daarover op de gebruiketijke wijze overleg was gepleegd in
de Bijzondere Commissie voor overleg27. De overlegverplichting was
opgenomen in het Besluit Georganiseerd Overleg Onderwijs, eveneens een
algemene maatregel van bestuur en dus wetgeving van gelijke rang.
Scheltema heeft daarvan gestcld, dat de wetgever zichzelf niet voor de
toekomst kan binden: lex posterior derogat legi priori28. Van Buuren stelt
daar tegenover, dat naleving van het ene wettelijke voorschrift bij de
totstandbrenging van het andere wettelijke voorschrift goed mogelijk is29.

Natuurlijk is dat heel wel mogelijk, maar daar gaat het niet om. Het gaat
om de vraag of de regelgever rechtens gehouden is de eerdere regeling na
te leven. Ik zou die vraag in beginsel ontkennend willen beantwoorden,
echter met dien verstande dat hij de grenzen die het vertrouwensbeginsel
aan hem stelt in acht zal hebben te nemen. In dat perspectief bezien biedt
dit vonnis dan ook een voorbeeld van toepassing van het vertrouwensbegin-
sel. Daar waar echter een duidelijke verwijzing naar opgewekte verwach-

tingen ontbreekt, heb ik een voorkeur voor het zorgvuldigheidsbeginsel,
voor zover dat ziet op het horen van organisaties van belanghebbendenp.
Interessant is ook een kort geding vonnis van de Amsterdamse rechtbank-
president31. De minister had een maatregel ingevoerd dat alle advocaten in
toegevoegde zaken een opgave van de hoeveelheid bestede tijd dienden te
doen, zulks echter zonder het toegezegde overleg met rechtelijke macht,
balie en andere rechtshulpverleners te voeren. De president verbood daarop
de staat de maatregel uit te voeren gedurende een in het vonnis bepaalde

periode.
In de zaak van de schoorsteenuren32 ging het wederom om het voeren van
georganiseerd overleg op het terrein van het onderwijs.
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De President van de Haagse rechtbank liet zich in die zaak leiden door de
"thans in dit land geldende opvatting dat belanghebbenden bij de besluit-
vorming van hen rakende zaken waar mogelijk moeten worden betrokken".
Aldus van een ongeschreven overlegverplichting uitgaande, overwoog hij
vervolgens dat de eenzijdige vaststelling van de betrokken algemene
maatregel van bestuur:

"het resultaat zou moeten zijn van wat na overleg door vergelijk als
het meest haalbare wordt aanvaard door beide partijen; 0. dat wij
deze vorm van overleg voorts karakteriseren als open, reeel overleg,
waarvan de uitkomst bij geen der partijen bij voorbaat mag vaststaan,
terwijl het streven van beide partijen er ook op moet zijn gericht om
door middel van dialoog tot overeenstemming te geraken en waarbij
verlangd mag worden dat partijen met elkaars gerechtvaardigde be-
langen rekening houden, ten aanzien van gedaagde als werkgever en
als overheid; 0. dat dit naar Ons voorlopig oordeel dan ook impliceert
dat bij beide partijen daadwerkelijk de wit moet bestaan om inhoude-
lijk over aan de orde gestelde zaken te praten, daarbij op een voor
de wederpartij duidelijke wijze van zijn of haar standpunt blijk
gevend en zonder op een oneigenlijke wijze gebruik te maken van de
voor het voeren van zo goed mogelijk overleg in wetten of reglemen-
ten vastgelegde of door gewoonte onstane procedurevoorschriften; 

Zie in dit verband ook het kort gedingvonnis in de zaak van het verrich-
tingengeta133, waarin een overweging werd gewijd aan de ill dan niet theo-
retische mogelijkheid, dat de staat in het overleg meedeelt, dat hij van
enige verlaging van het verrichtingen-getal (voor het inkomensbestanddeel)
niet, of nog niet, wit weten. De president overwoog dienaangaande dat het
overleg "open en reeel" zal moeten zijn in de betekenis die in de recht-
spraak aan die woorden wordt toegekend.
Het open en rebel moeten zijn van overleg heeft niet alleen betrekking op
de instelling en opstelling van partijen, maar ook op de procedure volgens
welke er overleg wordt gevoerd. Het overleg kan niet zonder meer op
"onmogelijke" tijdstippen gepland worden. Zie het kort geding vonnis in de
zaak van de verlaging van de lerarensalarissen:

'gedaagde had kunnen voorzien dat het uitzenden van convocaties op5 juli 1977 teneinde een vergadering van de Bijzondere Commissie op
8 juli 1977 te kunnen bijwonen i.v. m. de zomervakantie zou kunnen
leiden tot afwezigheid van enige leden van die commissie;" 4

Ook dient aan partijen voldoende voorbereidingstijd te worden gelaten.
"De eiseressen hebben niet zonder reden geklaagd dat aan de Raad
(de SER, RvM) en de Stichting (Stichting van de Arbeid, RvM)
bijzonder weinig tijd is gegund. Daarbij dient echter te worden
bedacht dat derst op 9 december 1981 het overleg van de regering
en de sociale partners mislukte en de loonmaatregel voor 1 januari
1982 in de Staatscourant moest verschijnen 5:
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Spoedeisende belangen kunnen dus een zeer korte voorbereidingstijd recht-
vaardigen.
Bij het bepalen van de redelijkheid van de voorbereidingstijd, moet rekening
worden gehouden met de hoeveelheid te behandelen onderwerpen en de
inhoud van de voorstellen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven
stond toe, dat in 66n enkele vergadering was geadviseerd over 41 ontwerpen
van verordeningen, maar tekende daarbij aan dat het ging om regularisering
van achteraf onverbindend verklaarde

verordenin en
die inhoudelijk gezien

niet sterk verschilden van de onverbindend verklaarde
Het College heeft in een ander geding37 gepreciseerd wat moet worden ver-
staan onder het "ontwerp" van een verordening waarover advies moet
worden ingewonnen. In overeenstemming met het spraakgebruik werd dat
omschreven als:

"een artikelsgewijs gelede, nauwkeurig geformuleerde tekst van de
regeling, welke verweerders bestuur zich voorstelt bij wege van ver-
ordening vast te stellen".

De Centrale Raad van Beroep heeft eens een verordening onverbindend
geacht, omdat de tekst van de ter advisering aangeboden overgangsrech-
telijke bepaling afweek van de definitief vastgestelde38. Daarvoor is echter
geen reden wanneer de vastgestelde bepaling overeenstemt met het advies.
Wordt echter een bepaling vastgesteld die op wezenlijke punten afwijkt van
het ontwerp en van het advies, dan is er alle reden om dat in strijd te
achten met een zorgvuldige voorbereiding van wetgevende maatregelen.

Het materitle zorgvuldidieidsbeginsel

224. Een zorgvuldige voorbereiding van wetgevende bestuursbeslissingen
veronderstelt een behoorlijk onderzoek naar de relevante feiten en omstan-
digheden, waaronder de betrokken belangen. Het bestuur moet die feiten en
omstandigheden vaststellen en waarderen. Het Spuitvliegenarrest gaat er39

in r.0. 6.1. van uit, dat belangen worden vastgesteld en afgewogen en dat
bij het afwegen aan elk van die belangen een bepaald gewicht wordt toege-
kend. Ook met groepsbelangen moet de regelgever rekening houden, zulks in
een afwegingsproces met het zwaarder wegende algemeen belang40. Het
formele zorgvuldigheidsbeginsel loopt over in het materiele, daar waar het
relatieve gewicht van de betrokken belangen wordt vastgesteld, dus het
gewicht wordt bepaald van de verschillende belangen ten opzichte van
elkaar.

De Hoge Raad constateerde in de casus van het Spuitvliegenarrest
dat de staatssecretaris de eigenbelangen van de landbouwluchtvaart
kennelijk van een zodanig gewicht had geacht, dat hij er de inhoud
van de normstelling aan had aangepast.

Het materiele zorgvuldigheidsbeginsel ziet op de uitkomst van het proces
van belangenafweging.
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Het brengt blijkens de jurisprudentie mee, dat de overheid gehouden is om
op enigerlei wijze compensatie te bieden voor het nadeel dat is toegebracht
aan belangen waaraan door de regelgever een te gering relatief gewicht is
toegekend. Die compensatie zal doorgaans bestaan in het aanbieden van een
financiele vergoeding.

In de Spuitvliegenzaak achtte het hof 1 het van belang "of de in
geding zijnde belangen voldoende zijn afgewogen en/of bij dezelfde
maatregel aan degenen die daardoor in hun belangen worden getroffen
wellicht adequate financiele compensatie is aangeboden". Omdat de
landbouwluchtvaart als gevolg van de regeling haar bestaansreden zou
verliezen en de minister daar niets tegenover had gesteld, veroor-
deelde het de vaststelling ervan als willekeurig en onredelijk, althans
onvoldoende zorgvuldig.

De Hoge Raad heeft daar in het Spuitvliegenarrest geen afstand van
genomen door het al dan niet aanbieden van enigerlei vorm van vergoeding
voor onevenredig geschade belangen, relevant te achten voor de vraag of de
regelgever in redelijkheid tot vaststelling van de bestreden regeling had
kunnen komen. Lagere rechtspraak heeft zich daarbij aangesloten42.
Vermeldenswaard is ook het SSGZ-vonnis43, waarin de president het niet
nakomen van een toezegging gerechtvaardigd achtte door technische uitvoe-
ringsbezwaren. In het licht daarvan had de overheid evenwel:

"volgens de eisen van een zorgvuldige voorbereiding van wetten in
materiale zin aan de SSGZ enigerlei vorm van vergoeding" moeten
toekennen.

Bij de beoordeling van de vraag of aan bepaalde belangen een te gering
relatief gewicht is toegekend, speelt het evenredigheidsbeginsel een rol«.
Slechts onevenredig geschade belangen komen voor compensatie in aanmerk-
ing. Als zelfstandige regel voor de beoordeling van de rechtmatigheid van
algemeen verbindende voorschriften is dit beginsel naar Nederlands recht
(nog?) niet tot ontwikkeling gekomen. Wel is er jurisprudentie waarin het
als interpretatiehulpmiddel wordt gebruikt, zodat men zich daarop bij de
verdere ontwikkeling van het materiele zorgvuldigheidsbeginsel kan
orienteren. Met name zij hier gewezen op jurisprudentie waarin het
evenredigheidsbeginsel wordt gehanteerd bij de toetsing van de beperking
van grondrechten 5 en bij de toetsing aan het gelijkheidsbeginse146.

Evenredigheid van middel en doel houdt mede in dat de regelgever zich bij
zijn middelenkeuze richt naar het middel dat de belangen van de burgers
het minste schaadt.

Illustratief is het arrest van de Hoge Raad inzake het Besluit regi-
stratie geneesmiddelen47. Geoordeeld werd dat nagegaan had moeten
worden of het met dit Besluit beoogde doel niet op een andere wijze
kon worden gerealiseerd "waardoor enerzijds de gezondheid en het
leven van personen even doeltreffend kan worden beschermd (...) an-
derzijds het intracommunautaire handelsverkeer -voor zover daaraan
wordt deelgenomen door parallel-importerende apothekers- minder
wordt beperkt".
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De Hoge Raad liet zich daarbij kiden door jurisprudentie van het Hof
van Justitie, waaruit met betrekking tot de toepassing van art. 36 EEG-
verdrag blijkt, dat een nationale regeling of handelwijze die een
beperkende werking op de import van farmaceutische produkten heeft of
kan hebben, slechts verenigbaar is met het verdrag voor zover zij
noodzakelijk is voor een doeltreffende bescherming van de gezondheid en
het leven van personen. Een nationale regeling of handelwijze
beantwoordt niet aan deze voorwaarde wanneer de gezondheid en het
leven van personen even doeltreffend kunnen worden beschermd door
maatregelen die het intra-communautaire handelsverkeer minder beperken.

Condusie

225. Jurisprudentie waarin bestuurswetgeving aan het zorgvuldigheidsbeginsel
getoetst wordt, is schaars. Dat betekent echter niet, dat dit beginsel zich
niet leent voor de rechterlijke toetsing van deze wetgeving. Voor wat het
formele zorgvuldigheidsbeginsel betreft, is het in acht nemen van bepaalde
procedurele waarborgen regelmatig door de wetgever voorgeschreven. Het
valt niet in te zien, dat soortgelijke waarborgen niet zouden gelden,
wanneer de wet zwijgt en de wetgever verzuimd heeft er een goede reden
voor te geven. Het materiele zorgvuldigheidsbeginsel gaat uit van een plicht
tot redelijke belangenatweging. In de jurisprudentie zijn aanzetten gegeven
voor wat dat inhoudt. Een beoordeling van de evenredigheid van de
uitkomst van de afweging maakt er deel van uit.

Het formele zorgvuldigheidsbeginsel veronderstelt dat de regelgever de
relevante feiten en omstandigheden, waaronder de betrokken belangen, vast-
stelt en waardeert. Dit waarderen omvat het bepalen van het relatieve ge-
wicht van de betrokken belangen. Dit is een zaak van de regelgever, welke
de rechter in beginsel zal hebben te respecteren. Wel kan hij de uitkomst
van de belangenafweging toetsen aan het materiele zorgvuldigheidsbeginsel.
Met betrekking tot het vaststellen van de relevante feiten en omstandighe-
den, waaronder de betrokken belangen, zal het in veel gevallen noodzaketijk
zijn dat belanghebbenden worden gehoord. Bij de voorbereiding van regelge-
ving kunnen belanghebbenden vanzelfsprekend niet individueel worden ge-
hoord. Bruikbare hoorvormen zijn het houden van een inspraakronde en het
inwinnen van advies van deskundigen en/of organisaties van belanghebben-
den. In sommige gevallen schrijft de wet voor, dat een ontwerp ter inzage
wordt gelegd en dat een ieder gedurende de inzagetermijn in de gelegenheid
wordt gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken. De voordelen daarvan
wegen in de regel zwaarder dan de nadelen. Een ongeschreven verplichting
dat belanghebbenden steeds moeten worden gehoord bij de vaststelling van
bestuurswetgeving is in de rechtspraak nog niet aanvaard. Wel is uit-
gesproken dat hier te lande algemeen de opvatting heerst, dat belangheb-
benden bij de besluitvorming omtrent hen rakende zaken, waar mogelijk
moeten worden betrokken. In de jurisprudentie zijn voorts aanzetten te
vinden voor de ontwikkeling van een ongeschreven rechtsregel op dit punt.
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Men kan niet zeggen dat voor het zorgvuldigheidsbeginsel geen rol is weg-
gelegd bij de ontwikkeling van rechterlijke toetsingsmaatstaven voor de
rechtmatigheid van bestuurswetgeving. Problemen die rijzen bij de sanctio-
nering zijn betrekkelijk eenvoudig op te lossen.



459

Noten

1. En ook nemen, aldus de jurisprudentie: AR 19 februari 1980, AB 1980,
515; AR 12 maart 1982, AB 1982,360; AR 7 december 1979, AB 1980, 461;
AR 19 september 1980 Gemeentestem 6673.4; CRvB 12 december 1979, AB
1980, 640. Zie ook Rapport ABAR, p. 134. Het onderscheid kan niet erg
overtuigen wanneer men een besluit beschouwt als een proces van
besluitvorming. In de literatuur betrekt men het zorgvuldigheidsbeginsel
ook wel op de uitvoering van besluiten. Zie Van der Burg, Cartigny en
Overkleeft-Verburg, a.w., p. 112. Voor zover de wijze van uitvoering van
het besluit wordt bepaald door het uit te voeren besluit, geldt het
zoeven gestelde; voor zover dat niet het geval is, veronderstelt de
uitvoering een apart besluit dat aan de eisen van een zorgvuldige
voorbereiding moet voldoen.

2. Oostenbrink, Algemene beginKelen van behoorlijke wetgeving?, p. 12.

3. Van Kreveld, diss., p. 144; Oostenbrink, oratie, p. 12; Van der Vlies,
diss., pp. 199-201 bespreekt het beginsel van de consensus dat veel weg
heeft van het materiele zorgvuldigheidsbeginsel; Ter Spill, Zijn de
traditionele vormen en begrippen van het bestuursrecht toereikend bij de
uitbreiding van de overheidstaak met name op sociaal en economisch
gebied?, Geschriften VAR XLIII, p. 18, meent dat dit beginsel zich goed
zou lenen voor de toetsing van gedelegeerde uitvoeringsvoorschriften.

4. Voor: Ter Spill, zie de vorige noot; Polak, preadvies p. 151; R.M. van
Male, De rechter en onrechtmatige wetgeving, Preadviezen NJV 1987,
Gemeentestem 6835, pp. 216-218. Tegen: Van Buuren, preadvies, p. 53;
I.C. van der Vlies ter vergadering van de NJV, vermeld in NJB 1987,
p.846.

5.  Van Buuren, preadvies, p. 53.

6.  Vgl. Van Kreveld, dissertatie, pp. 145-146 en Kortmann, dissertatie,
p. 135.

7.  In gelijke zin oordeelt, naar ik begrijp, J.E.M. Polak, preadvies,
p. 151.

8. Men kan hierbij denken aan jurisprudentie waarin procesrechtelijke eisen
worden gesteld aan de bezwaarschriftenprocedure van de Wet Arob. Zo
brengt het zorgvuldigheidsbeginsel onder omstandigheden een plicht tot
schriftelijke verslaglegging van het verhandelde ter hoorzitting mee -AR
22 augustus 1979, AB 1980, 226- en een zekere gehoudenheid om stukken
aan appellanten ter inzage te geven: AR 14 november 1980, AB 1981, 351.
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9. Art. 3.2.1. Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht: "Bij de voorberei-
ding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis
omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen."

10.  Rapport ABAR, pp. 124-125.

11. Art. 3.2.3., tweede lid, Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht: "De
voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit
mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te
dienen doelen."

12.  CRvB 6 maart 1968, MRT 376; CRvB 31 december 1980, AB 1981, 248.

13. HR 16 mei 1986, RvdW 1986, 110, NJ 1987, 251, m.n. MS; AB 1986, 574,
m.n. PvB; Gemeentestem 6823.3.

14. Zie ook de casus van het Van Gelder-arrest HR 9 mei 1986, AB
1986,429, m.n. FHvdB; vooral de overwegingen van het gerechtshof die
betrekking hebben op de onverbindendheid van de betrokken regeling.
Die onverbindendheid stoelt op een onjuiste vaststelling van de
relevante feiten en omstandigheden.

15. Pres.Rb. 's-Gravenhage 31 juli 1984, KG 1985, 178.

16.  HR 6 december 1985, AB 1986, 528, m.n. JHvdV (Italiaans rijbewijs).

17.  Zie F.H. van der Burg, Ouod omnes tangit, Steenbeekbundel, p. 75 e.v..

18. Voorbeelden zijn art. 27, achtste lid Afvalstoffenwet; artt. 23 en 24 Wet
op de Ruimtelijke Ordening; artt 10 en 11 Wet op de stads- en
dorpsvernieuwing; art. 7 Keurenwet.

19.  Artt. 2, 2a en 3 Hinderwet.

20. Commissie wetgevingsvraagstukken, Eindrapport Orde in de Regelgeving,
's-Gravenhage 1985, p. 59.

21.  Eindrapport 1971, p. 177.

22. Van Kreveld, dissertatie, p. 146.

23. Pres.Rb. 's-Gravenhage 16 mei 1980, NJ 1980, 533.

24. Voorbeelden zijn art. 27, achtste lid Afvalstoffenwet; art. 173a Wet
geluidhinder; artt. 23 en 24 Wet op de Ruimtelijke Ordening; artt. 10 en
11 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing; art. 7 Keurenwet.
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25. Commissie wetgevingsvraagstukken, Orde in de regelgeving, p. 59.

26.  CRvB 29 oktober 1976, AB 1977, 109.

27. Pres.Rb. 's-Gravenhage 3 oktober 1977, NJ 1978, m.n. M. Scheltema.

28. Scheltema, annotatie onder NJ 1978,170.

29. Van Buuren, preadvies, p. 19.

30. Scheltema ziet in het vonnis zowel een toepassing van het beginsel dat
wetgeving behoorlijk moet worden voorbereid, inclusief het "ook hier
meer in zwang komemde horen van (organisaties) van belanghebbenden
en het beginsel van de rechtszekerheid (opgewekte verwachtingen). Noot
onder NJ 1978,170 sub 4.

31. Pres.Rb Amsterdam 8 december 1983, KG 1984, 4.

32. Pres.Rb. 's-Gravenhage 16 mei 1980, NJ 1980,533.

33. Pres.Rb. 's-Gravenhage 20 januari 1987, KG 1987, 83.

34. Pres.Rb. 's-Gravenhage l oktober 1977, AB 1977, 377.

35. Pres.Rb. 's-Gravenhage 21 januari 1982, NJ 1984,487.

36.  CBB 24 februari 1976, AB 1976, 104 Van Hulst/P.V.S..

37.  CBB 1 november 1974, AB 1975, 35 Van Kleef/P.V.S..

38.  CRvB 20 maart 1963, AB 1964, p.14.

39.  HR 16 mei 1986, RvdW 110, NJ 1987, 251; AB 1986, 574; Gemeentestem
6823.3.

40. Pres.Rb. 's-Gravenhage 20 januari 1987, KG 1987, 83 Verrichtingen-
getal

41.   Hof's-Gravenhage 4 april 1985, AB 1985,410.

42. Pres.Rb. 's-Gravenhage 12 november 1987, KG 1987, 504, vangstverbod.

43. Pres.Rb. 's-Gravenhage 26 juni 1986, Gemeentestem 6823.4.

44. Vgl. Prechal en Heukels, a.w., p. 300 die signaleren dat de toetsing aan
het materiele zorgvuldigheidsbeginsel in het Europese recht wordt
overgenomen door het evenredigheidsbeginsel. Het Hof van Justitie
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toetst regelmatig aan het evenredigheidsbeginsel, zowel zelstandig, als
in de context van een toetsing aan het gelijkheidsbeginsel.

45. AR 10 oktober 1978, AA 1979, p.477, m.n. F.C.L.M. Crijns, Antenneverbod
Leerdam: het litigieuze verbod strekt verder dan nodig is ter bescher-
ming van de openbare orde. Idem VzAR 7 mei 1981, AB 1981, 573
Antenneverbod Gorssel.

46. AR 31 juli 1979, AB 1979, 539 Vestigingsregeling Terschelling: toepassing
van een criterium waarbij maatgevend is of een persoon op het eiland
geboren en getogen is, acht de Afdeling een middel dat uitgaat boven
hetgeen objectief en redelijkerwijs te rechtvaardigen is als passend bij
het doel van de verordening.

47.  HR 5 november 1985, NJ 1986, 280; AB 1986, 309. Parallel-importerende
apotheker.



29. Het motiveringsbeginsel

Inleidine en plan van behandeling

226. Om de betekenis van het motiveringsbeginsel voor de toetsing van be-
stuurswetgeving te kunnen onderzoeken, is het noodzakelijk eerst na te
gaan welke functie het vervult in het proces van bestuurlijke besluitvor-
ming. Dit proces wordt als volgt geanalyseerd.
Het bestuur vindt in een bepaalde situatie of in bepaalde ontwikkelingen
aanleiding tot het treffen van een maatregel. In verband daarmee dient het
zicht te krijgen op de te regelen situatie en daartoe de bestaande feiten en
omstandigheden te inventariseren. Vervolgens concretiseert het zijn
beleidsdoel en kiest het zijn middelen. Het zal daarvoor inzicht moeten
hebben in de belangen die door het te kiezen interventiemiddel in positieve
en negatieve zin worden geraakt. Omdat het bestuur gebonden is aan het
recht, dient het vast te stellen welke rechtsregels voor het nemen van een
bepaalde beslissing van belang zijn. Zowel de vaststelling van de relevante
feiten en omstandigheden, als die van het toepasselijke recht vraagt om
interpretatie: wat is de betekenis van de toepasselijke rechtsnormen en
betreft het feiten en omstandigheden als erin bedoeld zijn? Tenslotte
betrekt het bestuur de feiten en het recht op elkaar in de vaststelling van
zijn besluit.
Bij meer complexe besluitvorming is er sprake van een groot aantal vast-
stellingen en waarderingen waartussen een bepaalde samenhang bestaat. In
zijn eenvoudigste vorm is de rationele structuur van de bestuursrechtelijke
besluitvorming echter terug te brengen tot die van het syllogismel. Het
maakt daarbij in principe niet uit of het besluit een beschikking of be-
stuurswetgeving betreft.
In deel I werd uiteengezet dat deze analyse de Franse wijze van denken
over rechterlijke toetsing diepgaand heeft beinvioed2. Zij heeft bijgedragen
aan het ontstaan van het inzicht dat het voor de rechtertijke toetsing van
bestuursbeslissingen, niet wezenlijk van belang is of aan geschreven of
ongeschreven rechtsnormen wordt getoetst. Essentieel is dat de rechter het
bestuur vrijheid van oordelen laat, daar waar de wetgever die vrijheid
heeft toegedeeld of gelaten.
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Die vrijheid van oordelen veronderstelt echter wel een verplichting om te
oordelen en dus een plicht om te beslissen. Het is de taak van de rechter
erop toe te zien, dat een beslissing is genomen die als beslissing kan
gelden, hetwelk niet zo is, wanneer er gebreken kleven aan de procedure
van besluitvorming.

In dit hoofdstuk komen gebreken aan de orde welke betrekking hebben op
het redeneeraspect van de bestuursrechtelijke besluitvorming. De aspecten
die op de vaststelling van de feiten en omstandigheden zien, blijven buiten
beschouwing, omdat zij in het vorige hoofdstuk behandeld werden. Eerst zal
worden onderzocht welke motiveringsnormen bij de toetsing van beschikkin-
gen zijn ontwikkeld, daarna welke functies het motiveringsbeginsel vervult
bij beslissingen tot vaststelling van bestuurswetgeving. Tenslotte wordt
nagegaan of motiveringsnormen gehanteerd worden bij de rechterlijke
toetsing van deze wetgeving.

De motivering van beschikkingen

227. In de literatuur worden met betrekking tot beschikkingen verschillende
motiveringsbeginselen onderscheiden3. Zij hebben gemeen dat zij tot de
hierboven gegeven analyse van bestuurlijke besluitvorming herleid kunnen
worden. Deze beginselen zijn de volgende.
Algemeen aanvaard is de norm dat het bestuur een beschikking kenbaar
moet motiveren4. Men spreekt hier wel van het formele motiveringsbeginsel,
omdat deze variant geen betrekking heeft op de inhoud van de beweegrede-
nen. De norm houdt niet in, dat de motivering altijd tegelijk met de
beschikking kenbaar moet worden gemaakt. Vaak kan volstaan worden met
het verstrekken van een motivering op verzoek van een burger -de voor
beroep vatbare beslissingen in het sociaal verzekeringsrecht- of de rechter.
In andere gevallen wordt echter verlangd, dat de beschikking ongevraagd de
beweegredenen vermeldt. Dat kan zijn, omdat de wet dat bepaalt, of omdat
het voortvloeit uit de aard van de beschikking. Is deze in enige zin nadelig
voor betrokkene(n) dan dient zij haar gronden te bevatten. Het rapport
ABAR6 doet de aanbeveling, dat een beschikking wordt gemotiveerd, tenzij
zij overeenkomstig de aanvraag is gegeven en niet belastend is voor
derden-belanghebbenden. Indien is afgeweken van een krachtens wettelijk
voorschrift ingewonnen advies, wordt dat met de redenen voor die afwijking
in de motivering vermeld7.
Een tweede regel houdt in dat een beschikking dient te berusten op een
deugdelijk motivering8, dlls op draaakrachtige gronden'. Blijkens de juris-
prudentie wordt de draagkracht van gronden door de volgende factoren be-
paald.
De redengeving dient allereerst te berusten op feitelijk juiste grondenio.



465

Het is duidelijk dat het formele zorgvuldigheidsbeginsel hier overlapt wordt,
omdat het op ondeugdelijke wijze vaststellen van de relevante feiten en
omstandigheden, de draagkracht van de motivering die op die vaststelling
berust aantast. In zo'n geval is er sprake van strijd met zowel het zorg-
vuldigheids- als het motiveringsbeginsel.
Vervolgens wordt de eis gesteld dat de gevolgde redenering geen tegenstrii-
digheden bevatil. Ook moet de motivering voldoende geconcretiseerd zijn
naar de omstandigheden van het voorliggende geval; het bestuursorgaan kan
niet volstaan met een simpele verwijzing naar zijn beleid12. De beweegre-
denen mogen op zichzelf genomen niet onrechtmatig zijn.

Indien een ventvergunning blijkens de APV kan worden geweigerd
om redenen van openbare orde, valt de behoefte om detailhan-
delsvestiging te reguleren daar niet onder. Zo'n motief is wegens
strijd met de Vestigingswet Bedrijven onrechtmatig13.

Deze motiveringsnorm concurreert met de norm dat een beschikking niet
strijdig mag zijn met een algemeen verbindend voorschrift14. De keuze dient
mijns inziens bepaald te worden door de beleidsvrijheid van het bestuursor-
gaan. Als de wettelijke regeling ruimte laat voor een nog niet door het
orgaan gehanteerde draagkrachtige motivering, geniet vernietiging wegens
strijd met de norm, dat een beschikking niet mag berusten op een op zich-
zelf onrechtmatige motivering de voorkeur.
De gronden van een beschikking mogen evenmin in strijd zijn met het ge-
voerde beleid. Als daaraan een verkeerde uitleg is gegeven wordt vernietigd
wegens strijd met het motiveringsbeginsel15. Een gehoudenheid tot het toe-
passen van beleidsregels bestaat niet bij bijzondere omstandigheden. Het
bestuur dient te motiveren waarom van het beleid wordt afgeweken, dan weI
waarom niet16,
In het kader van de beoordeling van de motivering van beschikkingen
worden twee fasen onderscheiden: de toetsing van de beschikking zelf en de
toetsing van het eraan ten grondslag liggende beleid. Dit beleid kan al dan
niet zijn neergelegd in een algemeen verbindend voorschrift17. Wanneer een
beschikking steunt op en dus in overeenstemming is met een beleidsregel die
op zichzelf genomen onrechtmatig is, wordt zij door de Afdeling rechtspraak
vernietigd wegens strijd met het motiveringsbeginsel18.

Het is aanstonds duidelijk dat niet al deze normen zich naar hun aard lenen
voor de rechtertijke toetsing van bestuurswetgeving. De concretiseringsnorm
en de normen die betrekking hebben op de gebondenheid aan beleidsregels,
lijken op voorhand minder geschikt, omdat zij zien op een zekere consisten-
tie bij het nemen van concrete bestissingen. Het is weliswaar zo dat be-
leidsregels kunnen worden vastgesteld met betrekking tot de vaststelling van
algemeen verbindende voorschriften, maar in de praktijk zien deze door-
gaans op aspecten die zich niet lenen voor rechterlijke toetsing19.
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De motiveringsnorm die de hantering van feitelijke juiste veronderstellingen
verlangt, vormt een wezenlijke overlapping van het zorgvuldigheidsbeginsel.
Deze varianten van het motiveringsbeginsel zullen daarom in het
onderstaande niet uitdrukkelijk worden behandeld.

Functics van het motiveringsbepinsel

228. Het formele motiveringsbeginsel -de norm die meebrengt dat een be-
stuursbeslissing kenbaar gemotiveerd moet worden- vervult voor de
totstandbrenging van algemeen verbindende voorschriften diverse functies.
De verplichting om een motivering op papier te zetten betekent in de eerste
plaats dat de regelgever gedwongen wordt om zich in geschrifte te bezinnen
op de gemaakte keuzen en de daarvoor gegeven rechtvaardigingen. Zij
draagt bij aan de aanvaarding van nieuwe regelingen. Meer in het algemeen
stelt zij belanghebbenden in staat om na te gaan op welke wijze de
regelgever toepassing heeft gegeven aan het geldende recht20. Motivering
mag niet ontbreken daar waar regelgeving tot stand wordt gebracht door of
met medewerking van meer dan 66n (advies)orgaan. Het duidelijk kenbaar
zijn van de gemaakte keuzen en het doel van een regeling geeft daarnaast
inzicht in de plaats van de nieuwe regeling in de rechtsorde21, dus in de
onderlinge verhouding van de nieuwe regeling en bestaande regelingen. Ook
biedt een kenbare motivering aanknopingspunten voor de beoordeling van de
innerlijke consistentie en voor het verrichten van een wetgevingsevaluatie-
22

Ook voor de toepassing van regelgeving zijn de functies van het formele
motiveringsbeginsel divers. Het formuleren van een duidelijke doelstelling
hangt samen met het legaliteitsbeginsel. Het is een waarborg dat het be-
stuur niet op basis van enkele vaag geformuleerde wetten nagenoeg het
gehele maatschappelijke leven kan beheersen23. Men spreekt in dit verband
wel van het specialiteitsbeginse124. De rechter vindt in de motivering van
een regeling aanknopingspunten voor het vaststellen van de strekking van
een regeling, dus voor haar teleologische interpretatie. Het ontbreken van
een motivering plaatst hem voor de noodzaak die strekking af te leiden uit
circumstantiBle elementen. Motivering voorkomt derhalve dat de rechter zich
moet beroepen op een "kennelijke" strekking of bedoeling van de wetgever.
Aldus beperkt zij de vrijheid van de rechter bij de rechtsvindinges. Men
kan daar nog aan toevoegen, dat het kenbaar zijn van de gronden van een
beslissing tot vaststelling van bestuurswetgeving ook bijdraagt aan een
beperking van de rechterlijke toetsingsmogelijkheden. Het vermelden van
een duidelijke doelstelling beperkt de rechter bij het vaststellen van die
doelstelling, in het kader van de contra legemtoepassing van beginselen van
behoorlijk bestuur26. Het vermelden van de gronden is voorts van belang
voor de toetsing van de rechtmatigheid van het voorschrift zelve.
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Zowel bij de toetsing aan de wet, als bij die aan regels van ongeschreven
recht komt welhaast steeds een beoordeling van de gronden aan de orde; zie
daarvoor het gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het verbod
van detournement de pouvoir en het willekeurverbod. Het vermelden van de
gronden verruimt deze toetsingsmogelijkheid niet, omdat het belang van de
beweegredenen al gepostuleerd is in het geldende recht. Veeleer is het zo,
dat het duidelijk aangeven van de gronden de rechterlijke keuzevrijheid bij
het vaststellen ervan beperkt.

Rechterliike toetsing van de fronden van bestuurswetaeving

229. Men kan niet zeggen dat voor het motiveringsbegincel geen rol is weg-
gelegd bij de rechtertijke toetsing van bestuurswetgevin 27. Reeds de vage
grens tussen abstracte en concrete bestuursbesluiten doet veronderstellen
dat het anders is. Bij beschikkingen heeft de toetsing aan het motiverings-
beginsel -en dat niet alleen in de sfeer van het buitenwettelijk bestuur- een
hoge vlucht genomen. Men mag daaruit afteiden, dat de toevallige aanwe-
zigheid van een wettelijke grondslag voor de te toetsen bestuursbeslissingen
voor de betekenis van het motiveringsbeginsel weinig belangrijk is. Het
Franse bestuursrecht bevestigt dat: centraal staat de redenering van het
bestuursorgaan, het complex van gronden waaraan geen gebreken mogen
kleven. Dit geldt voor alle bestuurshandelen, ongeacht of het op basis van
een wettelijke grondslag dan wel daarzonder wordt verricht. Het geldt dus
ook voor de toetsing van bestuurswetgeving.
Deze vaststelling is niet zonder belang, omdat een algemeen verbindend
voorschrift per definitie op een wettelijke grondslag berust. De stelling dat
een toetsing van de gronden van een beslissing slechts van betekenis is
waar een wettelijke grondslag ontbreekt, kan dus niet opgaan. Dit brengt
ons tot het inzicht. dat een toetsing van de gronden van bestuurswetgeving
naar alle waarschijnlijkheid vaak schuil zal gaan achter een toetsing aan
een wettelijk voorschrift28.

Gebeurt er hij de toetsing van buitenwettelijke bestuursbeslissinggen aan
het motiveringsbeginsel wezenlijk iets anders, dan bij de toetsing van
binnenwettelijke beslissingen' aan de wettelijke grondslag? Er is reden dat
te betwijfelen. Het gaat bij de rechterlijke beoordeling van de draagkracht
van de motieven van een buitenwettelijke beslissing om een beoordeling in
het licht van het vastgestelde beleid. De gronden voor de te beoordelen
beslissing moeten overeenstemmen met de strekking van het beleid. Bij de
toetsing aan de wettelijke grondslag van een binnenwettelijke beslissing is
het in wezen echter niet anders. Het gaat daarbij om een toetsing van de
motieven van de te beoordelen beslissing in het licht van het in de wet
neergelegde beleidskader.
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De omstandigheid dat het beleid in dat geval in een algemeen verbindend
voorschrift is neergelegd, kan echter niet wezenlijk rechtvaardigen dat de
beoordeling van het een de rechter niet, van het ander wel zou zijn
toegestaan. Daarvoor is de aanwezigheid van een wettelijke grondslag voor
het beleidskader waaraan getoetst wordt te arbitrair.

Gelet op het voorafgaande kan men met betrekking tot het motiveringsbe-
ginsel twee functies onderscheiden: een zelfstandige en een onzelfstandige29.
Van een zelfstandige functie is sprake wanneer de rechtmatigheid van de
motivering zelve voorwerp van onderzoek en beoordeling is; dus wanneer
gebreken in de motivering op zichzelf de rechtmatigheid van het besluit
aantasten. Van een onzelfstanditze of dienende functie is sprake wanneer het
onderzoek naar de gronden betekenis heeft voor de toetsing van een
wettelijk voorschrift aan hogere geschreven rechtsnormen of aan in-
houdelijke algemene rechtsbeginselen30. Aan het onderscheid zijn geen
rechtsgevolgen verbonden. Het geeft inzicht in de omstandigheid dat de
toetsing van de motivering van beslissingen inzake bestuurswetgeving veelal
schuil gaat achter een toetsing aan andere rechtsregels. Naar hun aard
kunnen beide functies voorkomen bij de toetsing van bestuurswetgeving.

De onzelfstandiee functic van het motiverinpbednsel

230. Het gaat te ver om in het bestek van dit onderzoek uitgebreid in te
gaan op de toetsing van lagere wettelijke voorschriften aan hogere. Op de
betekenis van de toetsing aan materitle algemene rechtsbeginselen werd
ree(is ingegaan. Daarom wordt volstaan met het geven van enkele voorbeel-
den van de onzelfstandige, dienende functie van het motiveringsbeginsel bij
deze beoordelingen.

Striid met een algemeen verbindende voorschrift

231. Bestuurswetgeving kan op twee manieren in strijd komen met hogere

wettelijke regelingen: zij kan zich niet verdragen met haar wetteliike
erondslag en zij kan strijdig zijn met andere wettelijke voorschriften. Bij
beide kan het motiveringsbeginsel van betekenis zijn.
Een voorbeeld van zijn betekenis bij de toetsing aan de wetteliike grondslag
biedt de jurisprudentie op art. 168 gemeentewet. Met betrekking tot
bepalingen in een APV die als grondslag voor een cafe-verbod moesten die-
nen, overwoog de Afdeling rechtspraak 1:

"Gelet op de motieven welke hebben geleid tot het in het leven roepen
van de in geding zijnde bepalingen, kan naar het oordeel van de Afd.
niet worden staande gehouden dat deze bepalingen in de APV niet de
huishouding der gemeente betreffen als bedoeld in art. 168 gemeente-
wet."
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In dit geval bleken de motieven van de gemeenteraad in het licht van art.
168 gemeentewet voldoende draagkrachtig te zijn. In verband met de ruime
vrijheid van oordelen die deze bepaling aan de raden laat, zal het niet snel
voorkomen dat de rechter zal oordelen dat de raad onvoldoende gronden
had om tot vaststelling van een autonome verordening te komen. Dat is
evenwel anders wanneer de omvang van de regelgevende bevoegdheid in de
wet preciezer omschreven is, zoals in artikel 277 gemeentewet met
betrekking tot belastingen.

De raad van Zaanstad had in zijn Verordening Havengeld een
"schriktarief' opgenomen om woonschepen te weren. Tot die
opneming was besloten, omdat overtreding van een verbodsbepaling
in de APV met slechts 300 gulden boete of hechtenis van ten
hoogste twee maanden kon worden bestraft. De Hoge Raad achtte
de bepaling met dit tarief onverbindend, omdat zij zich naar de
bedoeling van de gemeentelijke wetgever niet richtte naar het
gebruik als bedoeld in art. 277 gemeentewet32.

Toetsing van de motivering van bestuurswetgeving in het licht van haar
wettelijke grondslag, vindt ook buiten de gemeentelijke verordenende sfeer
plaats. Het LSV-arrest 3 kan dat illustreren. De Hoge Raad stelde daarin
allereerst vast welke gronden de Minister van Economische Zaken en de
Staatssecretaris van -toen nog- Volksgezondheid en Milieuhygiene blijkens
de toelichting hadden aangevoerd om de vaststelling van de door de Lande-
lijke Specialisten Vereniging gewraakte prijzenbeschikkingen te rechtvaar-
digen. Vervolgens ging hij na tot well(e doeleinden de regelingsbevoegdheid
van art. 2 Prijzenwet strekte om te besluiten met het oordeel dat de om-
streden prijzenbeschikkingen gelet op hun motivering, buiten het raam van
de Prijzenwet vielen.

Bij de toetsing van een algemeen verbindende voorschrift aan een ander
wetteliike voorschrift dan de regeling die tot uitvaardiging machtigt, speelt
het motiveringsbeginsel eveneens een rol. Men kan dat illustreren aan de
hand van de jurisprudentie die betrekking heeft op de omvang van de
autonome gemeentelijke en provinciale bevoegdheid tot aanvulling van
hogere wettelijke voorschriften. Het vaststellen en beoordelen van de
motieven van de lagere regelgever, maakt van het rechterlijk toezicht op
het in acht nemen van de grenzen van die bevoegdheid deel uit. De
jurisprudentie laat zich als volgt beknopt samenvatten. Als het met de
plaatselijke verordening nagestreefde doel wezenlijk verschilt van dat van
de hogere regeling, blijft de lagere regeling in beginsel in stand. Men noemt
dit wel de motieftheorie34. In beginsel, omdat in geval van ongelijke
motieven tegenspraak tussen lagere en hogere regeling tot onrechtmatig-
heid van de eerste leid,35. Zijn de motieven overwegend gelijk, dan kunnen
er problemen ontstaan. In beginsel bestaat er ook dan aanvullingsbevoegd-
heid, zij het dat de hogere regeling uitputtend kan zijn bedoeld. Kan dat
laatste worden vastgesteld, dan komt de lagere regeling in strijd met de
hogere36,
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Men kan het bovenstaande samenvatten in de jurisprudentiele regel
'aanvulling is geoorloofd, tenzij de hgsere regeling uitputtend is bedoeld, of
de lagere regeling de hogere doorkruist"3'.
In deze jurisprudentie vervult de beoordeling van de motieven een dienende
functie voor de toetsing aan de wet. Als de hogere regeling uitputtend is
bedoeld, is de lagere regeling met hetzelfde motief daarmee in strijd.

Buiten het terrein van de motieftheorie is de motivering van een lagere
regeling eveneens van belang voor haar verbindendheid38. In de Wet op de
Woonwagens en Woonschepen 1918 werd de aanvullingsbevoegdheid van de
gemeenteraden beperkt tot het vaststellen van bepalingen betreffende de
Rlaats van woonwagens en woonschepen, zonder het lig- of staanplaats in-
nemen in het algemeen te mogen verbieden.
Toen de raad van Middelharnis een te absoluut ligplaatsverbod had vastge-
steld, bleek dit geen genade te kunnen vinden in de ogen van de Afdeling
rechtspraak39. Zij nam daarbij de gronden van de APV, welke te vinden
waren in de toelichting erop, in aanmerking. Het verbod werd erin
gerechtvaardigd met het argument, dat in de gemeente geen geschikte
gelegenheid voor het aanmeren van woonschepen voorhanden was. De Afde-
ling overwoog daaromtrent, dat ofschoon zo'n situatie zich in beginsel kan
voordoen:

"de absolute onmogelijkheid van het innemen van een ligplaats in de
gemeente Middelharnis in het geheel niet is aangetoond, met name
niet, gezien de totale omvang van de wateren in deze gemeente'.

In deze casus was de toetsing van de motivering van de verordening niet
alleen van belang voor haar toetsing aan de wet. De uitspraak biedt ook
een voorbeeld van een geval waarin de draagkracht van de gronden werd
aangetast door een onjuiste waardering van de feitelijke situatie in de
gemeente.

Dttournement de Douvoir

232. Het verbod van d6tournement de pouvoir kan bij de toetsing van
wetgeving niet worden geoperationaliseerd zonder daarbij de bedoeling van

de wettelijke Fondslag van
de regelingsbevoegdheid en het doel -de

beweegredenen4 - van het orgaan dat de bestuurswetgeving heeft vastge-
steld, te betrekken. Het gaat hierbij in wezen om een toetsing aan de naar
zijn strekking geinterpreteerde wet. Zie hoofdstuk 24.

Gelijkheidsbevinsel

233. Van strijd met het gelijkheidsbeginsel is sprake wanneer een gemaakt
onderscheid niet kan worden gerechtvaardigd. Dit beginsel beperkt wet-
gevers in hun vrijheid om onderscheidingen te maken. Ongeoorloofd zijn
onderscheidingen waarvoor geen deugdelijke rechtvaardiging kan worden
gegeven.
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Zie hoofdstuk 26. Aldus bezien lost een toetsing aan het gelijldeidsbegilsel
zich grotendeels op in een toetsing van de motivering van een gemaakt on-
derscheid. In het hoofdstuk over het gelijkheidsbeginsel werd duidelijk. dat
differentiatiecriteria en differentiaties zowel op zichzelf als naar hun
rechtvaardiging in strijd kunnen zijn met het geschreven recht en de
algemene rechtsbeginselen. Onder die algemene rechtsbeginselen neemt het
motiveringsbeginsel een belangrijke plaats in.

Het verb(xi van terugwerkende kracht

234. In zijn arrest inzake de Rotterdamse Verordening op de onroerend-
goedbelasting overwoog de Hoge Raad dat van het op de eisen der41

rechtszekerheid berustende rechtsbeginsel dat wettelijke maatregelen alleen
voor de toekomst behoren te gelden, kan worden afgeweken:

"indien zulks door bijzondere omstandigheden wordt gerechtvaar-
digd". Daarbij heeft de rechter de taak na te gaan of de re-
gelgever "gelet op de door hem blijkens de tekst van de verorde-
ning of de daarop gegeven toelichting ter rechtvaardiging van zulk
een afwijking in aanmerking genomen omstandigheden, in redelijk-
heid kon oordelen dat die afwijking daardoor werd gerechtvaardigd".

De Centrale Raad van Beroep hanteert het verbod van terugwerkende kracht
stringenter, zij het dat hij in een recente uitspraak eveneens de mogelijk-
heid van een door bijzondere omstandigheden gerechtvaardigde inbreuk heeft
opengelaten. Of een beroep op zodanige omstandigheden marginaal zal
worden getoetst, is door dit college in het ongewisse gelaten.
Men kan uit deze jurisprudentie de conclusie trekken dat een wetgever zich
kan beroepen op gronden ter rechtvaardiging van een inbreuk op het verbod
van terugwerkende kracht. Deze gronden worden getoetst door de rechter.
De Hoge Raad heeft gemaand tot terughoudendheid bij de beoordeling
daarvan.

Het verbod van willekeur

235. In het Spuitvliegenarrest 2 heeft de Hoge Raad aanvaard dat bestuurs-
wetgeving door de rechter kan worden getoetst aan het verbod van
willekeur. Gebreken in de motivering van een voorschrift zullen op zichzelf
niet tot onverbindendheid kunnen leiden.

"Wel zal de motivering mede in aanmerking kunnen worden genomen
bij de vraag of dit voorschrift de toetsing aan de boven weergegeven
maatstaf (die van het verbod van willekeur, RvM) kan doorstaan".

In de opvatting van de Hoge Raad vervult de toetsing aan het motiverings-
beginsel derhalve een dienende functie voor de willekeurtoetsing.
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Gevolgen

236. Welke gevolgen zijn er te verbinden aan een gebrek dat kleeft aan een
onzelfstandig motief? Uit de onzelfstandigheid volgt, dat een gebrek in de
motivering direct van invloed is op de rechtmatigheid van de bestuurswetge-
ving. De motivering maakt immers deel uit van een meer omvattende
gecompliceerde rechtsnorm. Men zie bij voorbeeld de norm die de Hoge
Raad formuleerde in het arrest inzake de Rotterdamse onroerend goed-
belasting. Deze directe invloed betekent echter niet, dat een motiveringsge-
brek voldoende is voor onrechtmatigheid; de onzelfstandigheid brengt mee,
dat ook aan de andere elementen van de -meer gecompliceerde- norm
voldaan moet zijn.

De zelfstandige functie van het motiveringsbeginsel

237. Welke betekenis heeft het zelfstandig functionerende motiveringsbegin-
sel blijkens de rechtspraak? Met betrekking tot beleidsregels is wel be-
weerd dat een gebrekkige motivering de rechter niet, zoals veelal bij be-
schikkingen, noopt om de beleidsregel buiten toepassing te laten. Daarvoor
zou pas reden zijn wanneer de beleidsregel ook zelf onrechtmatig moet wor-
den geacht43. In gelijke zin heeft de de Hoge Raad geoordeeld door te
overwegen dat gebreken in de motivering slechts van belang kunnen zijn
voor de vraag of bestuurswetgeving kennelijk onredelijk is. Onderzocht zal
worden of andere rechtspraak even terughoudend is. Eerst komt het formele
motiveringsbeginsel aan de orde (nr. 238), daarna de norm dat een
bestuursbeslissing op een draagkrachtige motivering dient te berusten (nrs.
239 - 242).

Motiverin31.ebreken
Moet bestuurswetgevina kenbaar femotiveerd worden?

238. Er zijn diverse goede redenen te noemen waarom een beslissing inzake
de vaststelling van bestuurswetgeving kenbaar gemotiveerd behoort te wor-
den. Zie daarvoor nr. 228.
Biedt echter de jurisprudentie aanknopingspunten voor het bestaan van een
rechtsplicht tot motivering ervan? In de rechtspraak valt alleen steun te
vinden voor een verondersteld bestaan van zo'n plicht.

Dit in verband met de onzelfstandige functie van het motiverings-
beginsel. In het kader van de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel
dient een gemaakt onderscheid gerechtvaardigd te kunnen worden;
bij de toetsing aan het verbod van terugwerkende kracht laat de
Hoge Raad de mogelijkheid open dat een inbreuk op de rechtsze-
kerheid gerechtvaardigd kan worden door bijzondere omstan-
digheden.

Van een veronderstelde motiveringsplicht was voorts sprake in de zaak van
het spuitvliegen.
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Ofschoon de toepasselijke regelingen over het bestaan van een plicht tot
motivering zwegen, overwoog de president van de Haagse rechtbank, dat een
argument van de staatssecretaris op grond van ervaringsregelen met
steekhoudend moest worden geacht. Onder die omstandigheden moesten aan
de motiveringsplicht van de staatssecretaris zware eisen worden gesteld.

"De in de Staatscourant gepubliceerde toelichting op de beschik-
king zwijgt hierover. In zoverre is de motiveringsplicht geschon-
den.44

Gesteld dat in wetgeving en rechtspraak een formele motiveringsplicht tot
ontwikkeling zal worden gebracht, wat kan daarvan dan de omvang zijn?
Anders gezegd: welke eisen moeten er aan een kenbare motivering worden
gesteld? Bij het zoeken naar maatstaven zal men voor ogen moeten houden,
dat aan de motivering van bestuurswetgeving niet dezelfde eisen mogen
worden gesteld, als aan die van concrete beslissingen (beschikkingen).
Naarmate een bestissing concreter van aard is, zal ook de motivering
preciezer kunnen zijn, dat wil zeggen: meer toegesneden op het besliste
geval. Naarmate zij abstracter is, zal ook de motivering algemener van aard
dienen te zijn.
In het recht van de Europese gemeenschappen heeft het motiveringsbeginsel
voor verordeningen zich in die richting ontwikkeld. Art. 190 van het EEG-
verdrag bepaalt dat verordeningen, richtlijnen en beschikkingen van de Raad
en de Commissie met redenen worden omkleed en verwijzingen moeten
bevatten naar de voorstellen of adviezen die krachtens het verdrag moeten
worden gevraagd. De vraag welke eisen moeten worden gesteld aan het met
redenen omkleden van verordeningen, heeft het Hof van Justitie beantwoord
in het Beus-arrest45. Het overwoog daarin dat de omvang van de motive-
ringsplicht van art. 190 afhangt van de aard van de handeling. Het is van
oordeel, dat bij handelingen welke algemeen toepassing moeten vinden,
volstaan kan worden met de:

"vermelding van het geheel der omstandigheden welke tot haar
uitvaardiging hebben geleid enerzijds en van haar algemene doelstel-
lingen anderzijds;46.

Het vermelden van de beide elementen, dat wil zeggen, het geheel van de
omstandigheden en het te bereiken doel, maakt het mogetijk gebreken in de
motivering bloot te leggen. Het Hof heeft evenwel duidelijk gemaakt, dat
het om een abstracte weergave van deze elementen gaat en dat:

"geen specifieke opsomming mag worden verlangd van de soms talrijke
en ingewikkelde feiten met bet oog waarop zij (de verordening, RvM)
werd uitgevaardigd en zeker niet een min of meer volledige beoorde-

ling dier feiten".

Dat het Hof slechts motivering op wezenlijke punten verlangt, is vaste
jurisprudentie geworden47. In de Scholten-Honigzaak 8 werd genoegen

genomen met een motivering, die voorbij ging aan een belangrijk element
van de bestreden regeling.
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Tech leidde dat niet tot onrechtmatigheid, omdat de gegeven beknopte
redengeving bezien en beoordeeld moest worden, in het kader van het
geheel van regelingen, waarvan de bestreden regeling deel uitmaakte. De
verwijzing naar die andere regelingen -met hun eigen consideransen- en de
omstandigheid dat de doelstellingen van die regelingen in de betrokken
kringen welbekend waren, achtte het hof voldoende in het licht van art. 190
EEG-verdrag.

De door het Hof van Justitie in het Beus-arrest ontwikkelde maatstaf, biedt
mijns inziens aanknopingspunten voor de rechtsontwikkeling hier te lande.
Introductie ervan draagt bij aan de verwezenlijking van de algemene func-
ties van het motiveringsbeginsel, zonder dat men in redelijkheid kan menen
dat zij de slagvaardigheid onaanvaardbaar zal verminderen. In een stelsel
van direct beroep tegen beslissingen tot vaststelling van bestuurswetgeving
kunnen de consequenties van een vernietiging wegens het ontbreken van een
motivering beperkt blijven, vooral ook wanneer de mogelijkheid van schor-
sing er deel van uitmaakt. Bij exceptieve toetsing is het om die reden
onverbindend verklaren minder bevredigend, omdat een beroepstermijn ont-
breekt.
Voor het overige mag men verwachten, dat het ontbreken van motivering
niet spoedig zo substantieel zal zijn, dat tot onrechtmatigheid geconcludeerd
moet worden. Er is reden om daar anders over te denken, wanneer de
regelgever de rechter ook desgevraagd geen motivering kan overleggen. Dit
laatste moet toch een minimumeis worden geacht. Het uitspreken van een
onverbindendverklaring is in zo'n geval aanvaardbaar vanwege het directe
verband tussen de gronden van een beslissing inzake bestuurswetgeving en
de rechtmatigheid van haar inhoud.

Het beginsel van draadrachtilze motivering

239. Niet alle rechterlijke colleges zijn bereid de draagkracht van de
motivering van een beslissing tot vaststelling van bestuurswetgeving te
toetsen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad
van Beroep hebben in oudere jurisprudentie overwogen dat een motiverings-
klacht de innerlijke waarde en billijkheid van de wet betreft en dus buiten
behandeling dient te blijven. Zo overwoog de Centrale Raad inzake de in
een Uitvoeringsbesluit Interprovinciale Ziektekostenregeling vastgelegde
maximale geldingsduur van een brilrecept als volgt.

"Met betrekking tot de ratio van die termijn wordt in het besluit
van de commissie een beschouwing gegeven, waartegen klager zich
heeft gekeerd. Ook de Raad kan weinig overtuigingskracht
toekennen aan deze algemene beschouwing, well(e er in feite toe
zou kunnen leiden, dat iedere brildrager zich elke twee maanden
ter controle van zijn door brilleglazen verkregen correctie tot zijn
oogarts zou moeten wenden. De Raad is echter niet geroepen tot
beoordeling van de billijkheid of innerlijke waarde van het
onderhavige voorschrift.49
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Het is onzeker of dit thans nog geldend recht is, omdat de Centrale Raad
in recentere jurisprudentie wet bereid is gebleken de draagkracht van
gronden te onderzoeken50.
Het CBB verwierp een beroep op de ondeugdelijkheid van de gronden van de
Heffingsverordening Pootaardappelen 1966 met het argument:

"dat deze grief uitsluitend betrekking heeft op de innerlijke
waarde van het betreffende algemeen verbindend voorschrift, welke
'waarde echter niet ter beoordeling van de rechter staat"51

Het standpunt van dit college is nochtans niet geheel duidelijk, nu het het
motief van drie heffingsverordeningen in de zaak Bakker-P.V.S. 2 onomwon-
den toetste en veroordeelde.

Aan verweerder werd verweten dat "de drie nieuwe verordeningen
uitsluitend in het leven zijn geroepen om gezamenlijk en als 66n
wetgevingsprodukt de "Verordening PVS Vakheffing bloembollen"
van 10 december 1974 te vervangen, en dat met het vaststellen
van de drie nieuwe verordeningen uitsluitend is beoogd heffingen
op te leggen en de geinde heffingsbedragen te besteden op de
wijze als voorzien bij de laatstgenoemde verordening, die juist
deswege onverbindend is verklaard."

Het moet niet op voorhand uitgesloten worden geacht dat het CBB wel
bereid is de draagkracht van de gronden van bestuurswetgeving te onder-
zoeken. Ik neem daarbij in aanmerking dat de PVS-uitspraak recenter is en
de omstandigheid dat het CBB uitdrukkelijk nagaat of een beslissing tot
vaststelling van deze wetgeving zich verdraagt met een algemeen rechtsbe-
ginsels3. Er kan nog aan worden toegevoegd, dat het niet wenselijk zou
zijn, dat de jurisprudentie van het College sterk zou gaan afwijken van die
van de burgerlijke rechter. Hetzelfde geldt trouwens voor de andere
administratiefrechtelijke rechterlijke colleges. Naar de huidige stand van
zaken is het met name de gewone rechter die eisen stelt aan de motivering
van algemeen verbindende voorschriften. Op zijn jurisprudentie zal worden
ingegaan. In voorkomende gevallen zal jurisprudentie van andere rechterlijke
colleges worden vermeld.

De met het recht striidige motivering

240. De gronden van bestuurswetgeving mogen niet strijdig zijn met haar
wettelijke grondslag en andere hogere geschreven rechtsnormen. Zij mogen
evenmin indruisen tegen het ongeschreven recht. Enkele voorbeelden kunnen
dat illustreren.
In de casus van het LSV-arrest 4 werd met het uitvaardigen van de liti-
gieuze prijsbeschikkingen een geleidelijke koppeling van de gemiddelde
inkomens van medische specialisten aan die van bepaalde ambtenaren
beoogd. Uit de parlementaire geschiedenis van de Prijzenwet moest evenwel
worden afgeleid, dat deze wet in beginsel bedoeld was als instrument voor
het handhaven van een conjunctureel evenwicht. De grond "inkomenskop-
peling" was dus strijdig met de strekking van de wet.
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"Het Hof heeft in verband met een en ander terecht aangenomen dat
de onderhavige prijzenbeschikkingen (....) waarbij derhalve overweein-
gm die niet van conjuncturele aard zijn op de voorgrond staan (...)
buiten het raam van de Prijzenwet vallen."

Een gelijke analyse kan worden gemaakt van de uitspraak van de Afdeling
rechtspraak inzake het IJsselsteinse caf6-verbod 5:

"Gelet op de motieven welke hebben geleid tot het in het leven roepen
van de in geding zijnde bepalingen, kan naar het oordeel van de Afd.
niet worden staande gehouden, dat deze bepalingen in de APV niet de
huishouding der gemeente betreffen als bedoeld in art. 168 gemeente-
Wet."

Wij kwamen beide voorbeelden ook tegen bij de bespreking van de
onzelfstandige functie van het motiveringsbeginsel, maar voor de vraag
welke factoren de draagkracht van de gronden kunnen aantasten is dat niet
van belang.

De toetsing van de draagkracht van de gronden van bestuurswetgeving kan
onder omstandigheden opgaan in een toetsing van die wetgeving zelve.
Daarvan is sprake als het nagestreefde doel erin uitgeschreven is. Een voor-
beeld kan dat verduidelijken.

De gemeenteraad van Kamerik had zich ten doel gesteld een
standplaatsvergunningenbeleid te voeren dat gericht was op het
handhaven van een evenwichtige brancheverdeling. Dit doel was in
de plaatselijke APV als weigeringsgrond voor een vergunning
opgenomen. Naar vaste jurisprudentie verdraagt zo'n motief zich
niet met de landelijke vestigingswetgeving, welke uitgaat van de
vrijheid van ondernemingsgewijze produktie en distributie. De
Voorzitter van de Afdeling rechts raak

stond het gebruik van dit
motief dan ook niet zonder meer toe5  .

Het voorbeeld toont aan, dat een in de bestuurswetgeving uitgeschreven
motief strijdig kan zijn met het geschreven recht. Het brengt ons eveneens
tot het inzicht, dat het bij de toetsing van bestuurswetgeving in feite gaat
om een toetsing van het erin neergelegd beleid. Dit wordt onderstreept door
de rechtspraak die betrekking heeft op de gevallen, waarin het motief van
de branchebescherming niet in de verordening was uitgeschreven, maar wel
in het beleid werd gehanteerd57. De Afdeling rechtspraak overwoog in zo'n
geval, dat het:

"door verweerders ter uitvoering van art. 16 APV Utrecht 1973
gevoerde beleid, dat strekt tot regeling van de concurrentieverhouding
tussen ondernemers en dat is gebaseerd op een beoordeling van de
behoefte aan een bepaalde soort van ondernemingen in de gemeente
Utrecht, zich niet verdraagt met de Vestigingswet Bedrijven 1954'•58

Dit voert tot de conclusie, dat de Afdeling rechtspraak motieven welke aan
beleidskeuzen ten grondslag zijn gelegd aan het geschreven recht toetst,
ongeacht of die keuzen al dan niet in bestuurswetgeving zijn neergelegd.
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Er zijn eveneens aanwijzingen dat hij deze beleidskeuzen toetst aan het
ongeschreven recht. Illustratief daarvoor is de uitspraak inzake het
vormingsonderwijs Putten, waarin het beleidsmatig gemaakte onderscheid
tussen humanistisch en christelijk vormingsonderwijs in strijd met het
gelijkheidsbeginsel werd geachts'. Voor het verbod van terugwerkende
kracht is het niet anders: wanneer terugwerkende kracht beoogd wordt, kan
dit in strijd zijn met het verbod van terugwerkende kracht.

De formecl gebrekkiee motivering

241. De draagkracht van de gronden van bestuurswetgeving kan worden
aangetast door gebreken in de formele rationaliteit. De gevolgde gedachten-
gang dient begrijpelijk te zijn en niet innerlijk tegenstrijdig.
Zo overwoog de President van de Haagse rechtbank met betrekking tot de
rechtmatigheid van het Besluit loonvorming 198260:

"De nuanceringen in de weergave van de beweegredenen voor het
nemen van de loonmaatregel zijn niet onderling tegenstrijdig".

In de zaak van het spuitvliegen61 toetste hij aan de regel dat een redenge-
ving niet onbegrijpelijk mag zijn.

"De maatregelen zijn evenwel niet begrijpelijk voor zover zij bepalen
dat bij het spuiten tegen de wind in een afstand geldt van 50 meter.
Naar algemene ervaringsregelen is immers voor de beschermde gebieden
geen schadelijk effect te verwachten indien bij tegenwind de spuit-
vloeistofkraan boven de grens wordt gesloten. Onder deze omstan-
digheden moeten aan de motivering van de staatssecretaris zware eisen
worden gesteld. De in de Staatscourant gepubliceerde toelichting zwijgt
hierover. In zoverre is de motiveringsplicht geschonden.'

Het Hof van Justitie van EG achtte een verordening van de Raad van
Ministers van de EG, waarmee beoogd werd een einde te maken aan het
misbruik dat gemaakt werd van andere verordeningen, ongeldig wegens
tegenstrijdigheid in de motivering62,

Het Hof viel erover, dat ofschoon de Raad een situatie van
misbruik beoogde te keren, niettemin een vrijstellingsregeling was
opgenomen, zonder dat daarvoor een reden werd gegeven. Waar
een wezenlijk element van het landbouwbeleid aan de orde was,
moest een dergelijke tegenstrijdigheid des te zwaarder wegen.

Met de eis van de begrijpelijkheid hangt die van het sluitend zijn van de
gebruikte argumentatie samen. In een kort geding inzake de Kabetregeling
werd met betrekking tot de gerechtvaardigdheid van een beroep op het ge-
lijkheidsbeginsel overwogen dat voor het gemaakte onderscheid geen
aannemelijke rechtvaardigingsgrond werd aangevoerd. De wel aangevoerde
grond bleek niet sluitend te 44 omdat zij overbodig was om het doel te
bereiken.
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"In de toelichting op de Kabelregeling (p. 7,3e kolom) is wel te
lezen dat het ondertitelingsverbod mag worden beschouwd als "een
noodzaketijk gevolg van het verbod programma's over te brengen
met voor het Nederlands publiek bestemde reclame" doch dit
overtuigt niet. Programma's mogen nametijk at op grond van het
reclameverbod geen reclameboodschappen bevatten die in het bij-
zonder op het Nederlandse publiek zijn gericht. Het is niet nodig
om aan het reclameverbod dan nog het ondertitelingsverbod te
verbinden, temeer niet daar, volgens de toelichting, niet specifiek
Nederlandse reclame "geacht wordt voor het Nederlandse publiek
bestemd te zijn", indien een in het Nederlands ondertiteld buiten-
lands programma dergelijke reclame bevat. Die reclame zou daarmee
onder het bereik vallen van het reclameverbod. Ook overigens valt
niet in te zien dat het ondertitelingsverbod een voorwaarde is voor
de instandhouding van het omroepbestel.

.63

De motiverina moet voldocnde volledig ziin

242. De draagkracht van beweegredenen hangt samen met de volledigheid
ervan. Blijkens de jurisprudentie kan een onvolledige redengeving de
rechtmatigheid van bestuurswetgeving aantasten. Een voorbeeld biedt het
arrest van het gerechtshof's-Gravenhage in de spuitvliegenzaak64.

Na te hebben vastgesteld dat de staatssecretaris niet had Remoti-
veerd hoe hij tot de gewraakte afstandeisen was gekomen en
waarom hij met de belangen van de spuitvliegers geen rekening
had gehouden, kwam het hof tot het voorlopig oordeel dat de in
geding zijnde belangen niet op zorgvuldige wijze waren afgewogen,
zodat de staatssecretaris in redelijkheid niet tot zijn verordening
had kunnen komen.

Het oordeel dat een motivering onvolledig is, kan betekenen, dat de regel-
gever niet heeft kunnen aantonen, binnen de grenzen van zijn verordenende
bevoegdheid te zijn gebleven. Daarvan was sprake in de zaak beslist bij AR
25 april 198565.

De Afdeling kwam tot de slotsom dat de gestelde absolute onmogelijkheid
ligplaats in te nemen in de gemeente Middelharnis, in het geheel niet was
aangetoond, zulks gezien de totale omvang van de wateren in deze
gemeente.
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Men kan in deze overweging ook een toepassing lezen van de norm, dat een
motivering dient te berusten op een juiste feitelijke grondslag. De gemeente
had het ontbreken van mogelijke ligplaatsen gesteld, maar dit was in de
ogen van de Afdeling niet in overeenstemming met de feitelyke situatie.
Belangwekkend is ook een recente uitspraak van de Afdeling rechtspraak
inzake het maximumstelsel voor standplaatsvergunningen van de gemeente
Heerenveen66.

B en W hadden op grond van een gedelegeerde bevoegdheid tot
regelgeving nadere regels vastgesteld inzake het beleid bij de
uitgifte van standplaatsenvergunningen. Daarvan maakte een
maximumstelsel deel uit. De Afdeling overwoog dat B. en W. niet
hadden kunnen aantonen, dat het zich niet met een van de in
verordening genoemde belangen zou verdragen indien meer dan het
vastgestelde aantal vergunningen verleend zou worden.

De Afdeling achtte het stelsel onverbindend wegens strijd met de APV
waarop het berustte, maar toetste in wezen de motieven ervan door hun
draakracht onvoldoende te achten67.

Het Hof van Justitie heeft er eveneens blijk van gegeven de volledigheid
van een argumentatie te onderzoeken. In de Scholten Honig-zaak kwam het
tot de conclusie:

"dat de Commissie door dit element niet in haar berekeningen te
betrekken, de lasten der suikerproducenten aanzienlijk heeft over-
schat"68,

Het Hof deed dat in dit geval in het kader van de beoordeling van de ge-
rechtvaardigdheid van een bepaald onderscheid. Het beoordeelt de gerecht-
vaardigdheid echter ook in andere gevallen69.

Bij het beoordelen van de vraag of een redengeving voldoet aan eisen van
voldoende volledigheid, kan zijn onafhanketijke positie de rechter dwingen
tot terughoudendheid. Uit de rechtspraak valt dan ook af te leiden, dat de
rechter de regelgevende administratie een grote vrijheid laat bij haar
argumentatie. Een simpele bestrijding ervan is onvoldoende om zich met
vrucht op schending van het motiveringsbeginsel te kunnen beroepen.
Zo overwoog de Haagse rechtbankpresidend, dat eiseressen hun stellingen
omtrent strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en
het evenredigheidsbeginsel hadden onderbouwd met een bestrijding van de
argumenten van de besluit-wetgever.

"De standpunten die de eisende partijen hier innemen, maken duidelijk
welke ernstige gevolgen de maatregelen voor hun bedrijfsvoering hebben. Ze
betekenen echter niet dat de Staat heeft gehandeld in strijd met de door
eiser ingeroepen rechtsbeginselen".
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Conclusie

243. Voor het antwoord op de vraag of een toekomst is weggelegd voor de
rechterlijke toetsing van de gronden van een beslissing tot vaststelling van
bestuurswetgeving, is het in de eerste plaats van belang te wijzen op de
grondstructuur van de bestuursrechtelijke besluitvorming. Deze verschilt niet
naar de aard van het besluit, het geven van een beschikking of het
vaststellen van een algemeen verbindend voorschrift. Omdat het naar
geldend recht geoorloofd wordt geacht, dat de rechter toezicht uitoefent op
de gronden van beschikkingen, valt het niet in te zien dat het voor
algemeen verbindende voorschriften anders zou behoren te zijn.

Wanneer men het rechterlijk toezicht op het hanteren van een correcte

procedure van besluitvorming centraal stelt, kan de stelling dat een toetsing
van de gronden van de beslissing slechts van betekenis is voor het buiten-
wettelijk bestuur, niet opgaan. Zowel een binnenwettelijk als een buiten-

wettelijk bestuursbesluit moet berusten op draagkrachtige gronden. Voor de
toetsing van bestuurswetgeving is dit van belang, nu zij per definitie een
wettelijke grondslag heeft en dus binnenwettelijk bestuur is. Dit bracht ons
tot het inzicht, dat de rechterlijke beoordeling van de gronden van
bestuurswetgeving regelmatig schuil schuil gaat achter een toetsing aan een
wettelijk voorschrift.
Het onderzoek leverde voorts het inzicht op, dat het beoordelen van de
gronden van buitenwettelijke bestuursbeslissinggen niet wezenlijk iets anders

is, dan het toetsen van binnenwettelijke beslissingen aan hun wettelijke

grondslag. Wanneer het gaat om de draagkracht van motieven in het licht
van de na te streven doelen, wordt in beide gevallen het reeds vaststaande
beleidskader als maatstaf aangelegd. Het verschil dat dit kader bij de
toetsing aan een algemeen verbindend voorschrift in dit voorschrift is
neergelegd, mag niet wezentijk worden geacht.

Men kan onderscheid maken tussen een zelfstandige en een onzelfstandige,
dienende functie van het motiveringsbeginsel. Aan dat onderscheid zijn geen
rechtgevolgen verbonden. Het draagt bij aan het inzicht, dat de toetsing
van de gronden van een beslissing tot vaststelling van bestuurswetgeving
schuil kan gaan achter een toetsing aan de wet of inhoudelijke algemene

rechtsbeginselen.

In de jurisprudentie wordt de eis van een kenbare motivering bij bestuurs-
wetgeving verondersteld. In art. 190 EEG-verdrag is bepaald, dat verorde-
ningen van de Raad en van de Commissie van de EG met redenen worden
omkleed. Het Hof van Justitie heeft aangegeven wat de omvang is van de
verplichting tot het kenbaar motiveren van verordeningen. Het bestuur kan
bij deze categorie volstaan met het vermelden van het geheet van omstan-

digheden welke tot de uitvaardiging hebben geleid en van haar algemene
doelstellingen.
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Gelet op de aard van beslissingen met een algemene strekking kan geen op-
somming worden verlangd van de soms talrijke en ingewikkelde feiten met
het oog waarop verordeningen zijn uitgevaardigd en zeker niet een min of
meer volledige beoordeling van die feiten. Deze benadering biedt aankno-
pingspunten voor de rechtsontwikkeling hier te lande.

Naar geldend recht worden aan de draagkracht van de gronden van
bestuurswetgeving reeds eisen gesteld. Deze draagkracht wordt beinvloed
door de geldende wetgeving en door inhoudelijke algemene rechtsbeginselen.
Zij kan evenzeer worden aangetast door gebreken in de formele rationali-
teit, zoals de onbegrijpelijkheid van de motivering of haar innerlijke
tegenstrijdigheid. Tenslotte dient zij voldoende volledig te zijn.
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Noten

1.  Vgl. Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 82.

2.  Zie hoofdstuk 7.

3. Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 81; Van Kreveld, diss., p. 165; In 't
Veld/Koeman, Beginselen van behoorlijk bestuur, derde druk, Zwolle 1985,
p.99 e.v.

4. Zie Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht, Eerste deel, art. 4.1.4.2.,
eerste lid: De motivering wordt vermeld bij de bekendmaking van de
beschikking. Art. 4.1.4.3.: Indien de motivering in verband met de
vereiste spoed niet aanstonds bij de bekendmaking van de beschikking
kan worden vermeld, verstrekt het bestuursorgaan deze zo spoedig
mogelijk daarna. Art. 4.1.4.4., eerste lid: De vermelding van de motive-

ring kan achterwege blijven indien redelijkerwijs kan worden aangenomen
dat daaraan geen behoefte bestaat. Tweede lid: Verzoekt een belangheb-
bende binnen een redelijke termijn echter om de motivering, dan wordt
deze zo spoedig mogelijk verstrekt.

5.   Bijv. Art. 30 Wet algemene bepalingen milieuhygiene en art. 10a Woon-
wagennwet.

6.   Rapport ABAR, p. 143.

7. Vgl. Art. 4.1.4.6. Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht en Rapport
ABAR, p. 143.

8. Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht, art. 4.1.4.1.

9.  In't Veld/Koeman, a.w., p. 103.

10. Bijv. CBB 1 juli 1964, SEW 1965, p. 265: het beginsel dat de motivering
van een besluit een deugdelijke feitelijke grondslag moet hebben. CRvB
15 april 1977, AB 1977, 259: de weigering om op dit besluit terug te
komen is in strijd met het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur,
dat een besluit op een juiste feitelijke grondslag dient te berusten.
Met betrekking tot een beleidswijziging is interessant CBB 1 maart 1968,
SEW 1969, p. 123: nu de motivering voor de beleidswijziting niet in
overeenstemming met de feiten was, werd de zij in strijd geacht met
het materitle rechtszekerheidsbeginsel. Zie Van Kreveld, diss., p. 166.
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11. Vb. AR 10 maart 1978, AB 1978, 486. Ook te vinden bij In 't
Veld/Koeman, a.w., p. 103: GS waren er enerzijds van uitgegaan dat
belanghebbende zich niet zou gaan bezighouden met plaatselijk vervoer,
anderzijds hadden ze er kennelijk wel rekening mee gehouden.

12.  AR 3 maart 1981, AB 1981, 417 Putten.

13.  AR 25 maart 1980, AB 1980, 585.

14. In een andere ventvergunningenzaak werd geconcludeerd tot strijd met
de wet: AR 25 maart 1983, AB 1984, 94.

15. Zie AR 26 juni 1980, AB 1980, 538 Beschikking geldelijke steun
bejaarden bij verhuizing 1975; ook te vinden in In ' t Veld/Koeman,
a.w., p. 107: Voor het gehanteerde argument kon in de pseudo-wet-
telijke regeling geen steun worden gevonden.

16. Vb. AR 21 juni 1979, AB 1980, 9 Kathedraal Turken: van het algemene
beleid ten onrechte afgeweken. AR 1 september 1981, AB 1984 6
Geweigerde vrijstelling Dordrecht: ten onrechte geen bijzonder geval
aangenomen.

17. Zie de noot van W. Konijnenbelt over twee fasentoetsing onder AR 12
februari 1985, Gemeentestem 6798.3.

18. AR 31 januari 1984, AB 1984, 372 Ongelijke wachttijdregeling gezinsher-
eniging tweede generatie; AR 5 november 1979, AB 1980, 88 Ontbreken
overgangsregeling bij nieuw beleid.

19. Daar waar deze regels zijn vastgesteld, hebben ze veelal betrekking op
de technisch-ambachtelijke kant van het wetgevingswerk. Het is om die
reden dat die regels zich niet lenen voor de rechterlijke toetsing van
wetgeving. Voorbeelden van die regels zijn de toetsingspunten voor een
sober en terughoudend wetgevingsbeleid (dereguleringstoets), de
richtlijnen voor de keuze tussen Arob-beroep en beroep op de Kroon en
de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek: resp. Tweede Kamer 1983-
1984, 17931, nr.9, p. 77 e.v. in verband met 17931, nrs. 46 en 49; Stcrt.
1981, 56; Besluit van de minister-president van februari 1984, Stcrt.
1984,94.

20. Zie met betrekking tot art. 190 EEG: Zaak 24/62 Duitsland tegen de
Commissie, Jur. 1963, pp. 149-150. Zie ook Prechal en Heukels, a.w.,
p. 297.

21.  Vgl. Van der Vlies, diss., p. 192-193.
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22. Zonder duidelijke doelstelling kan de effectiviteit van een wet niet
worden nagegaan, aldus Kortmann, Behoortijke wetgeving, p. 71.

23. Kortmann, Behoorlijke wetgeving, p. 71.

24. Zie hoofdstuk 24, Het verbod van daournement de pouvoir.

25. Van der Vlies, diss., p. 194: bovendien kan zoveel mogelijk voorkomen
worden dat hij de wet naar zijn hand zet.

26. Bijv. HR 12 april 1978, NJ 1979, 533 en HR 23 maart 1979, NJ 1979,534
Doorbraakarresten.

27. Van Buuren, preadvies, p. 53 noemt het motiveringsbeginsel niet bij
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30. Conclusies

1. In dit boek stonden twee hoofdvragen centraal:
- is het wenselijk over te gaan tot invoering van direct beroep

op de administratieve rechter tegen bestuursbeslissingen tot
vaststelling van algemeen verbindende voorschriften, en

- is het aanvaardbaar te achten dat de onafhankelijke rechter derge-
lijke voorschriften aan ongeschreven rechtsregels toetst op een wijze
als gangbaar is bij de toetsing van beschikkingen?

Deze vragen zijn ontwikkeld vanuit en beantwoord voor het Nederlandse
recht. De behandeling heeft mede in een rechtsvergelijkend perspectief
plaats gehad.

2. In deel I is ruim aandacht besteed aan de ontwikkeling, de plaats en het
functioneren van de rechtsbescherming tegen "dEcisions rtglementaires" in
Frankrijk, omdat het administratiefrechtelijk systeem van dat land een van
de wortels van het Nederlandse bestuursrecht vormt, alsook omdat het prin-
cipieel bestuurlijke karakter van algemeen verbindende voorschriften van
bestuursorganen in dat systeem sinds lang erkend en verwerkt is.
De organisatie van de rechtsbescherming is in Frankrijk gemodelleerd naar
het Raad van State-stelsel. Zo'n stelsel kenmerkt zich door verwevenheid
van bestuurlijk-adviserende en rechtsprekende taken. De bi-functionaliteit
van de Raad van State en de algemene administratieve gerechten in eerste
aanleg strekt ertoe de spanning tussen bestuurlijke beleidsvrijheid en
handhaving van het naar zijn aard beperkingen stellende bestuursrecht te
overbruggen.

3. Naar Frans recht staat het algemene vernietigingsberoep ("recours pour
excts de pouvoir") open tegen alle op rechtsgevolg gerichte beslissingen van
bestuursorganen ("dacisions faisant grief'). De bevoegdheid van de algemeen
bevoegde administratieve rechter wordt dus bepaald door een primair
organiek bestuursbegrip. De ruime omschrijving van de categorie appellabele
beslissingen sluit algemeen verbindende voorschriften van bestuursorganen
in; pseudo-wetgeving -daar zij geen direct nadeel brengt- in het algemeen
echter niet.
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De theorie dat algemene bestuursbeslissingen beschouwd moeten worden als
secundaire wetgeving en mitsdien moeten delen in het onschendbare
karakter van de wet, is in 1907 in het arrest Compagnies des chemins de
fer de l'est et autres definitief verlaten. Sindsdien is het niet de aard van
een beslissing die haar tot wetgeving of bestuur bestempelt, maar de
staatsrechtelijke positie van het beslissende orgaan.

4. Naar Frans recht zijn de rechtsgevolgen die verbonden zijn aan het
onderscheid tussen algemene ('actes rdglementaires") en concrete ("actes
individueli') bestuursbeslissingen, beperkt. Ze hebben voornamelijk betrek-
king op de verdeling van rechtsmacht tussen de de "tribunaux administra-
tifs" en de Conseil d'Etat (ten aanzien van regelingen met een nationale
werkingssfeer is de Conseil d'Etat bevoegd om in eerste instantie kennis te
nemen van beroepen), op de bekendmakingsregeling (bekendmakingsregels
voor "actes individuels" passen niet automatisch bij bestuursbeslissingen die
zich tot een onbepaald publiek richten), op een variant van bet motive-
ringsbeginsel (geen verplichting tot kenbare motivering van algemene be-
stuursbesluiten), op de non-contentieuze procedure van bestuurlijke be-
sluitvorming, op de regels voor het intrekken van bestuursbeslissingen en
op de toelaatbaarheid van de exceptie van onwettigheid.

5. De ontvanketijkheidsdrempels zijn laag. Er geldt in het Franse bestuurs-
recht geen algemene verplichting om een voorprocedure bij de administratie
te volgen. De keuze dat al dan niet te doen, is aan de benadeelde burger of
burgers gelaten. Voorprocedure en beroep kunnen gelijktijdig aanhangig
worden gemaakt; consecutief aanhangig maken is ook mogelijk zonder dat
dit ten koste gaat van de beroepstermijn. De algemene termijn voor het
indienen van het beroep bedraagt twee maanden. Van een 'silence' (een
weigering om een beslissing te nemen) is sprake na verloop van vier
maanden.

6. De veronderstelling dat het belangvereiste de effectiviteit van het beroep
tegen "actes rtglementaires' illusoir zou kunnen maken, is onjuist gebleken.
Naar Frans recht wordt voor ontvankelijkheid in het algemene vernietig-
ingsberoep geen subjectief recht, maar een eenvoudig rechtstreeks belang
gevraagd. De kring van belanghebbenden houdt gelijke tred met de aard van
de beslissing. Zij dijt uit naarmate de beslissing algemener is. Het vereiste
dat het belang niet hypothetisch mag zijn, wordt bij "actes reglementaires"
soepel toegepast. Het nog uitgevoerd moeten worden van een regeling, tegen
welker uitvoeringsbeslissingen nog beroep kan worden ingesteld, is geen
grond om een appellant wegens gebrek aan rechtstreeks belang niet-
ontvankelijk te verklaren.

7. Het verstreken zijn van de beroepstermijn brengt niet mee dat de recht-
matigheid van een "acte rtglementaire" in rechte vast zou staan.
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De onafhankelijke rechter blijft steeds bevoegd tot het desgevraagd of
ambtshalve verrichten van een incidentele toetsing. Het beginsel van de
rechtszekerheid dat gediend is met een korte beroepstermijn, wijkt hier
voor dat van de rechtmatigheid van het besturen. Men kan dat verklaren
vanuit de naar tijd algemene geldingsduur van "actes r6glementaires". Het
brengt mee, dat aan het openstellen van een direct beroep tegen be-
stuurswetgeving maar beperkte rechtszekerheid voor het bestuur verbonden
kan zijn.

8. De gevolgen van de vernietiging van een "acte reglementaire' zijn naar
Frans recht in principe dezelfde zijn als die van een "acte individuel": de
vernietiging is constitutief, werkt retroactief en geldt jegens allen. De
gevolgen voor een onherroepelijk geworden uitvoeringsbeslissing stonden tot
voor kort vast: die beslissing was onaantastbaar geworden. Artikel 2 van het
decreet van 28 november 1983 kan daarin echter verandering gebracht
hebben. Het bepaalt dat de administratie desgevraagd verplicht is om een
uitvoeringsbeslissing van een bij wege van exceptie onverbindend verklaarde
"acte rtglementaire' in te trekken, tenzij rechten van derden daaraan in de
weg staan. Het valt niet in te zien waarom dit bij vernietigde "actes
rdglementaires" anders zou moeten zijn.

9. Er kan niet worden vastgesteld dat het Franse stelsel van rechtsbescher-
ming zodanig verschilt van het Nederlandse, dat een direct beroep tegen
bestuurswetgeving in het laatste niet zou kunnen gedijen. Men kan evenmin
concluderen dat de organisatie van de rechtspraak zodanig verschilt dat het
niet aanvaardbaar zou zijn een algemeen vernietigingsberoep naar Frans
model in het Nederlandse recht te introduceren. De gedachte dat het Franse
procesrecht het instellen van beroep tegen "actes rtglementaires' geheel of
gedeeltelijk feitelijk illusoir zou kunnen maken, is onjuist gebleken.

11. In het Franse recht wordt bij de toetsing van bestuursbeslissingen geen
onderscheid gemaakt tussen "actes raglementaires" en "actes individuels".
Beide zijn in principe aan dezelfde rechtsnormen onderworpen. Het onder-
scheid tussen geschreven en ongeschreven recht is minder scherp dan in
Nederland, wat samenhangt met het niet sacrosancte karakter van de
bestuurswetgeving en met de op Bonnard teruggaande toetsingsmethode van
de administratieve rechter.
Bonnard heeft de rechterlijke toetsing van bestuursbesluiten gerelateerd aan
een analyse van het verschijnsel besluit. Zijn analyse sluit naadloos aan op
het objectieve karakter van het algemene vernietigingsberoep. Dit kan
verklaren waarom zijn "m6thode rationnel" na de publikatie in 1923 zo
verregaand gerecipieerd is.
In Bonnards visie kan een bestuursbesluit niet worden losgemaakt van het
proces van besluitvorming; een besluit veronderstelt besluitvorming en is er
het resultaat van; een besluit zonder besluitvorming is rationeel gezien niet
denkbaar.
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Rechtmatigheid van een besluit betekent dan ook rechtmatigheid van alle
elementen waaruit het proces van besluitvorming bestaat. Die elementen zijn
de bevoegdheid van het bestuursorgaan, de in acht te nemen procedure- en
vormvoorschriften, het doel waarvoor de bevoegdheid uitgeoefend mag
worden, de redenering die tot het besluit heeft geleid en het resultaat van
het besluitvormingsproces: de bestuursbeslissing zelve, die ook wet wordt
aangeduid als het voorwerp ervan. Kleeft aan 66n van die elementen een
gebrek, dan is er sprake van onrechtmatigheid.
Het onderzoek heeft het inzicht opgeleverd, dat in dit theoretische model
een plaats kan worden gevonden voor alle rechtsnormen die in Nederland
onder de vlag van algemene begin<elen van behoortijk bestuur zijn
ontwikkeld. Het voordeel van het model is echter dat het die regels in een
rationeel verband samenbrengt, zodat hun (voort)bestaan beter kan worden
gefundeerd.

12. Uit het onderzoek is niet gebleken dat "actes rdglementaires" wezenlijk
anders worden getoetst dan "actes individuels". Wel is het zo dat de inhoud
van de toetsingsmaatstaven -waar nodig- wordt aangepast aan de aard van
de te toetsen beslissing. Voor de toetsing aan "principes gtntraux du droil
-welke niet verward mogen worden met algemene beginselen van behoorlijk
bestuur- ligt dat niet anders. Het is niet zo dat het toetsen van "actes

rtglementaires" aan deze "principes" bezwaarlijk wordt gevonden. Integen-
deel, de mogelijkheid daartoe wordt vandaag de dag gezien als een
noodzaketijk complement op de zelfstandige regelgevende bevoegdheid,
waarover de regering onder de constitutie van 1958 beschikt.
Nu dezelfde "principes" en andere ongeschreven rechtsnormen worden
gebruikt voor de toetsing van concrete en algemene bestuursbeslissingen,
kan niet worden gesteld dat de laatste naar hun aard niet geschikt zouden
zijn voor de rechterlijke toetsing van beslissingen van de laatste soort. Men
kan evenmin zeggen, dat de Nederlandse beginselen van behoorlijk bestuur
geen pendant vinden in het ongeschreven Franse bestuursrecht of in de
toetsingsmethode van de Franse administratieve rechter. Alles bijeengenomen
kom ik tot de conclusie, dat de Nederlandse beginselen van behoorlijk
bestuur zich lenen als bron voor de ontwikkeling van algemene rechtsbegin-
selen waaraan ook bestuurswetgeving door de rechter kan worden getoetst.

13. Frankrijk is niet uniek in het bestaan van een mogelijkheid tegen be-
stuurswetgeving direct beroep aanhangig te maken bij de onafhankelijke
rechter. In decl II bleek die mogelijkheid in de meeste andere landen van
de Europese gemeenschappen ook te bestaan. Doorgaans is zo'n actie gericht
op vernietiging van de aangevochten regeling. Een vernietigingsberoep
bestaat vrij algemeen in landen met een Raad van State-stelsel. In
Frankrijk, Belgie, Griekenland en Italie wordt bestuurswetgeving voor wat
de appellabiliteit betreft, op 66n lijn gesteld met concrete bestuurshande-
lingen.
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Nederland en Luxemburg vormen daarop een uitzondering. In de landen met
een aparte -niet naar het Raad van State-model gevormde- administratief-
rechtelijke rechterlijke macht, komt men het tegen bestuurswetgeving
gerichte vernietigingsberoep eveneens tegen. In Portugal bestaat het vrij
algemeen, in de Bondsrepubliek Duitsland in beperkte mate. In de landen
met een common law-stelsel -Ierland en het Verenigd Koninkrijk- bestaan
er vergelijkbare mogelijkheden om lagere wetgeving aan te vechten.
Denemarken tenslotte heeft geen aparte administratiefrechtelijke rechterlijke
macht; er bestaat evenmin een vernietigingsberoep tegen bestuurswetgeving.
Het valt op dat Nederland tot de kleine minderheid van kleine landen be-
hoort, waarin de mogelijkheid van direct rechterlijk vernietigingsberoep
tegen beslissingen tot vaststelling van bestuurswetgeving categorisch is
uitgesloten.

14. De directe actie tegen bestuurswetgeving staat in de meeste van de
onderzochte rechtsstelsels niet in de weg aan het verrichten van een inci-
dentele toetsing. Een uitzondering vormt Italit omdat de administratieve
gerechten na het verstrijken van de beroepstermijn niet meer incidenteeel
mogen toetsen. De bevoegdheid van de gewone gerechten is beperkt tot een
formele toetsing. Er staat tegenover dat de beroepstermijn tegen een be-
langrijke categorie bestuurswetgeving -de preliminaire reglementen- variabel
is, namelijk samenvalt met die van de uitvoeringsbeslissing. In Frankrijk
behoren Mactes r6glementaires" waarvan de geldigheid bij de gewone rechter
wordt betwist, via een prejudiciele procedure bij de administratieve rechter
beoordeeld te worden. In de Bondsrepubliek Duitsland mogen bepaalde

grondwettigheidsvragen door uitsluitend het Bundesverfassungsgericht beslist
worden.

15. De ontvankelijkheidsdrempels van het direct beroep tegen bestuurswet-
geving zijn in de meeste van de onderzochte rechtsstelsels laag. In het
algemeen geldt een beroepstermijn van zestig dagen. In de Bondsrepubliek
Duitsland, Portugal en Ierland geldt geen beroepstermijn. Er werd reeds op
gewezen dat de aanvang van de beroepstermijn van preliminaire reglementen
in Italit variabel is.
Aan het vereiste belang worden in de regel geen hoge eisen gesteld. In het
algemeen is een rechtstreeks, actueel en persoonlijk belang voldoende. Over
het algemeen (met name Frankrijk, Portugal en de Bondsrepubliek Duitsland)
lijken er minder zware eisen aan gesteld te worden, dan bij het beroep
tegen concrete bestuursbeslissingen.

16. De rechtsnormen waaraan rechters bestuurswetgeving plegen te toetsen
zijn in sterke mate bepaald door de nationale rechtscultuur. De inhoud van
het geschreven en ongeschreven recht verschilt van land tot land. Regels
die in het ene land tot het geschreven recht behoren, omdat zij gecodifi-
ceerd zijn of via interpretatie uit de grondwet zijn afgeleid (de Bondsre-
publiek Duitsland), worden in het andere tot het ongeschreven recht gere-

kend (Frankrijk, Nederland).
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Ook is het mogelijk, dat wat in het ene land wordt gezien als toetsing aan
beginselen (Nederland), in het andere wordt beschouwd als een modaliteit
van toetsing aan de wet (Frankrijk, toetsing van de gronden).
In de Bondsrepubliek Duitsland wordt bestuurswetgeving niet getoetst aan
regels van ongeschreven recht. Men dient zich daarbij echter rekenschap te
geven van de sterke orientatie van het Duitse recht op het Grundgesetz.
Wanneer in een land als Frankrijk getoetst wordt aan ongeschreven recht of
aan de wet, bereikt de Duitse rechter doorgaans eenzelfde resultaat door
middel van een extensieve interpretatie van het Grundgesetz. Men kan hier-
uit afleiden, dat interpretatie en toetsing tot op zekere hoogte aan elkaar
verwant zijn. Dit wordt ook geillustreerd door het Griekse bestuursrecht,
waarin een rechterlijk onderzoek naar de gronden van bestuurswetgeving
wordt beschouwd als een toetsing aan de wettelijk getrokken grenzen van
de regelingsbevoegdheid. Illustratief in dit verband is ook de Britse toets-
ingsmethode, waarin de rechtsbeginselen worden herleid tot de -veronder-
stelde- wil van de wetgever.
Voor zover werd vastgesteld, dat in sommige van de onderzochte landen
niet aan algemene rechtsbeginselen wordt getoetst, mogen daaraan dan ook
geen te ver strekkende conclusies worden verbonden met betrekking tot een
vermeende terughoudendheid van de rechter. Het zou op zo'n terughoudend-
heid kunnen duiden, maar zeker is dat niet.

17. Een gegrond bevonden vernietigingsberoep leidt in de regel tot een
constitutieve (dus jegens allen werkende) vernietiging of nietigverklaring.
De rechter volstaat met een gedeeltelijke vernietiging wanneer de onrecht-
matige bepaling, of het samenstel van bepalingen, zonder bezwaar uit het
geheel van de regeling kan worden losgemaakt. Bij formele gebreken zal de
mogelijkheid van splitsing niet gauw aanwezig zijn.
Een vernietiging werkt in de regel terug tot op het moment dat de beslis-
sing genomen werd. Een alternatief voor -de naar consequenties mogelijk te
vergaande- vernietiging, is de in het Duitse recht ontwikkelde opdracht tot
wijziging van de regeling. In Griekenland kan de rechter de gevolgen van
de vernietiging mitigeren door ex nunc te vernietigen. In Portugal wordt in
de regel ex nunc vernietigd, maar kan de rechter een vroeger tijdstip
kiezen. Voor een andere categorie van regelingen geldt het omgekeerde.

18. Een vernietigd algemeen verbindend voorschrift kan al zijn uitgevoerd.
De juridische betekenis van de vernietiging voor de uitvoeringsbeslissingen
verschilt van land tot land. In de regel wordt ervan uitgegaan dat niet
tijdig aangevochten uitvoeringsbeslissingen onherroepelijk zon geworden. De
vernietigde regeling brengt daarin geen verandering. Analoog wordt gere-
deneerd voor onherroepelijk geworden rechtertijke uitspraken over die be-
slissingen.
Verzachting van dit rigide systeem is slechts mogelijk voor zover het gel-
dende recht van een land voorziet in de mogelijkheid van een rechterlijke
herziening of de bevoegdheid van het bestuur om ambtshalve of desverlangd
over te gaan tot heroverweging.
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In beide gevallen rijst de vraag in hoeverre de vernietigde regeling een
nieuw feit of een nieuwe omstandigheid is die de herziening, respectievelijk
heroverweging mogelijk maakt.

19. De conclusie is gerechtvaardigd dat het niet appellabel zijn van be-
stuurswetgeving in de Westeuropese stelsels van rechtsbescherming een uit-
zondering vormt. Uit een oogpunt van harmonisatie is aanpassing van het
Nederlandse stelsel gewenst.

20. In decl III is binnen het eigen rechtsstelsel onderzoek verricht naar de
redenen voor het niet appellabel zijn van bestuurswetgeving. Nagegaan werd
of de omschrijving van de categorie van appellabele bestuursbesluiten
consistent is. Ook werd onderzocht welke gronden de wetgever voor de uit-
sluiting heeft aangevoerd. Tenslotte is vastgesteld welke staatsrechtelijke
positie aan bestuurswetgeving toekomt, zulks om te kunnen bepalen of deze
categorie bestuursbesluiten appellabel dient te zijn of niet.

21. Uit het onderzoek is gebleken dat de wetgever de categorie appellabele
bestuursbesluiten niet consistent heeft omschreven. Er is geen algemene
grenslijn tussen wel- en niet-appellabele bestuursbesluiten getrokken. De
categorieen appellabele besluiten zijn per afzonderlijke administratief-
rechtelijke proceswet bepaald. In de oudere wetgeving zijn algemeen (ver)-
bindende voorschriften uitgesloten van het rechtstreeks vernietigingsberoep
bij de rechter; uit de nieuwere valt een tendens tot harmonisatie aan de
terminologie van de ingetrokken Wet Bab af te lezen: geen beroep staat
open tegen besluiten van algemene strekking. In de uitzonderingsgevallen
dat beroep mogelijk is gemaakt tegen bestuursbesluiten met een algemene
strekking is de kennisneming daarvan opgedragen aan een hoger bestuursor-
gaan.

22. Uit het onderzoek is voorts gebleken dat de rechtstreekse actie bij de
burgerlijke rechter tegen onrechtmatige wetgeving niet op den lijn mag
worden gesteld met het beroep op de administratieve rechter. Specifieke
kenmerken van de administratiefrechtelijke en de civielrechtelijke procedure
staan daaraan in de weg.
De civielrechtelijke procedure is in essentie aan te merken als een par-
tijenproces. Dit blijkt uit de omstandigheid dat de rechter een feitensub-
straat beoordeelt en niet een al dan niet algemene bestuursbestissing. De
rechtsgevolgen van het vonnis blijven juridisch gezien beperkt tot de par-
tijen in het geding. In de praktijk blijkt dat problemen op te leveren.
Het administratiefrechtelijke proces is te beschouwen als een "prods fait A
un acte". De rechter beoordeelt een bestuursbeslissing en vernietigt deze in
geval van onrechtmatigheid. Die vernietiging is constitutief en werkt jegens
allen. Het bestuur is -afhankelijk van de aard van de onrechtmatigheid- in
staat een nieuwe beslissing van dezelfde inhoud te nemen. Het objectieve
karakter van het administratieve proces onderstreept de secundaire positie
van de rechter.
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De radicale aard van de administratiefrechtelijke vernietiging kan nadelig
zijn bij de toetsing van bestuurswetgeving aan het zorgvuldigheidsbeginsel
en het vertrouwensbeginsel. Het is aan te raden bij invoering van een
direct beroep tegen bestuurswetgeving een relatief toepassingsverbod te
introduceren.

23. Met betrekking tot de rechtszekerheid die een direct beroep tegen be-
stuurswetgeving kan brengen, mogen de verwachtingen niet te hoog
gespannen zijn. Weliswaar bestaat er maximale duidelijkheid omtrent de
rechtmatigheid bij een vernietiging, maar bij de ongegrondverklaring van
het beroep is zij maar betrekkelijk. Het mag niet worden uitgesloten, dat
later tot onverbindendverklaring wordt besloten in het kader van een
incidentele toetsing.

24. In het onderzoek is nagegaan welke motieven de wetgever ertoe hebben
gebracht om algemeen verbindende voorschriften -en later besluiten van
algemene strekking- uit te sluiten van het beroep op de administratieve
rechter. Het is gebleken dat de uitsluiting in eerste instantie terloops en
zonder behoorlijke redengeving is geintroduceerd in de ontwerpen Loeff. In
latere wetsontwerpen werd zij met een verwijzing naar voorafgaande
wetten overgenomen. Eerst na de Tweede Wereldoorlog heeft de commissie
De Monchy de motieven op een rij gezet. De commissie meende dat de
rechtsbescherming tegen algemeen verbindende voorschriften middels het
instituut van de exceptieve toetsing afdoende gewaarborgd was. Het toezicht
op de doelmatigheid was voldoende geregeld door het horen van de Raad
van State, de openbare behandeling in "vertegenwoordigende lichamen" en de
verschillende vormen van bestuurlijk toezicht. Deze motieven kunnen naar
huidig inzicht niet meer overtuigen. De exceptie is uit een oogpunt van
rechtsbescherming als een weinig effectieve omweg te beschouwen.
Bovendien valt niet in te zien waarom de rechter bestuurswetgeving wel bij
wege van exceptie, maar niet in direct beroep zou mogen toetsen. De op
het toezicht betrekking hebbende argumenten schieten alleen al daarom te
kort, omdat zij een bestuurlijke toetsing verwarren met een rechtmatigheid-
stoetsing.
De argumenten van de commissie De Monchy zijn in latere administratief-
rechtelijke proceswetten -laatstelijk in de memorie van toelichting bij het
wetsvoorstel Tijdelijke wet Kroongeschillen- herhaald. De rechtsontwikkeling
is ondertussen zover voortgeschreden, dat de gebrekkige draagkracht ervan
in brede kring is doorgedrongen. In de Tweede Kamer is op een fundamen-
tele herbezinning aangedrongen. De jaarvergadering van de Nederlandse
Juristen-Vereniging heeft in overgrote meerderheid voor het direct beroep
geopteerd.

25. De categorische uitsluiting van algemeen verbindende voorschriften-
later besluiten van algemene strekking- van het beroep op de administra-
tieve rechter hangt samen met een veelal onuitgesproken gelaten primaat
van de wet.
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Dat primaat berust op de gedachte dat de wet als algemene dispositie
uitdrukking geeft aan de beginselen van gelijkheid, rechtszekerheid en
democratie. In het onderzoek is de vervaging van wetgeving en bestuur ge-
schetst. De ontwikkeling van het materiele wetsbegrip heeft geleid tot een
type wetgeving dat onvoldoende uitdrukking geeft aan de beginselen van
gelijkheid, rechtszekerheid en democratie. Deze wetgeving kan dan ook
niet delen in het primaat van de wet. Zij is te beschouwen als een
bestuursdaad en dient dienovereenkomstig behandeld te worden. In het
onderzoek wordt zij aangeduid als bestuurswetgeving.

26. Onderzocht is of invoering van een vernietigingsberoep tegen bestuurs-
wetgeving naast de bestaande mogelijkheden van de exceptie en de
vordering uit onrechtmatige overheidsdaad uit een oogpunt van rechtsbe-
scherming nodig is. De conclusie is dat de exceptie ontoereikend en in
effectief is. De bestaande civielrechtelijke mogelijkheid wordt positief
beoordeeld, maar kan om processuele en systematische redenen niet blijvend
als substituut dienen.
De exceptie en het direct beroep zijn niet onderling uitwisselbaar. De keuze
kan dus niet gaan tussen direct beroep en de exceptie als alternatief. Het
scheppen van de mogelijkheid van een direct beroep tegen bestuurswetge-
ving mag om rechtsstatelijke redenen niet leiden tot een categoriale
beperking van de exceptieve toetsingsbevoegdheid. Uit een oogpunt van
rechtszekerheid voor het regelende bestuur kan het direct beroep dus maar
beperkte rechtszekerheid brengen.

27. De praktische problemen die verbonden zijn aan de invoering van een
direct beroep zijn secundair van aard en dus niet onoplosbaar.

28. Het verdient aanbeveling beroep mogelijk te maken tegen elk schriftelijk
besluit van een bestuursorgaan dat gericht is op enig rechtsgevolg. Deze
omschrijving omvat alle alle bestuursbesluiten van algemene strekking met
inbegrip van de besluiten tot vaststelling van algemeen verbindende
voorschriften en pseudowetgeving. Het hanteren van het besluitbegrip sluit
aan bij de terminologie van het voorontwerp Algemene wet bestuursrecht en
de stelsels van andere landen van de Europese gemeenschappen. Het
elemement van de schriftelijkheid is om praktische redenen -het omlijnen
van de omvang van het bestuursgeschil- opgenomen. Een verwijzing naar de
mindere of meerdere algemeenheid van het besluit ontbreekt omdat deze
maatstaf onvoldoende houvast biedt om er de organisatie van de rechtsbe-
scherming naar te modelleren, alsook omdat de motieven die voor zijn
handhaving worden gegeven niet kunnen overtuigen.

29. Bevoegdheden tot vaststelling van bestuurswetgeving zijn doorgaans te
typeren als betrekkelijk vrije bevoegdheden. In het besef daarvan is onder-
zocht in hoeverre een beslissing tot vaststelling van bestuurswetgeving door
de rechter getoetst kan worden aan ongeschreven rechtsnormen. Omtrent de
benaming van deze normen bestaat nog onduidelijkheid.
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Geconcludeerd wordt dat de benaming algemene rechtsbeginselen de
voorkeur verdient. Een belangrijk argument ervoor is het diffuse onder-
scheid tussen algemene en concrete bestuursbesluiten. Voor de ontwikkeling
van ongeschreven rechtsnormen waaraan bestuurswetgeving door de rechter
getoetst kan worden, kan aansluiting worden gezocht bij de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur. Het aanknopen bij die beginselen biedt
het voordeel dat gewerkt kan worden met een vertrouwd schema. Op grond
van de jurisprudentie valt aan te nemen dat het gelijkheidsbeginsel, het
rechtszekerheidsbeginsel, het verbod van willekeur, het motiveringsbeginsel
en het zorgvuldigheidsbegincel, zoals die beginselen zijn uitgewerkt bij de
toetsing van beschikkingen, zich in beginsel lenen voor extrapolatie.

30. Geconcludeerd wordt tenslotte dat de zogenaamde formele beginselen
zich niet minder goed voor hantering als maatstaf voor rechterlijke toetsing
van bestuurswetgeving lenen dan de materitle beginselen. De spanning
tussen de relativiteit van de rechtsregel en de omvang van de rechtsgevol-
gen kan overbrugd worden door een aangepaste rechterlijke uitspraak.



RESUME

Cette 6tude est consacrte au contrdle judiciaire de la legalite des actes

reglementaires des autorit6s administratives aux Pays-Bas. A l'heure actuel,
le droit administratif n6erlandais ne connait pas le recours en annulation
contre ces rtglements. Ceci signifie que le contr6le judiciaire de la 16galitt
des actes rtglementaires doit se limiter A la voie d'exception. Sans
exception les juges nderlandais sont habilitts A effectuer ce contr6le sans
ddlai. En outre il existe la possibilite d'agir devant le juge judiciaire en
raison d'une faute de droit civil. En vertu du droit en vigueur il est
accepti qu'une dtcision rEglementaire illegale peut constituer une faut de ce
type.

Tous les juges exercent un contr6le autant sur le plan interne qu'externe de
la 16galite. Neanmoins dans ces deux cas ils se limitaient jusqu'il y a peu au
contr6le du droit ecrit. Ils considtraient en general qu'ils n'Etaient pas
habilitts A apprEcier la 16galitd par rapport aux principes gEntraux du droit.
De tels principes n'ont donc presque pas 6tt ddveloppes. Au contraire des
regles juridiques non ecrites ("les principes gentraux de la moralite
administrative") ont 6t6 mises au point au sein du droit administratif
nterlandais pour le contr6le des actes individuels. La Cour de Cassation -le
tribunal suprdme du juridiction judiciare- a arrEte que ces principes
derniers, adaptes en fonction d'actes individuels, ne se prttent pas en
raison de leur nature au contr6le judiciaire des actes r6glementaires. Son
arrtt du 16 mai 1986 (Spuitvliegen) a cependant initi6 le d6veloppement de
principes gdntraux du droit par rapport auxquels aussi ces actes pourront
Btres contrdlts.

Aux Pays-Bas l'appreciation judiciaire des actes rdglementaires est fondee
sur le concept doctrinaire empruntE au droit administratif allemand, selon
lequel l'administration est constitute par l'accomplissement de decisions
individuelles (nterlandais: beschikkingen; allemand: Verfigungen). Les
dacisions administratives de portte gdntrale sont d'un point de vue
doctrinaire considtrees comme legislation secondaire. Par constquence elles
revdtent le caractere inviolable des lois. Ce point de vue a engendr6 le fait
qu'aux Pays-Bas le recours en annulation n'est ouvert qu'aux decisions
individuelles et que l'apprdciation de la legalitd des actes r6glementaires par
voie d'exception est effectute dans une fagon pr6dominement differente.

Dans cette ttude il est analysd si les consdquences de ce principe
doctrinaire -ainsi que ce principe en lui-meme- rtsistent A une rtflexion
critique. Cette rdflexion a aussi a6 accomplie selon la perspective du droit
compart.
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Une des questions A l'Etude ttait de savoir s'il existe dans d'autres pays
membres de la Communaute europtenne -1'Espagne exceptte pour des raisons
pratiques- un recours en annulation en ce qui concerne les d6cisions
rtglementaires des autoritts administratives.
On peut conclure que ce recours existe -dans son inttgralitt ou
partiellement- dans presque tous les Etats membres A l'exception du
Luxembourg, du Danemark en des Pays-Bas. En gtneral, il n'est pas post
d'exigences severes quant aux interdts des appelants; il est suffisant la
plupart des temps d'avoir un inttrdt direct, actuel et personnel. Le d61ai de
recours est le plus souvent de soixante jours. Lorsque ce d61ai est expirE,
en principe cela ne signifie pas que le juge n'est plus habilite A contr61er
la 16galitt d'un acte rdglementaire par voie d'exception. Le droit
administratif italien forme l'exception en ce qui concerne le juge
administratif. Neanmoins dans ce cas le juge judiciaire est habilite A
contr61er la 16galit6 externe.
Les crittres de controle judiciaire ont Ett fortement influencts par la
culture juridique nationale. Il faut -semble-t-il- relativer la valeur accordde
A la distinction en vigueur aux Pays-Bas entre droit administratif ecrit et
droit administratif non-Ecrit. Des normes qui sont considertes dans un
premier pays comme faisant partie du droit ecrit parce qu'elles ont 6td
stipulks dans la toi ou daduites par interprttation de la Constitution
(Rdpublique ftdtrale d'Allemagne), sont considdrees dans un autra pays
comme appartenant au droit non Ecrit (France, Pays-Bas). Ce signifie que
lorsque le contr6le judiciaire de la soumission des autoritts administratives
aux principes gEntraux du droit fait dtfaut, ceci-ci peut etre le fait d'une
plus grande rEserve judiciaire. Ntanmoins il ne faut pas, A mon avis, en
dtduire que c'est la une conclusion obligatoire.

Une analyse plus dttaillte a 6td effectute sur le recours pour exces de
pouvoir du droit administratif franfis. Et ce, carie droit administratif
nderlandais a dt6 influence non seulement par le droit allemand mais aussi
par le droit administratif frangais, comme en tdmoigne la fonction du
Conseil d'Etat nterlandais dans l'arbitrage des contentieux administratifs. Le
systame franfis 6tait particulitrement inttressant en raison du fait qu'il y
existe un recours en annulation tres 6tendu contre les d6cisions

r6glementaires. Depuis t'arrdt Compagnies de chemins de fer de l'est et
autres (1907) le recours pour exces de pouvoir est ouvert en principe contre
toute d6cision administrative r6glementaire. L'existence de ce recours peut
Etre convertie en un concept de l'administration concu organiquement. Il ne
faut pas exclure que Pacceptation de cette possibilit6 au d6but de
1'6volution du droit administratif frangais est en rapport avec la
caract6ristique particulitre du Conseil d'Bat qui a des attributions autant
administratives et judiciaires. Il est A la fois conseil du pouvoir central et
juridiction administrative. Conformement ses membres ne sont pas A
proprement parler des magistrats, mais des fonctionnaires soumis au statut
gtntral des fonctionnaires.
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Ils ne b6n6ficient pas de l'institution de l'inamovabilitt des magistrats. Leur
rtvocation peut Btre prononc6e avec des garanties moins fortes que celles

qui constituent cette institution, mais plus fortes qu'au statut gtntral des
fonctionnaires.
NEanmoins le defaut de l'inamovabilite ne signifie pas dans la pratique que
l'impartialitt et l'indtpendance de la jurisprudence doiveiit Btre mises en
doute.
Dans ce livre il a 6t6 6tudit si la possibilitt thdorique (1'utiliser le recours
pour exces de pouvoir contre actes rtglementaires n'dtait pas dans la
pratique entravee par (1'autres eltments du droit administratif fran ais. De
tels obstacles n'ont pas 6td trouvts. Le recours est ouvert contre toute
"decision faisant grief', les actes r6glementaires constituant ces decisions. Il
n'y a pas de dalais particuliers. L'6coulement du ddlai n'a aucune influence
sur la compttence du juge pour apprEcier la ttgalitt par voie d'exception.
Les conditions sont encore moins strictes en ce qui concerne l'intertt de la
partie; le Conseil d'Etat se montre plus souple d mesure que l'acte attaqui
est d'une port6e plus gentrale. Quant A la mdthode de contr6le, il n'y est
fait aucune distinction entre les actes r6glementaires et les actes
individuels. Les normes appliqudes sont thdoriquement identiques pour les
deux sortes d'actes. Dans la pratique cependant on peut constater que leur
application varie.
Il ne faut pas confondre les principes gdn6raux du droit fran ais et les
principes gEntraux de la moralitt administrative n6erlandais. Les premiers
comprennent des libertes publiques, les seconds les principes de la
confiance, du soin et de la motivation, aucun des trois derniers itant des
principes gentraux du droit frangais.
On peut conclure de l'analyse du droit administratif franpis que le recours
en annulation contre decisions reglementaires se deroule sans veritable
probltme.

On a 6tudit la fagon dont le legislateur nterlandais a organist l'exclusion
des actes rtglementaires du recours en annulation devant les juridictions
administratives. Il faut conclure que cela n'a pas tte fait avec beaucoup de
coh6rence. Le 16gislateur a exclus tant6t la cattgorie des dtcisions
rEglementaires, tant6t celle-ci des decisions de port6e gtntrale dans son
ensemble. Ce signifie qu'en vertu du droit administratif neerlandais le
recours en annulation devant la juridiction administrative est parfois ouvert
contre certaines decisions administratives de portte gtntrale, A la condition
que celles-ci ne sont pas des actes rdglementaires. Il a en outre ett ttudid
pourquoi le 16gislateur n'a pas souhaitt admettre le recours en annulations
contre les decisions reglementaires. Il est apparu que l'exclusion a ete
introduite sans motif raisonnable. On n'a pas abordE ce question, qu'aux
premiers anntes apres la seconde guerre mondiale. Ont tte mentionnts
comme motifs, la teneur dtmocratique des actes reglementaires ainsi que les
garanties posees dans le contr6le administratif et le contr6le judiciaire par
voie d'exception.
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Il faut constater qu'aucun de ces motifs rtsiste A une rdflexion critique. Les
actes rtglementaires ne sont pas tous Emis par des autorit6s publiques
d6mocratiquement legitimees. Si cet argument Etait valable, il faudrait aussi
exclure le recours en annulation contre les actes individuels.
Le contr6le administratif ne doit pas 6tre confondu avec le contr6le
judiciaire en raison de l'absence d'ind6pendance et d'impartialite et du fait
des critares de contr6le. L'existence de la possibilitt de contr6le par voie
d'exception n'est pas concluante et fait dtmontrer que la jurisprudence
relative aux actes r6glementaires fait bien partie de la tAche et de la
fonction juridictionnelle.
La fonction que remplissent les actes reglementaires au sein du droit d'un
Etat-providence a Egalement Ett ttudit. On a concludE que les principes qui
constituent l'idde de la loi ne sont exprimes que partiellement dans les
actes rtglementaires. Ce qui justifie la qualification des actes rtglementaires
comme des dEcisions administratives et non comme une legislation
secondaire. On peut conclure qu'elles peuvent etres considtrtes du point de
vue du contr6le judiciaire comme les dEcisions individuelles.
Il a 6td propost d'admettre le recours en annulation auprts du juge
administratif contre toutes les decisions faisant grief, A l'exception des
d6cisions ayant un caracttre civil dont la prise de connaissance doit relever
du juge judiciaire.

En outre il a ttE ttudit la mesure dans laquelle les principes gentraux de la
moralit6 administrative -lesquels ont 6tt mis au point pour le contr6le des
actes individuels- se prdtent au contrdle juridictionnel des actes

rtglementaires. Il a 6tt analys6 dans le cadre de la jurisprudence si les
decisions de cette categorie satisfont aux normes juridiques qui peuvent etre
converties en des principes gantraux de la moralitt administrative. En
conclusion, les choses Evoluent et les acte reglementaires sont contr6lds en
fonction du principe d'egalita, du principe de non-rttroactiv:td, du principe
de la confiance, de principe de la clarte, du principe du soin et du principe
de la motivation. Tous ces principes doivent etre considtrds comme des
principes gtntraux du droit.
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