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Vooraf

Ooit schreef Ernst Hirsch Ballin me naar aanleiding van een van mijn
publikaties, dat hij na dit smakelijke gebakje benieuwd was naar de grote
taart. Ik ben daar toen aan gaan werken, alle ingredi8nten ervoor waren
immers aanwezig. Een goed recept met de juiste maten en gewichten was
snel gevonden.

Men neme een club fijne collega's en een stimulerende werkomgeving.
Daaraan voegt men toe een groep goede vrienden, een lieve familie en een
gezellig gezin. Eenmaal medegedeeld dat er nu toch echt geroerd, gekneed
en gebakken moet worden, loopt iedereen op kousevoeten en informeert
zo nu en dan vriendelijk naar de stand van zaken en het welzijn van de
banketbakker. Dat is de situatie waarin ik me het afgelopen jaar heb
bevonden. De mart is op 1 juli 1994 uit de oven gekomen. Publikaties van
latere datum zijn slechts incidenteel verwerkt.

Een aantal mensen heeft op bijzondere wijze bijgedragen aan de totstandko-
ming van dit boek. Ernst Hirsch Ballin is door zijn 'aandacht op afstand'
een bron van zelfvertrouwen en inspiratie geweest. Boudewijn de Waard
heeft me de rust en gelegenheid gegeven om te schrijven en me zoveel als
mogelijk was, afgeschermd voor andere drukke werkzaamheden. Jacqueline
Bonnes en Mari8tte Kobussen hebben enkele concepten voorzien van nuttige,
kritische en opbeurend humoristische kanttekeningen. Saskia Notebaart en
Annemieke Schilder Spel zijn onvermoeibaar bezig geweest bronnen na
te zoeken en gegevens op te sporen. Mede dankzij hun accuratesse en
snelheid vlotte het schrij fwerk snel. Nico Florijn heeft zijn immer kritische
oog laten gaan over de summary.

Michiel en Jasper waren steeds vol belangstelling voor het 'lettertjes typen'
en vroegen me wel eens hoeveel coupletten ik nu al overgeschreven had.
De essentie van het wetenschappelijke werk is hun kennelijk toch niet
ontgaan. Mijn ouders, Pap en Mam van Vugt, zijn steeds bereid geweest
om op alle mogelijke en onmogelijke tijdstippen de zorg voor deze twee
boeven over te nemen. Het gaf mij de gelegenheid deze en andere klussen
te klaren. Hun steun is voor mij van grote waarde.
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Tineke van Vugt is van klein zusje uitgegroeid tot een grote vriendin. Zij
heeft de lastige taak op zich genomen, de tekst na te kijken op drukfouten
en inconsequenties in citeerwijze. Paul Zoontjens heeft me omringd met
zijn warmte, belangstelling en hechte vriendschap. Ontelbare bekertjes koffie
heeft hij gehaald, in afwachting van de taart.

Roland, mijn huisband, heeft me zo nu en dan zachtjes, maar beslist
aangespoord om door te gaan. Hij heeft daarbij voortdurend blijk gegeven
van zijn grote vertrouwen in mij en mijn kunnen. Zonder zijn rustige
aanwezigheid en steun was dit boek er niet geweest. Daarom draag ik het
aan hem op.

Veldhoven, oktober  1994

Adrienne de Moor-van Vugt
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HOOFDSTUK 1

Achtergronden van het evenredigheidsbeginsel

'Discretion, like the hole in a doughnut, does not exist
except as an area left open by a surrounding belt of
restriction.  It is therefore a relative concept.'

R. DwoRKIN1

1       Een voortgezet onderzoek

Uit het rechtsvergelijkende onderzoek dat ik eerder verricht heb naar alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur, is gebleken dat in enkele van de
rechtsstelselsdie ik toenonderzocht heb, hetevenredigheidsbeginsel gehan-
teerd werd als een beginsel van behoorlijke belangenatweging.2 Dit beginsel
bleek indie stelsels van toepassing te zijn op elk handelen vanbestuursorga-
nen wanneer zij discretionaire bevoegdheden uitoefenen. Het Comitt van
Ministers van de Raad van Europa raadde in 1980 in een resolutie bestuurs-
organen aan om bij de uitoefening van discretionaire bevoegdheden

'(to) maintain(s) a proper balance between any adverse effects which its decisions
may have on the rights, liberties or interests of persons and the purpose which
it pursues.'3

Het evenredigheidsbeginsel genoot in die tijd in het Nederlandse recht vooral
bekendheid als beginsel van straftoemeting, en niet als beginsel van
behoorlijke belangenafweging. Na de publikatie van mijn onderzoek zijn
er verschillende ontwikkelingen geweest die ertoe hebben geleid dat het
evenredigheidsbeginsel een grotere bekendheid en populariteit is gaan
genieten. Te wijzen valt vooral op de Algemene wet bestuursrecht die in
artikel 3:4, tweede  lid.  een  eis van behoorlijke belangenafweging heeft

1        Taking  rights  seriously,  London  1977.
2     Algemene beginselen van behoortijk bestuur en buitenlandse equivalenten, Zwolle 1987.
3     Recommendation No. R (80) 2 van het Comitt van Ministers van de Raad van Europa van

11   maart   1980.
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Hoofdstuk I

gesteld, die rechtstreeks ontleend is aan bedoelde buitenlandse rechtsstel-
sels.4 Voor het Nederlandse bestuursrecht was het evenredigheidsbeginsel

een beetje een vreemde eend in de bijt. In bestuurderskringen bestond
weerstand tegen de formulering van artikel 3:4, omdat aldus het beginsel
van marginale toetsing door de rechter verlaten zou worden, althans het
gevaar zou bestaan dat dit gebeurt.5

Afgezien van het administratieve sanctierecht, waar we het even-
redigheidsbeginsel in 1929 al zien verschijnen in de Ambtenarenwet, komt
het evenredigheidsbeginsel als algemene toetsingsmaatstaf voor bestuurlijk
handelen in de Tweede Wereldoorlog naar voren in de rechtspraak van het
Scheidsgerecht voor de Voedselvoorziening.6 Een van de toetsingsmaatsta-
ven die het Scheidsgerecht hanteerde, was het evenredigheidsbeginsel, op
grond waarvan aantasting van het bijzonder belang alleen dan gerechtvaar-
digd was,  als deze in de juiste verhouding stond tot het algemeen belang
dat men door die aantasting wilde dienen.

In het VAR-preadvies van Wiarda kwam het evenredigheidsbeginsel
terug als element van het beginsel van evenwichtige belangenafweging.
Een onevenwichtigheid kan bestaan in de verhouding tussen het algemene
belang dat de overheid heeft willen dienen en het bijzondere belang dat
zij daardoor heeft moeten aantasten, aldus Wiarda.7 Het tweede element
van het beginsel van evenwichtige belangenafweging bij Wiarda is de eis
van evenwichtigheid met betrekking tot de verhouding tussen het gegeven
geval en andere vergelijkbare gevallen.8 De term willekeur wilde Wiarda
reserveren voor schending van dit evenwicht. De eis van gelijke behandeling
brengt tevens mee de eis van 'angemessene Differenzierung'. Samengeno-
men betekent dit dat er een vaste gedragslijn moet zijn, waarvan in bij-
zondere gevallen afgeweken kan worden. Een ongelijke behandeling kan
soms uit het oogpunt van gemeenschapsbelang onvermijdelijk zijn, in welk
geval daardoor geleden schade vergoed dient te worden.9

4        Zie de toelichting, Kamerstukken  //,  21  221,  nr.  3,  p.  71.  Ineen  noot bij  het  voorontwerp
werd destijds verwezen naar mijn dissertatie over dit onderwerp. Die is er ex post gekomen.

5     Zie de commentaren van de SER, de Unie van Waterschappen en de VNG op het ontwerp,
opgenomen in het Tweede voongangsrapport van de Commissie wetgeving algemene regels
van bestuursrecht, 's-Gravenhage  1988.

6    F.W. ter Spill, Het Scheidsgerecht voor de Voedselvoorziening, Besmurswetenschappen

1948, p. 249-274 en 1949, p. 288-313.
7     G.J. Wiarda, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, preadvies, VAR-geschn#en xx/K

Haartem 1953, p. 84-86.
8   P. 86-87.

9  P. 88-89.
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Achtergronden van het evenredigheidsbeginsel

Enigszins in de vergetelheid geraakt werden Wiarda's gedachten
hernomen en in een modern jasje gestoken door Duk.10 Hij maakte een
tweedeling in de eis van stelselmatig gebruik van bevoegdheid - dit is
de eis beleid te voeren - en de eis van evenwichtigheid, waaraan de
belangenafweging in concreto moet voldoen. De eis van evenredigheid is
in zijn optiek een variant van de eis van evenwichtigheid, toe te passen
daar waar het te toetsen besluit vergeldend reageert op onrechtmatig gedrag.
Deze afsplitsing heeft het oog op de rechterlijke toetsing. Toetsing op even-
redigheid houdt een volledig nawegen in, toetsing op evenwichtigheid laat
een beoordelingsmarge. 11

Duks leerling NicolaY keert terug naar de 'ware' leer van Wiarda en
formuleert het beginsel van redelijke en billijke belangenafweging, te hante-
renbij afwegingentussenalgemene en individuele belangen. Beleidscriteria
moeten zodanig worden gekozen, dat het doel waarvoor de bevoegdheid
is gegeven, op efficiente wijze bereikt wordt, terwijl individuele belangen
niet onevenredig worden geschaad. Op deze criteria moetenuitzonderingen
gemaakt worden wanneer onverkorte toepassing in een individueel geval
tot een uit billijkheidsoogpunt onaanvaardbaar resultaat zou leiden. Waar
een redelijke belangenafweging niet tot het maken van uitzonderingen noopt,
kan zij toch meebrengen dat een voor de betrokkene minder bezwarende
weg gevolgd wordt of een schadevergoeding wordt aangeboden. 12

De bovenomschreven evolutie in het Nederlandse bestuursrecht vormt
de basis waarop artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht tot stand  is geko-
men. Het luidt:

'1. Hetbestuursorgaan weegt alle rechtstreeks bij het besluitbetrokkenbelangen
af, voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de strekking van de uit
te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit.
2. De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit
mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doe-
len.'

10  W. Duk, De zachte kern van het bestuursrecht, RM 77:emis 1978, p. 564-587.
11  P. 577.
12      P. Nicolai, Beginselen  van  behoorh)k bestuur, Deventer  1990, p. 368-369.

3



Hoofdstuk I

2        Probleemstelling en plan van behandeling

De Lange stelde in zijn dissertatie dat het evenredigheidsbeginsel behoort
totde centrale beginselen van de rechtsstatelijkheid. Hij constateerde tevens
dat het moeilijk is helder aan te geven wat de betekenis ervan precies  is.

13

NicolaY heeft bezwaren tegen  de term 'evenredigheidsbeginsel', omdat
'evenredigheid' suggereert dat er buiten de belangenafweging een maatstaf
gevonden kan worden aan de hand waarvan de juiste verhouding zou kunnen
worden bepaald.14

In verscheidene andere rechtsstelsels wordt het evenredigheidsbeginsel
al langer en meer expliciet gehanteerd bij de beoordeling van handelen van
de overheid. Met name in het recht van de EG treffen we dit aan. Studie
van deze hantering kan een helderder licht werpen op de betekenis die in
het Nederlandse bestuursrecht aan dit beginsel en aan artikel 3:4, tweede
lid, toegekend moet worden.

Het doel van deze studie is nu vanuit dit rechtsvergelijkende en Europese
perspectief nader te onderzoeken en vast te stellen welke betekenis toekomt
aan het evenredigheidsbeginsel, en meer in het bijzonder artikel 3:4, tweede
lid, Awb in het Nederlandse bestuursrecht ten aanzien van de bestuurlijke
besluitvorming. Ik doel daarbij niet op de procedurele kant van besluitvor-
ming, ofschoon ook bij het gebruik van procedurele bevoegdheden het
evenredigheidsbeginsel van belang is. Het gaat mij om het afwegingsproces
in relatie tot de inhoud van het besluit: de belangenafweging. Dit onderzoek
strekt er niet toe om het gehele artikel 3:4 te becommentarieren en evenmin
om alleen maar een commentaar op het tweede lid te formuleren. De onder-
zoeksvraag luidt:

Welke betekenis heeft het evenredigheidsbeginsel voor de bestuurlijke
besluitvorming in het Nederlandse bestuursrecht, wanneer we dit beginsel bezien
vanuit een rechtsvergelijkend en Europees perspectief?

Deze vraag zal worden beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen.

-   Wat is globaal de betekenis en de inhoud van het evenredigheidsbeginsel
in het bestuursrecht van de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en de EG?

-   Wat is meer in het bijzonder de betekenis van het evenredigheidsbeginsel
voor de besluitvorming in het gemeenschapsrecht?

13  R. de Lange, Publiekrechtelijke rechtsvinding, Zwolle 1991, p. 172 en 179.
14  P. 324-325.
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Achtergronden van het evenredigheidsbeginsel

-       Kent het Nederlandse bestuursrecht een hantering van het evenredigheidsbe-
ginsel ten aanzien van de bestuurlijke besluitvorming?
- Welke aanknopingspunten zijn er op dit punt in het Nederlandse bestuurs-

recht te vinden voor de toepassing van het evenredigheidsbeginsel in
dezelfde zin als in de andere te onderzoeken rechtsstelsels?

-   Wat is in dat verband de betekenis van artikel 3:4, tweede lid, Awb?
-    Wat is de verhouding tussen het communautaire evenredigheidsbeginsel en

het evenredigheidsbeginsel zoals gehanteerd in het Nederlandse bestuursrecht,
wat de bestuurlijke besluitvorming betreft?

-     In hoeverre zijn - wat de bestuurlijke besluitvorming betreft - de hantering
van het evenredigheidsbeginsel naar Nederlands bestuursrecht en naar com-
munautair recht congruent?

-   Is een samensmelting tussen beide mogelijk. nodig en gewenst?

De studie wordt uitgevoerd langs twee lijnen. De eerste lijn is een globaal
onderzoek naar de rol en betekenis van het evenredigheidsbeginsel in drie
andere rechtsstelsels, te wetendie vande Bondsrepubliek Duitsland, Frank-
rijk en de EG. De keuze voor deze rechtsstelsels is ingegeven door de
uitkomsten van het onderzoek naar algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, waaraan ik hiervoor refereerde. Uit dat onderzoek bleek immers
dat in deze drie stelsels de uitoefening van discretionaire bevoegdheden
beoordeeld werd aan de hand van een doel-middelconcept. In hoofdstuk
2 zal ik globaal, maar iets verder uitgewerkt dan ik in mijn eerdere
onderzoek kon doen, aangeven welke betekenis het evenredigheidsbeginsel
heeft in de genoemde stelsels.

Gezien de grote en toenemende betekenis van het EG-recht voor het
nationale recht, de verder ontwikkelde toepassing van het evenredigheidsbe-

ginsel in de EG en de verwijzing in de Memorie van Toelichting bij artikel
3:4 naar het communautaire recht zal ik het onderzoek van het commu-
nautaire recht vervolgens nader uitwerken en toespitsen op de terreinen
handhaving en andere beleidskeuzes in de hoofdstukken 3 en 4. Deze
tweedeling is gemaakt omdat ik uitga van de hypothese dat bij het opleggen
van sancties andere elementen van belang zijn voor de besluitvorming dan
bij de uitoefening van andere discretionaire bevoegdheden. Van oudsher
verplicht het evenredigheidsbeginsel in het sanctierecht immers ertoe, een
sanctie op te leggen die in een juiste/evenwichtige verhouding staat tot de
ernst van het feit, hetgeen iets anders lijkt te zijn dan de doel-middelafwe-
ging die besloten ligt in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de
EG. In het communautaire recht heeft het evenredigheidsbeginsel een
bredere betekenis dan alleen met betrekking tot de uitoefening van
discretionaire bevoegdheden. In combinatie met het subsidiariteitsbeginsel
heeft het ook betekenis ten aanzien van de verdeling van de bevoegdheden
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Hoofdstuk 1

tussen de EG en de lidstaten. Dit aspect van het evenredigheidsbeginsel
is in deze studie niet diepgaand uitgewerkt. In hoofdstuk 2 wordt er kort
op ingegaan en in de conclusies komt dit onderwerp weer terug.

De tweede lijn is die van het Nederlandse bestuursrecht. Ook dit gedeelte
van het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de tweedeling handha-
ving en andere beleidskeuzes. Voor het gedeelte van de handhaving maak
ik bovendien een tweedeling naar reparatoire en punitieve sancties, omdat
ook hier verschil zou kunnen liggen indeelementendie voordebelangenaf-
weging van belang zijn, gezien de verschillende strekking van de twee soor-
ten sancties. Voor de andere beleidskeuzes zal ik nagaan in hoeverre het
in buitenlandse rechtsstelsels gevonden doel-middelconcept in de huidige
jurisprudentie en besluitvormingspraktijk toepassing vindt. Bij de behande-
ling van de jurisprudentie heb ik geen onderscheid gemaakt tussen
bodemprocedures en voorlopige voorzieningen, omdat naar mijn oordeel
de wijze van toetsen niet wezenlijk verschilt. 15

In het laatste hoofdstuk zal ik een samenvatting geven van mijn
bevindingen en trachten het belang aan te geven van de doorwerking van
de communautaire visie op het evenredigheidsbeginsel in het Nederlandse
bestuursrecht.

Alvorens een en ander uit te werken, zal ik in dit inleidende hoofdstuk
enkele gehanteerde begrippen omschrijven en nog enkele opmerkingen
maken over de algemene achtergronden van het evenredigheidsbeginsel
in het recht en over de vraag in hoeverre dit beginsel te beschouwen is als
een rechtsbeginsel.

3 Algemene plaatsbepaling van het evenredigheidsbeginsel in het
recht

Er bestaat een nauwe relatie tussen de rechtvaardigheidsgedachte, het
gelijkheidsbeginsel   en het evenredigheidsbeginsel.   Het is Simon Stevin
geweest die de term'evenredigheid' heeft bedacht voor noties uit het Latijn,
Grieks en Frans die beoogden de onderlinge gelijkheid van verhoudingen
aan te geven. 16

15 Zie hiervoor hoofdstuk 6, § 2.2.
16   Zie Jan en Annie Romein, Ellaters van onze beschaving, Amsterdam 1971, p. 191. Van

Dale geeft als omschrijving van het begrip evenredigheid: onderling gelijke verhouding,
juiste proportie; rekenkundige of algebraYsche vorm die de gelijkheid van twee of meer
verhoudingen voorstelt; de hoedanigheid van goede verhoudingen te bezitten, harmonie.
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Achtergronden van het evenredigheidsbeginsel

We zien deze notie van evenredigheid al in het werk van Aristoteles,
met name in zijn beschouwingen over de rechtvaardigheid. In een onderzoek
naar de precieze betekenis en inhoud van het begrip rechtvaardigheid heeft
Aristoteles een analyse gegeven die tot op heden nog opgang doet. Hij
maakte een onderscheid tussen de verdelende en de vergeldende recht-
vaardigheid. De verdelende rechtvaardigheid manifesteert zich daar, waar
voordelen verdeeld worden onder personen die zich in een ongelijke positie
bevinden. Deze verdeling moet dan op grond van de verdelende rechtvaar-
digheid plaatsvinden naar evenredigheid van verdienste. De verdelende
rechtvaardigheid bewijst als criterium voor toedeling vooral goede diensten

17

daar, waar gemeenschappelijk bezit verdeeld wordt, aldus Aristoteles.
De vergeldende rechtvaardigheid gaat uit van een gelijke positie van

de betrokkenen. Een verstoring van deze gelijkheid kan zich voordoen
wanneer door een transactie tussen de betrokkenen de 66n een voordeel
verkrijgt dat hij niet compenseert door het leveren van een gelijkwaardige
tegenprestatie. Deze onevenredigheid in prestaties moet hersteld worden
door een handeling van de betrokkene zelf, door een voordeel dat evenredig
is aan het verkregen voordeel terug te geven. Hij wordt daartoe gedwongen
door de rechter, die tevens vaststelt welke prestatie evenredig te noemen
is. De rechtvaardigheid werkt hier corrigerend ofwel vergeldend.18

De notie evenredigheid doortrekt de geschiedenis van de mensheid,
omdat ze een element is  van de rechtvaardigheidsgedachte. Wanneer er
na de Franse Revolutie meer aandacht komt voor de verhouding tussen
overheid en burgers, zien we het evenredigheidsbeginsel meer expliciet
naar voren komen, daar waar de overheid ingrijpt in de rechten en vrijheden
van burgers.  In het Duitse recht van de achttiende en negentiende eeuw
vindt men de VerhaltnismaBigkeitsgrundsatz als rechtsbeginsel waaraan
het optreden van de overheid bij de handhaving van het recht en van de
openbare orde, in het zogenaamde Polizeirecht, getoetst werd. Met name
het Pruisische Oberverwaltungsgericht heeft het VerhaltnismaBigkeitsprinzip
aan het einde van de negentiende eeuw ingang doen vinden. 19

Teruggrijpend op de rechtvaardigheidstheorie van Aristoteles riep
Kranenburg in ons land het evenredigheidsbeginsel uit tot maatstaf voor
het vaststellen van recht en onrecht in alle rechtsgebieden. In zijn visie was
het een algemene wet van het rechtsbewustzijn dat

17      Aristoteles, Nikomachische ethiek,   113 1 b.  Dit  werk is onder meer  in een Duitse vertaling
uitgegeven door Eugen Diederichs,  Jena  1909.

18 Aristoteles spreekt in  1132a zelf van corrigerende rechtvaardigheid.
19     \10.Drewst'NackeNog€IfMartens,Gefahrenabwehr, Allgemeines Polizeirecht (Ordnungsrecht)

des Bundes und der Ldnder, Keulen/Berlijn/Bonn/Munchen 1986, Band I, p. 390.
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'elk   lid der rechtsgemeenschap   ( . . ) ten aanzien   van de verdeeling   van  de
voorwaarden voor lust en onlust gelijk en gelijkwaardig (is), voor zoover hij
niet zelve de voorwaarden voor het ontstaan van bizonderen lust en onlust heeft
geschapen; zooveel lust en onlust, als waarvoor elk de voorwaarde heeft gecre-
eerd,  komen aan hem toe.  (..) naar dezen maatstaf geschiedt de waardeering
van belangen, waarin alle rechtsvorming bestaat; daarnaar wordt aan ieder het
zijne afgewogen, welke afweging en toedeeling immers de eigenlijke functie
van het recht, deze ars boni et aequi vormt.'20

Aan deze conclusie gaat een onderzoek vooraf naar de grondregels die
gelden binnen verschillende rechtsgebieden, zoals het eigendomsrecht, het
zaken- en contractenrecht, het delictsrecht (dat het strafrecht en het
schadevergoedingsrecht omvat), het huwelijksrecht, het recht van de
staatsorganisatie, het bestuursrecht en het belastingrecht. In al deze gebieden
valt naar de mening van Kranenburg een variant van het evenredigheidsbe-
ginsel als grondregel aan te wijzen.

Kranenburgs theorie heeft geen ingang gevonden in de zin dat in alle
rechtsgebieden het evenredigheidsbeginsel ook expliciet als maatstaf voor
rechtvaardigheid gehanteerd ging worden. De notie werd echter wel
verdisconteerd in allerlei juridische leerstukken. Te denken valt aan het
civiele schadevergoedingsrecht, waar een afweging wordt gemaakt tussen
het belang van de geledeerde en de mate waarin iemand aansprakelijk is
voor de ontstane schade. Eigen schuld van de geledeerde kan de plicht tot
vergoeding van schade naar rato verminderen.21 Een ander voorbeeld levert
het leerstuk misbruik van recht. Een rechthebbende op bij voorbeeld een
stuk grond kan zijn recht in beginsel gebruiken zoals hij wil. Hij kan de
grond braak laten liggen, bebouwen of beplanten naar eigen goeddunken.
Hij mag echter door het gebruik dat hij ervan maakt anderen niet hinderen
of benadelen. Als hij een bepaald gebruik van de grond louter kiest om
een ander te benadelen of dwars te zitten, spreken we van misbruik van
recht.22 De afweging van de belangen van rechthebbende en derden heeft
hier als resultaat dat het belang van de derde overweegt als gevolg van de
onevenredig grote inbreuk op diens belangen.

In het leerstuk misbruik van omstandigheden vinden we eveneens trekken
van het evenredigheidsbeginsel terug. De vroeger aangehangen leer van

20     R. Kranenburg, Positief recht en rechtsbewustzu'n, Groningen  1912,  blz.  84; deze theorie
heefthii bevestigdin De  grondslagen der rechtswetenschap,  Juridische kennisteer en methodo-
logie, Haarlem 1955.

21  Zie over het evenredigheidsbeginsel in het verzekeringsrecht de conclusie van AG Asser
bij HR 19 januari 1990, NJ 1990, 780.

22   HR 13 juni 1936, NJ p. 415; HR 2 april 1937, NJ p. 639. Zie ook art. 3:13 BW.
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Achtergronden van het evenredigheidsbeginsel

het iustum pretium, die weer gebaseerd was op het beginsel van de
verdelende rechtvaardigheid, eiste binnen een contract gelijkwaardigheid
van wederzijdse prestaties. Het ontbreken daarvan leidde tot ongeldigheid
van de overeenkomst. Deze leer is thans verlaten, maar fungeert nog wel
als grondslag voor het leerstuk misbruik van omstandigheden. Op grond
van dit kerstuk levert een onevenredigheid in prestatie op zichzelf geen
ongeldigheid  van de overeenkomst  op.  Als daar echter bijkomt  dat  de
onevenredigheid in prestatie het gevolg is van ongelijkwaardigheid van
partijen en de sterkste partij gebruik heeft gemaakt van de zwakkere positie
van de ander om er zelf veel beter van te worden, is de overeenkomst wel
ongeldig.23

In het belastingrecht vinden we het evenredigheidsbeginsel terug in
verschillende gedaanten. De Langen onderscheidt zes grondbeginselen in
de belastingheffing.24 Het belangrijkste is het draagkrachtbeginsel. Dat
houdt in dat

'belasting mag worden geheven in relatie tot de omvang van ieders niet voor
het levensonderhoud noodzakelijke, bereikbare behoeftenbevrediging, en weI
in de ethisch meest bevredigende relatie; deze wordt door het evenredige
nutsoffer gerealiseerd. Het heeft dus betrekking op de mogelijke aanwending
van de ter beschikking van het individu zijnde geldmiddelen (of gelijkwaardige
zaken). '

Daarnaast onderscheidt De Langen het beginsel van de bevoorrechte ver-
krijging, hetgeen betekent dat als men bij de verkrijging van een bate in
een bevoorrechte positie verkeert in vergelijking met anderen, belasting
mag worden geheven in relatie tot de grootte van die bate. Het profijtbegin-
sel  is ons allen welbekend: belasting mag worden geheven  tot  de  mate
waarin ieder diensten van de overheid geniet. Te denken valt aan retributies
en leges. Het beginsel van de minste pijn lijkt in de huidige tijd wat minder
opgeld te doen. Het houdt in dat de belastingheffing zodanig moet zijn dat
het onmemen van beschikkingsmacht over geldmiddelen de belastingplichtige
zo weinig mogelijk pijn (in zijn financiele positie) veroorzaakt. Het
welvaartbeginsel brengt een belastingheffing mee die zodanig is dat de
welvaart van het volk zo weinig mogelijk geschaad en zoveel mogelijk
bevorderd wordt. Het zestal wordt gecompleteerd met het beginsel van de

23   Zie o.a. M.H.S. Itbens-de Mug, Het witsgebrek misbruik van omstandigheden, Zwolle
1981, p. 111-117 en art. 3:44, vierde lid, BW; vgl. ook artt. 6:231-247 BW inzake algemene
voorwaarden, en hierna hoofdstuk 6, § 3.2.

24   W.J. de Langen, De grondbeginselen van het Nederlands belastingrecht, decl I, Alphen
aan den Rijn 1954, p. 38 en 39.
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geoorloofde realisatie: de vij f beginselen van belastingheffing dienen niet
verder gerealiseerd te worden dan geoorloofd  is. 25

In het volkenrecht, het internationale publiekrecht, maakt men gebruik
van de evenredigheidsnotie in de zin van de vergeldende rechtvaardigheid.
Het internationale recht kent namelijk een staat die in zijn volkenrechtelijke
rechten geschonden is, het recht van represaille toe: het recht om op zijn
beurt een inbreuk te plegen op bepaalde rechtsgoederen van de staat die
de schending heeft gepleegd ten einde die staat ertoe te bewegen het onrecht
ongedaan te maken. De inbreuk mag niet veel groter zijn dat het begane
onrecht.26

'It is generally agreed that all countermeasures must, in the first instance, have
some degree of equivalence with the alleged breach; this is a well-known
rule.'27

In het strafrecht geldt als lang aanvaarde eis dat de toepassing van
dwangmiddelen en straffen aan de eis van evenredigheid moet beantwoorden
in die zin dat er een evenredige verhouding moet zijn tussen de ernst van
het vergrijp en de zwaarte van het dwangmiddel of de straf. 28

4       Belangenafweging in het publiekrecht

Het is een beginsel van rechtsstatelijkheid dat de overheid bij haar
besluitvorming in het kader van de uitoefening van discretionaire bevoegdhe-
den verplicht is de betrokken belangen af te wegen. Deze verplichting vindt
haar grondslag in het legaliteitsbeginsel en in het democratiebeginsel. Deze
beginselen tezamen houden in dat aan de vrijheid van de burger door de
overheid geen andere beperkingen mogen worden gesteld dan die welke
in voor allen gelijkelijk geldende, door de volksvertegenwoordiging
aanvaarde wetten zijn neergelegd.29 Het democratiebeginsel veronderstelt
dat aan de aanvaarding van een wet een beraadslaging vooraf gaat, waarin
een ieder (of althans een vertegenwoordiging van hen) zijn zienswijze
kenbaar kan maken. De ratio van het democratiebeginsel is toch dat een

25 Zie hierover  ook  L.G. M. Stevens, Belasting naar draagkracht, Deventer  1980,  p.   146.
26    A. Verdross/Br. Simma, Universelles VWkerrecht, 7lzeorie undPraxis, Berlin 1984, p. 907.
27  Overweging 15 van de arbitrale uitspraak in het geval Naulilaa, /LR 1954, p. 338.
28 Zie uitgebreider hoo fdstuk  5.
29 Omschrijving ontleend aan E.M.H. Hirsch Ballin,  De mens  in de sociale rechtsstaat,  in:

G. M. van Veldhoven  e.a. (red.), Overheidsbemoeienis, Deventer  1982,  p.  21-33  (24).
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zo groot mogelijk aantal mensen betrokken is bij de besluitvorming door
middel van deelname aan de beraadslaging. Zo stellen zij gezamenlijk de
beleidsdoeleinden vast en de wegen om deze doelstellingen te bereiken. 30

Deze mogelijkheid om de besluitvorming te beinvloeden is vooral van belang
voor hen wier belangen door de uitkomst ervan geraakt kunnen worden.
De mogelijkheid hun zienswijze naar voren te brengen doet recht aan een
belangrijke eis van de rechtsstaat: het respect voor de mens.31 In deze
eis waarvan het democratiebeginsel een concretisering is, moet de plicht
tot belangenafweging gefundeerd worden. Een democratie kent proce-
dureregels volgens welke de besluitvorming idealiter zodanig kan verlopen
dat alle betrokken belangen aan bod kunnen komen.

De aldus gefundeerde plicht tot belangenafweging geldt niet alleen voor
de formele wetgever, maar voor alle overheidsorganen, met name voor
bestuursorganen daar waar hun besluitvorming gebaseerd is op een discretio-
naire bevoegdheid. Hier ontbreekt de directe democratische waarborg omdat
de wetgever de bevoegdheid niet nader heeft bepaald.32 Als compensatie
voor het ontbreken van een rechtstreekse invloed op de inhoud van de
besluitvorming zijn er op grond van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur zodanige procedureregels van toepassing, dat in gevallen waarin
een bestuursorgaan voornemens is beperkingen te stellen ofverplichtingen
op te leggen, een afweging van alle betrokken belangen gewaarborgd is.
Met name de plicht tot behoorlijk feitenonderzoek, de hoorplicht en de
regels omtrent openbaarheid verwijzen naar het democratiebeginsel in de
hierbedoelde betekenis. Tenbewijze datde afwegingheeftplaatsgevonden,
is het nodig dat een bestuursorgaan een argumentatie geeft voor de uitkomst
ervan  en deze bekend maakt, de motivering.   Bij een juist verlopen
besluitvormingsprocedure zou het resultaat een rationeel en juridisch aan-
vaardbare beslissing moeten zijn. Zo eenvoudig ligt het echter niet.

Het democratiebeginsel  eist - zoals we zagen - niet meer dan
procedurele waarborgen dat alle betrokken belangen in de besluitvorming
aan de orde komen. Voor de daadwerkelijke waardering van deze belangen
en de inhoudelijke afweging geeft het geen richtlijnen. Deze richtlijnen

30    Dit is het zogenaamde positieve concept van democratic. Het negatieve concept is bescherming
van het individu als drager van onvervreemdbare rechten tegen de staat. Deze concepten
worden verwoord door J. Ladriere, Lz citoyen, le pouvoir politique et l'administration.
Rtfiexions sur la dtmocratie, in: La participation direae du citoyen a la vie politique et
administrative, Brussel 1986, p. 46.

31   In deze zin ook A.F.M. Brenninkmeijer, Kemenergie, rechtsstaar en democratie, Zwolle
1983, p. 200.

32      Vgl.  R.M.  van Male, Rechter  en bestuursweigeving, Zwolle   1988,  p.  271.
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worden in abstracto ontleend aan andere rechtsstatelijke normen. De leidende
gedachte achter het rechtsstaatsbeginsel is dat door middel van het recht
objectieve rechtvaardigheid kan worden nagestreefd.33 Deze rechtvaardig-
heid bestaat in het respect voor de mens als persoon.34 Beperkingen aan
diens vrijheid zijn slechts geoorloofd, voor zover daarmee het algemeen
belang, en daarmee tevens het belang van het individu binnen de gemeen-
schap gediend is. In een sociale rechtsstaat wordt van de overheid niet alleen
verwacht dat zij zich onthoudt van te diepgaande ingrepen in de vrijheid
van burgers, maar ook dat zij die vrijheid op peil houdt of zelfs bevordert
door bepaalde voorzieningen te treffen. Dit is een gevolg van de erkenning
van de burger als deelnemer aan en belanghebbende bij de besluitvorming,
zowel op het niveau van de regelgeving als op het niveau van de concrete
besluitvorming. Diens rechten, aanspraken en belangen zijn naast het
algemene belang een belangrijke wegingsfactor. Hij heeft, zoals De Jong
in zijn dissertatie overtuigend heeft aangetoond, op grond van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur een subjectief publiekrecht op een
behoorlijke beslissing.35 De rechtsstaatsgedachte biedt hiermee richtlijnen
voor de bestuurlijke besluitvormimg, die- afhankelijk van de cultuur-histo-
rische context waarin het betrokken rechtsstelsel functioneert - nader
ingevuld moeten worden.

In de moderne Westerse rechtsstaat is het respect voor de mens als
persoon geconcretiseerd in klassieke en sociale grondrechten. Hieruit kunnen
we afteiden welke rechtsgoederen essentieel worden geacht. Uit de
voorbehouden die in de desbetreffende bepalingen zijn gemaakt, blijkt wat
de kern van het grondrecht is en in welke mate beperkingen van het
grondrecht toelaatbaar zijn. Aldus bieden de grondrechten een basis voor
een bestuurlijke belangenafweging daar waar discretionaire bevoegdheden
gegeven zijn. Daarnaast kunnen richtlijnen ontleend worden aan de
rechtsstatelijke eis dat beperkingen van de vrijheid ten dienste moeten staan
aan het algemeen belang. Dit betekent dat een burger in zijn belangen slechts
dan geschaad mag worden, als de doelstelling van de beslissing is gelegen
in de bevordering van het algemeen belang. Hieruit vloeit weer voort dat

33  Vgl. J. Rawls, A 77:eory Of Justice, Oxford 1971, die dit hele werk in het teken van het
recht ter verwezenlijking van de rechtvaardigheid schreef.

34   Vgl. de Preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, geproclameerd
op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering der Verenigde Naties: 'Overwegende,
dat erkenning van de inhaerente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten
van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en
vrede  in de wereld;'.

35     J.P.  de Jong, Besmursrecht van vreemde herkomst, Zwolle   1988,  p.  70-71  en  81-89.
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er criteria voor de waardering van de betrokken belangen aangelegd moeten
worden, alsmede dat die criteria objectief dienen te zijn. Het verbod van
kennelijk onredelijke belangenafweging en het gelijkheidsbeginsel geven
uitdrukking aan deze eisen. Het gelijkheidsbeginsel dwingt tot het afwegen
vanbelangenuit algemene gezichtspunten eneist aldus objectieve criteria. 36
Het verbod van kennelijke onredelijke belangenafweging ziet op de inhoud
van het te nemen besluit. Het eist dat het resultaat van de besluitvormings-
procedure niet onredelijk, dat wil zeggen rationeel en juridisch niet
onaanvaardbaar is.  Met het evenredigheidsbeginsel wordt aangegeven dat
beperking van de vrijheid37 slechts is toegestaan in zodanige mate als nodig
is om de aan het algemeen belang ontleende doelstelling te bereiken. De
toepasselijkheid van deze beginselen toont aan dat de Nederlandse
bestuursrechtstheorie meer aandacht krijgt voor het bestaan van wederzijdse
rechten en verplichtingen tussen overheid en burgers.  Van een volledige
gelijkwaardigheid en wederkerigheid binnen een rechtsverhouding tussen
burger en overheid zal gezien de aard van de overheidstaak wel nimmer
sprake zijn. Ook waar de overheid ter vervulling van een publieke taak
gebruik maakt van het privaatrecht, zien we immers dat voor de overheid
bijzondere plichten gelden. 38

5        Omschrijving van enkele gehanteerde begrippen

In het navolgende zal de lezer verschillende begrippen regelmatig tegenko-
men die op deze plaats een nadere toelichting behoeven.

Zo zal ik in een aantal hoofdstukken spreken over beleidskeuzes.
Hieronder versta ik de uitoefening van discretionaire bevoegdheden zoals
die tot uiting komt in het maken van een keuze tussen mogelijke alternatie-
ven. Algemene beleidskeuzes zijn het resultaat van de uitoefening van
discretionaire bevoegdheden met het oog op een algemeen geldende en
abstract werkende beslissing. Concrete beleidskeuzes hebben betrekking
op beslissingen in concrete en individuele gevallen. Een beleidskeuze kan
slechts verantwoord tot stand komen op grond van een afweging van belan-

36     Aldus E.M.H. Hirsch Ballin, Anikel  1  van de Grondwet alsfundamentele  constitutionele
norm, Zwolle 1988, p. 5 en 6-9.

37 Beperkingen kunnen- zoals hiervoor werd aangegeven- gesteld worden door ingrijpen
in rechten, maar ook door na te laten de verwezenlijking van vrijheid mogelijk te maken.
Zie hierna hoofdstuk 6, § 5.

38  Zie M.H. Kobussen, De vrijheid van de overheid, Zwolle 1991.
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gen. In deze belangenafweging worden het algemeen belang en de belangen
van burgers, hetzij als groep, hetzij als individu, betrokken.

Handhaving ziet op de inspanningen van de overheid die gericht zijn
op het doen naleven van rechtsnormen; handhavingsbeleid is de samenhan-
gende inzet van middelen om die naleving te bevorderen en overtredingen
te sanctioneren. Onder sanctie versta ik een rechtens relevante reactie van
overheidswege op niet-naleving van een rechtsnorm. Wanneer de sanctie
wordt vastgesteld door een bestuursorgaan, spreek ik van administratieve
ofbesmur4/ke sanctie. Afhankelijk vande strekking vande reactie -  leed-
toevoeging of herstel van de onrechtmatigheid - maak ik onderscheid tussen
punitieve en reparatoire sancties.

6         Rechtsregel of rechtsbeginsel

Uit het voorgaande blijkt dat het evenredigheidsbeginsel een ruime strekking
heeft, dat wil zeggen dat het toepassingbereik zich uitstrekt over verschillen-
de rechtsgebieden binnen en buiten het bestuursrecht. In deze rechtsgebieden
heeft het een functie bij het bepalen van de rechtmatigheid van handelen,
hetzij van de overheid, hetzij van particulieren. De omstandigheid dat het
beginsel binnen het recht fungeert als een toetsingsnorm voor de rechtmatig-
heid en de geldigheid van een gedraging, respectievelijk een rechtshandeling,
maakt het tot een rechtsnorm. 39

Uit het voorgaande is tevens gebleken dat de wijze waarop het beginsel
zich in het bestuursrecht heeft ontwikkeld te onderscheiden is van de andere
rechtsgebieden, in die zin dat van de overheid bij de uitoefening van discre-
tionaire bevoegdheden gevergd wordt dat de belangenafweging in het kader
van de bevoegdheidsuitoefening volledig voldoet aan de evenredigheidsmaat-
staf. In de andere rechtsgebieden bestaat die verplichting niet. Het leerstuk
misbruik van omstandigheden uit het privaatrecht illustreert dit. Het
evenredigheidsbeginsel is in het publiekrecht echter niet alleen maar te
beschouwen als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. In het strafrecht
en het bestuursrecht werkt het als beginsel van sanctierecht. In het be-
stuursrecht is het beginsel- zoals we zullen zien - niet alleen van toepas-
sing op concrete besluiten van bestuursorganen, maar ook op regelgeving,
ongeacht of dit bestuurswetgeving is of regelgeving in formele zin.

39 Deze omschrijving is ontleend aan B.W.N. de Waard, Beginselen van behoorlijke
rechtspleging, Zwolle 1987, p. 91.
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In de rechtstheorie bestaan (soms slechts gradueel) verschillende
opvattingen over het onderscheid rechtsbeginsel/rechtsregel. Om aan te
geven hoe verschillend gedacht kan worden over het evenredigheidsbeginsel,
zal hierna kort ingegaan worden op de vraag welke werking aan het evenre-
digheidsbeginsel in het bestuursrecht toegekend kan worden: werking als
een rechtsregel of als een algemeen rechtsbeginsel?

De Waard ziet rechtsbeginselen als rechtsnormen met als belangrijke
kenmerken hun algemene en vage karakter en hun sterk ethische lading.40
Hun bindend gezag is niet minder dan dat van rechtsregels, maar anders:
aan het bereik van concrete regels kan een betrekkelijke scherpe grens
worden gesteld, constateert De Waard.41 Rechtsbeginselen, zo stelt hij,
zijn veel minder concreet dan rechtsregels. Er valt meestal niet direct uit
af te lezen of ze in een bepaalde situatie wel van toepassing zijn. En als
ze toepasselijk zun, valt niet rechtstreeks aan te geven welk besluit daaruit
voortvloeit.

Alexy stelt- evenals De Waard - dat regels (Regeln) en beginselen
(Prinzipien) beide onder het begrip norm te vatten zijn, omdat ze beide
zeggen wat behoort (gesollt ist). Beide zijn grondslagen voor concrete oorde-
len over wat behoort. Het onderscheid tussen regels en beginselen is kwalita-
tief. Beginselen zijn Optimierungsgebote: geboden om in de hoogst
mogelijke mate te bereiken wat behoort binnen de juridische en feitelijke
mogelijkheden. Zij worden gekarakteriseerd door het feit dat ze in
verschillende graden verwezenlijkt kunnen worden, al naar gelang de
omstandigheden en de mogelijkheden. Regels zijn normen waaraan al dan
niet wordt voldaan. Als een regel geldt, moet precies gedaan worden wat
ze verlangt, niet meer en niet minder. Regels houden een vaststelling
(Festsetzung) van het behoren in binnen de juridische en feitelijke moge-
lijkheden.42 Bij conflicten tussen beginselen hoeft het ene beginsel niet
ten volle te wijken, maar gaat het om de voorrang van het ene voor het
andere. Bij conflicten tussen regels moet de ene regel wijken voor de
andere: slechts een van de twee is geldig, zodat de ander ongeldig wordt
of een uitzondering op de ene regel moet worden gemaakt.43

Alexy is van oordeel dat het in het Duitse recht bekende Verh£itt-
nism *ligkeitsprinzip een regel vormt. De deelcriteria Geeignetheit, E/for-
derlichkeit en Verhdlmism40igkeit im engeren Sinne zijn normen waaraan

40  P. 97.

41  P. 95.
42  R. Alexy, Theone der Grundrechte, Baden-Baden 1985, p. 74-76.
43   P. 77-78. Dit is ook de opvatting van Dworkin. Zie zijn Taking rights seriously, Londen

1977, p. 26.
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al dan niet voldaan wordt. Bij niet-vervulling is er sprake van Rechtswid-
rigkeit van de beslissing. Het zijn dus geen Optimierungsgebote, aldus
Alexy44

Daar kan tegenin worden gebracht, dat wat het bestuursrecht betreft
weliswaar niet getwijfeld behoeft te worden aan de toepasselijkheid van
het evenredigheidsbeginsel op elk overheidshandelen, maar dat niet altijd
zeker is welk besluit daaruit voort moet vloeien. Het evenredigheidsbeginsel
- zo kan men stellen - is ook in het bestuursrecht te weinig concreet
om direct toepasbaar te zijn.45 Toegegeven kan worden dat het evenredig-
heidsbeginsel vage criteria bevat, en dat toepassing niet onmiddellijk evident
resultaat oplevert.

Het evenredigheidsbeginsel eist een evenwichtige belangenafweging
aan de hand van de criteria geschiktheid, noodzakelijkheid en evenredigheid
in concreto, waarbij het gewicht van de nadelen voor individuele belangen
niet groter mag zijn dan het gewicht van de voordelen voor het algemene
belang. Het legt aan bestuursorganen niet slechts een inspanningsverplichting
op om aan de deelcriteria te voldoen, maar een resultaatsverplichting. Het
evenredigheidsbeginsel omvat naar mijn oordeel wel degelijk direct
toepasbare normen, zij het dat het vage normen zijn. Wat het in een

bepaalde context betekent dat een maatregel geschikt en noodzakelijk moet
zijn, valt niet onmiddellijk vast te stellen. Maar dit kan wel vastgesteld
worden, na interpretatie van deze vage norm in het licht van de feiten, zoals

ook pas na interpretatie vastgesteld kan worden of een bouwwerk voldoet
aan  eisen van welstand. Daarvoor moet immers bepaald worden welke
criteria in concreto aanleiding geven om te beslissen dat voldaan is aan
de eisen van welstand.

Het evenredigheidsbeginsel is een onzelfstandige rechtsnorm in die zin
dat het slechts kan functioneren in relatie tot en ter nadere invulling van
wettelijke of grondwettelijke voorschriften. Wanneer deze discretionaire
bevoegdheden toekennen, moet bij de uitoefening ervan een doel-middelaf-
weging plaatsvinden met behulp waarvan een nadere bepaling van het
(grond)wettelijk voorschrift plaatsvindt.46 Het biedt immers - zoals we

44  P. 100.

45      Vgl. De Waard,  p.  72-73,  die met Dworkin het regelkaralaer  ziet  in het 'alles-of-niets'-
karakter van een norm. Zie ook Nicolai, p. 254, die de directe toepasbaarheid eveneens
als belangrijke eigenschap van een regel ziet.

46   Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, Rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur,
R&R 1982, p. 105-111 (107).
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nog zullen zien - geen aanknopingspunten voor de keuze tussen verschillen-
de beleidsdoelstellingen.47

In het licht van het voorgaande is de kwalificatie als regel dan wel als
beginsel niet evident. Enkele argumenten wijzen in de richting van het
beginsel-karakter (de vaagheid en de minder gemakkelijke directe
toepasbaarheid), andere wijzen weer op het regelkarakter (de mogelijkheid
het evenredigheidsbeginsel bij wet opzij te zetten, de deelcriteria die
weliswaar vaag zijn,  maar zich desondanks lenen voor directe toepassing).
Voor het doel van deze studie is de constatering dat het evenredigheidsbe-
ginsel als rechtsnorm deel uitmaakt van de rechtsorde in wezen voldoende.

  Het evenredigheidsbeginsel vormt wat het bestuursrecht betreft sinds de

   codificatie in de Algemene wet bestuursrecht geschreven recht.

47 Sewandono denkt daar anders over. Zie zijn De betekenis van het subsidiariteitsbeginsel
voor het bestuurs(proces)recht, Bestuurswetenschappen 1993/1, p. 45-53.
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HOOFDSTUK 2

Het evenredigheidsbeginsel in andere rechtsstelsels

1 Equivalenten

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het denken over equiva-
lenten van het evenredigheidsbeginsel in drie rechtsstelsels: de Bondsrepu-
bliek Duitsland, Frankrijk en de Europese Unie. Er zal blijken dat dit
denken nogal ongelijksoortig is: van dogmatisch zeer uitgewerkt en gefun-
deerd in het constitutionele recht (Bondsrepubliek Duitsland) tot fragmenta-
risch en weinig fundamenteel (Frankrijk). Het Duitse en het Franse denken
hebben de jurisprudentie van het Hof van Justitie danig beinvloed. In het
EG-recht heeft het evenredigheidsbeginsel een heldere uitwerking gekregen.
Van daaruit is weer invloed uitgegaan naar het Nederlandse recht, dat deze
ontwikkeling heeft moeten en nog moet inpassen in de ontwikkeling van
het evenredigheidsbeginsel die al autonoom plaatsvond. Ik ga vooral in op
de theorievorming rond het beginsel. Daar waar onvoldoende theorievorming
aanwezig is, zal ik echter ook aandacht besteden aan de toepassing. Het
communautaire recht bespreek ik betrekkelijk summier, omdat een nadere
uitwerking zal plaatsvinden in de hoofdstukken hierna.

2 Bondsrepubliek Duitsland

In de Duitse juridische literatuur zijn er vele manieren waarop het
VerhaltnismaBigkeitsprinzipbeschouwd wordt. Niet alleen zijn er verschil-
lende opvattingen over de grondslag en de gelding van het Verhaltnismiflig-
keitsprinzip, ook over de inhoud en betekenis ervan en de verhouding tot
andere beginselen en begrippen bestaan er haast evenveel meningen als
er schrijvers zijn die zich over dit probleem gebogen hebben. Het onderwerp
is verweven met verschillende fundamentele staats- en bestuursrechtelijke
vraagstukken, zoals de rechtsstaatsgedachte, de positie van de grondrechten,
de begrenzing van de staatsmacht, de bevoegheden van het bestuur en de
toetsingscompetentie van de rechter.

Er zijn in de loop der jaren verschillende studies over het Verhiltnisma-
Bigkeitsprinzip verschenen. Drie werken stel ik in het navolgende centraal,
omdat de schrijvers ervan ieder een andere invalshoek gekozen hebben.
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Tevens vinden we in deze werken de huidige stand van wetenschap. Aan
de hand van de werken van Hirschberg, Haverkate en Jakobst bespreek
ik achtereenvolgens de theoretische grondslag, de ontwikkeling in het
bestuursrecht, de definitie en de verschillende onderdelen van het Verhalmis-
mafligkeitsprinzip, de functie en enkele problemen verbonden aan de
toepassing ervan.

2.1 De grondslag van het VerhaltnismaBigkeitsprinzip

Het VerhaltnismaBigkeitsprinzip wordt in het Duitse recht beschouwd als
een algemeen rechtsbeginsel, aangeduid als allgemeiner Rechtsgrundsatz
of Rechtsprinzip: Het is een ongeschreven vage rechtsnorm, met behulp
waarvan conflicterende belangen en de toepassing van conflicterende regels
met elkaar verenigd kunnen worden. Het geeft geen aanknopingspunten
voor het antwoord op de vraag welke rechtsgoederen met elkaar vergeleken
moeten worden. Evenmin geeft het aan op welk overheidshandelen het
precies van toepassing is: Dit beginsel van ongeschreven recht doortrekt
het hele publiekrecht en - naar de mening van enkelen - ook het
privaatrecht.4

Discussie is er over de vraag op welke grondslag het Verhaltnismillig-
keitspinzip terug te voeren is. Het antwoord op die vraag is van belang
voor de rang die het beginsel in de hiBrarchie van normen en beginselen
inneemt, en in samenhang daarmee voor de beantwoording van de vraag
of andere normen of beginselen aan het Verhaltnismalligkeitsprinzip kunnen
derogeren, dan wel of het VerhfiltnismaBigkeitsprinzip kan derogeren aan
andere normen of beginselen. De verschillende opvattingen op dit punt
hebben gemeen dat de oplossing gezocht wordt in het constitutionele recht.
Twee hoofdstromingen kunnen onderscheiden worden: de stroming van
het Rechtsstaatsprinzip en die van de grondrechten. Daarnaast bestaan

1    L. Hirschberg, Der Grundsatz der Verhultnism*ligkeit, GOttingen 1981; G. Haverkate,
Rechtsfragen des Leistungsstaats, VerhalmismABigkeitsgebot und Freiheitsschutz im leistenden
Smatshandeln, Tubingen 1983; M. Ch. Jakobs, Der Grumisatz der Verhtittnismt*ligkeit,
mit   einer  exemplarischen   Darstellung  seiner   Bedeutung   im  Atomrecht,  K n  1985.

2      Alexy  is het echter  met deze kwalificatie  niet eens, getuige  zijn in hoofdstuk  1, §  6
weergegeven opvattingen.

3   Vgl. Jakobs, p. 53.
4     Hirschberg (p. 31-34) meent dat het Verlialtrlism ligkeitsprinzip toepasbaar is bij de invulling

van Generalklauseln van bij voorbeeld § 242 (prestatieplicht van debiteur) en § 826
(schadevergoedingsplicht) BGB. In die delen van het privaatrecht die veel gemeen hebben
met publiekrechtelijke regelingen, zoals het arbeidsrecht, het kartelrecht of het rechtsperso-
nenrecht  kan het eveneens  een rol spelen, aldus Jakobs (p. 131-132).
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opvattingen die beide stromingen combineren en opvattingen die het accent
op andere regels van constitutioneel recht leggen. Algemeen is de opvatting
dat het Prinzip Verfassungsrang heeft. Dit betekent dat het deel uitmaakt
van het hoogste normencomplex in de Bondsrepubliek. De werking ervan
strekt zich uit over alle overheidshandelingen, ongeacht of het nu om
formele wetgeving, bestuursbeslissingen of rechtspraak gaat.

2.1.1   Het Rechtsstaatsprinzip

Benda fundeert het VerhaltnismaBigkeitprinzip inhet rechtsstaatsbeginsel.
Op grond van het Rechtsstaatsprinzip heeft de burger tegenover de overheid
een fundamentele aanspraak op vrijheid. Beperkingen van die vrijheid zijn
slechts toegestaan als dat noodzakelijk is ter bescherming van het algemeen
belang.  Als een beperking in de vorm van een gebod of verbod nodig is,
moeten de daarbij gestelde eisen duidelijk en kenbaar zijn. Dit is een eis
van rechtszekerheid, en tevens dwingt het de wetgever zich rekenschap
te geven van het nagestreefde doel en van de geschiktheid van de maatrege-
len om dat doel te bereiken. De wetgever is verplicht een minimumgraad
aan materiele rechtvaardigheid te bewerkstelligen, aldus Benda:  Von
Munch is dezelfde mening toegedaan, al is zijn argumentatie enigzins
anders. Hij meent dat het VerhaltnismaBigkeitsprinzip uit het Rechtsstaats-
prinzip afgeleid kan worden, omdat het beginsel dient als begrenzing voor
wetgeving waarmee grondrechten beperkt worden.6

Een van de punten van kritiek op de fundering in de Rechtsstaatsklausel
is dat voor de beantwoording van concrete vragen vaak geen oplossing te
vinden is vanuit het Rechtsstaatsprinzip en men dan moet teruggrijpen op
grondrechtelijke maatstaven.7 Dit heeft ertoe geleid dat men de fundering
van het Verhaltnismaftigkeitsprinzip is gaan zoeken in de grondrechten.

5     E. Benda, Der soziale Rechtsstaat, in: E. Benda/W. Maihofer/H.J. Vogel (Hrsg.), Handbuch
des Ve,fassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Berlin/New York 1983, p. 498.

6    I. von Munch, Grundgesetz, Kommentar, Band 1, Prbmbel bis Art. 20, Munchen 1985,
Vorbemerkung,  p.  50-51.

7    Er is overigens wel kritiek op deze wijze van funderen gerezen. Zie P. Lerche, Uberma,G
und Verfassungsrecht. Zur Bindung der Gesetzgebers an die Grundsatze der Verhalmismajlig-
keit und der Eiforderlichkeit,  Koln/Berlin/Monchen/Bonn 1961, p. 32.
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2.1.2  De grondrechten

De argumentatie van degenen die het beginsel funderen in de grondrechten
is als volgt. Het VerhiiltnismaBigkeitsprinzip beoogt overheidsingrijpen te
matigen. Het eist dat het handelen van de overheid in relatie staat tot het
algemene belang dat gediend is met de ingreep, en dat de intensiteit van
de ingreep beperkt wordt tot de minst vergaande maatregel waarmee het
doel nog bereikt kan worden. Deze taak van afweer van overheidshandelen
door een verbod ervan ofdoor een matigingspostulaat, wordt vervuld door
de grondrechten. Het Verh81tnismi:Bigkeitsprinzip is een Schranken-

Schranke: een beperking van de mogelijkheid om grondrechten te beperken,
en het behoort als zodanig tot de sfeer van de interpretatie van grondrech-
ten.8

2.1.3      Grondwetsbepalingen

In andere theorietbn wordt een beroep gedaan op enkele grondwetsbepalin-
gen,  met name de artikelen  1,  2  en 3  GG, in samenhang met artikel  19
II GG. In artikel 3 GG is het Gleichheitsgebot gecodificeerd. Het Willklirver-
bot vormt een sequeel van deze eis van gelijke behandeling. Een verschillen-
de behandeling van gevallen moet gebaseerd zijn op zakelijke argumenten.
Wanneer geen zakelijke rechtvaardiging voor het onderscheid gevonden
kan worden, is de beslissing 'willkOrlich' genomen. Deze argumentatie
is uitgebouwd tot een algemeen Willkurverbot. Steeds dient een zakelijke
rechtvaardiging voor een overheidsbesluit voorhanden te zijn. In die zin
vormt het Willkurverbot een algemeen gerechtigheidspostulaat. Om deze
reden zien sommigen er de basis voor het Verh ltnismaBigkeitsprinzip in,
dat immers eveneens de uitdrukking is van de rechtvaardigheidsgedachte.g
Men acht deze grondslag niet steeds voldoende, omdat het VerhalmismiiBig-
keitsprinzip meer eist dan het Willkurverbot. 10 VerhilltnismaBigkeit veron-
derstelt niet alleen zakelijke argumenten voor een beslissing, maar vraagt
ook naar de noodzaak van de maatregel en de verhouding tussen het doel
ervan en de schade die ze veroorzaakt. 11

8      Ph. Kunig, Da,Rechtsstaatsprinzip, Tubingen 1986, p. 354; Hirschberg, p. 192; indezelfde
zin Papier in: Benda/Maihofer/Vogel, p. 639.

9    P. Wittig, Zum Standort des Verhaltnisnfilligkeitsgrundssatzes im System des Grundgesetzes,
DOV 1968, p. 817-825 (820 en 823); vgl. ook Kunig, p. 352.

10 Jakobs meent dat het Willk(irverbot slechts bij 'erhdhtem Unrechtsgehalt' van toepassing
is (p. 41).

11  Kunig, p. 353.
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Een nadere fundering kan gevonden worden in artikel 19 II GG, dat
een verbod tot aantasting van het Wesensgehalt van de grondrechten behelst.
Dit artikel matigt beperking van de grondrechten tot op het punt dat het
wezenlijke deel van het grondrecht geraakt wordt. Het veronderstelt evenals
het Verhaltnismalligkeitsprinzip een afweging van de doelstelling van het
overheidshandelen en het effect van de voorgenomen maatregelen. Het
VerhaltnismaBigkeitsprinzip en de Wesensgehaltgarantie hebben afweging
van doel en middel dus als kenmerk gemeen, zij het dat de beperking van
een grondrecht op grond van artikel 19 II GG verder lijkt te kunnen gaan
dan op grond van het Verhaltnismiilligkeitsprinzip. Het laatste staat een
inbreuk slechts toe voor zover noodzakelijk om een bepaald doel te bereiken,
en eist bovendien een evenredige, dat wil zeggen evenwichtige verhouding
tussen het nagestreefde doel en de schade die de maatregel toebrengt. Artikel
19 II GG lijkt iedere beperking toe te staan, ook die welke als un-
verhaltnismaBig beschouwd zou worden, zolang niet de kern van het
grondrecht geraakt wordt.

In  aanvulling  op de artikelen  3  en   19  II GG wordt  nog een beroep
gedaan op artikel 1 I GG, dat de bescherming van de menselijke waardigheid
centraal stelt. Dit grondwetsartikel wordt, evenals artikel 2 GG, ook wel
als zelfstandige grondslag voor het VerhaltnismaBigkeitsprinzip gezien.

12

Het verwijst naar de vrijheidsgedachte en het rechtvaardigheidspostulaat,
welke eveneens leidende beginselen achter het Verhaltnismtifligkeitsprinzip
zijn.

2.1.4 Combinaties

Een vierde opvatting zoekt de fundering van het VerhaltnismiiBigkeitsprinzip
in een combinatie van de rechtsstaatsgedachte en de grondrechten. Het
Grundgesetz erkent grondrechten en in het bijzonder een algemeen recht
op vrijheid. Daarnaast geeft hetGrundgesetz de mogelijkheid grondrechten
te beperken, waarbij het de uiterste grenzen en de wijzen van beperking
vastlegt. Het VerhalmismaBigkeitsprinzip nu moet voorkomen dat concurre-
rende grondrechten tegen elkaar uitgespeeld en op die manier uitgehold
worden. Deze opvatting wordt verdedigd door Jakobs en ligt dicht bij die
van  Schnapp. De laatste  is van mening  dat de fundering gezocht  moet
worden in de taak van de wetgever en van de executieve om de latente
spanning die het Grundgesetz oproept tussen algemene en individuele
belangen te verminderen door beide zo veel mogelijk met elkaar in

12  Zie bijv. E. Forsthoff, Lehrbuch des Venvaltungsrechts, Munchen 1973. p. 71.
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overeenstemming te brengen. 13 Daarnaast klinkt het Rechtsstaatsprinzip
door in het VerhaltnismaBigkeitsprinzip, waar het handelen volgens een
eenduidige, berekenbare regel   eist. 14   Uit het Grundgesetz volgt   de
rechtsstatelijke plicht van het openbaar gezag om 'berekenbaar' overheids-
handelen na te streven. Nu de formele wetgever deze waarborg niet meer
kan bieden, dient er als compensatie een andere soort berekenbaarheid van
overheidshandelen te zijn. Deze kan gevonden worden in het Verhiiltnis-
maBigkeitsprinzip

2.2 De ontwikkeling van het Verhaltnismapigkeitsprinzip in het Duitse

bestuursrecht

De wortels van het VerhaltnismaBigkeitsprinzip zijn naar de mening van
Haverkate te vinden in de zogenaamde Staatszweckelehren. In deze theoriean
wordtde staat gezien als gericht op eenbepaald doel, dit ter rechtvaardiging
van het bestaan van de staat zelf. Deze opvatting evolueerde van het zoeken
naar een rechtvaardiging voor het bestaan van de staat naar het zoeken naar
een rechtvaardiging voor het overheidshandelen. 15 Vandaar werd de stap
gezet naar een waardering van overheidshandelen als een resultaat van een
doel-middelafweging, hetgeen zich ontwikkelde tot een rechterlijk
toetsingsinstrument. Deze noodzaak tot rechtvaardiging van het overheids-
handelen vloeide en vloeit voort uit de eis dat de individuele vrijheid
beschermd moet worden. 16

De ontwikkeling van de doel-middelwaardering als rechterlijk toetsings-
instrument heeft zich aan het einde van de negentiende eeuw onder de
invloed van Otto Mayer vooral voltrokken in het polizeirecht.17 Met name
het Pruisische Oberverwaltungsgericht bracht eenduidelijke jurisprudentie
op dit punt tot stand, volgens welke een algemeen beginsel van Polizeirecht
eist:

13      F.E. Schnapp, VerhhltnismhBigkeitsgrundsatz und Verwaltungsverfahrensrecht,   in:    N.
Achterberg u.a. (hrsg.), Recht und Staat im sozialen Wandel, Festschrift fur Hans Ulrich
Scupin, Berlin  1983, p. 899-922  (908).

14  Jakobs, p. 43-44.

15 Zie hierover  H.P.  Bull, Die Staatsaufgaben  nach dem Grundgesetz, Kronberg/Ts.,  1977,
p. 17-29; en diens Staatszwecke im Verfassungsstaat, NVwZ 1989/9, p.  801-808 (803-804).

16     Haverkate,  p.   13.
17 Otto Mayer heeft gesteld: 'Die Polizeigewalt darf hier nicht mit der Storung unnotigerweise

zugleich das Zulassige, noch in der gesellschaftlichen Freiheit liegende unterdrucken und
so das Unkraut mit dem Weizen ausraufen.'  Zie zijn Deutsches Venvaltungsrecht,  Band
1,3. Auflage, ongewijzigde herdruk, Berlijn   1961,  p.  223.
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'daB die Polizeibehorde nur die zur Erreichung ihrer Zwecke nOtigen Anstalten
zu treffen habe.'18

Aanvankelijk werkte men - zoals dit citaat ook aangeeft - uitsluitend
met het begrip Edorderlichkeit: de maatregel mag niet verder gaan dan
noodzakelijk om het gestelde doel te bereiken. De toepassing van de
Erforderlichkeit breidde zich van het Polizeirecht uit over de hele
Eingriffsverwaltung. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het Verhaltnisma-
Bigkeitsprinzip in enge zin tot ontwikkeling. Daarbij wordt de vraag gesteld
of een middel dat noodzakelijk is om een bepaald doel te bereiken deson-
danks niet in een wanverhouding staat tot dit doel, gezien de schade die
toepassing ervan veroorzaakt. Deze ontwikkeling werd begunstigd door
het juridisch klimaat dat vanaf 1949 in de Bondsrepubliek ontstond en werd
vooral gestimuleerd door het Bundesverfassungsgericht. Dit Hof gaf met
het bekende Apothekenurteil de aanzet voor de toepassing van het
Verhaltnismalligkeitsprinzip bij de beoordeling van de beperking van grond-
rechten. " Het VerhaltnismaBigkeitsprinzip werd gepositiveerd in verschil-
lende wetten. 20

2.3 De betekenis van het VerhaltnismaBigkeitsprinzip

Hierboven werd in het kort al aangegeven wat het Verhalmismb:Bigkeitsprin-
zip betekent. Het vraagt naar de doel-middelverhouding van overheidshande-
len. Daarbij wordt aangenomen dat de overheid handelt om een bepaald
doel te bereiken. Het middel dat daartoe wordt aangewend, moet geschikt
zijn om dit doel te bereiken, dat wil zeggen het moet feitelijk en juridisch
mogelijk zijn om met behulp van het voorgenomen middel dit doel te
bereiken. Dit is de vraag naar de Geeignetheit. Het middel moet niet alleen
geschikt, maar ook noodzakelijk zijn om het beoogde doel te bereiken. Deze
eis brengt met zich mee dat het minst vergaande middel gekozen moet

18   PrOVGE 44, 342(343), kenbaar uit Jakobs, p. 6.
19     BVerfGE 3, 377. Zie hierover R. de Lange, Publiekrechtelijke rechtsvinding, Zwolle 1991,

p. 136-141.
20  Zie bij voorbeeld § 4 Unmittelbare Zwangsgesetz:' 1.  Die Vollzugsbeamten haben bei der Anwendung unmittelbaren Zwanges unter mehreren

milglichen und geeigneten MaBnahmen diejenigen zu treffen, die den einzelnen und die
Allgemeinheit am wenigsten beeinttichtigen.
2.  Ein durch eine Mallnahme des unmittelbaren Zwanges zu erwartender Schaden darf nicht
erkennbar auBer Verhaltnis zu dem Beabsichtigter Erfolg stehen.'
Zie ook § 9 Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz. § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch, § 73 Abs. 2-3
Verwaltungsgesetz Schleswig Holstein, § 3 Verwaltungskostengesetz.
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worden, het middel dat het minst ingrijpt in de rechten van de burger. Dit
element wordt bestreken door de Eiforderlichkeitsgrundsatz. Een aldus

geschikt en noodzakelijk bevonden middel wordt vervolgens gewogen in
relatie tot het gestelde doel, waarbij de vraag gesteld wordt of het middel
niet in wanverhouding staat tot dit doel, gezien de schade die het de burger
berokkent. Dit is de Verhalmism4#igkeit in enge zin. De VerhAltnismaBigkeit
in ruime zin omvat de drie hierboven genoemde elementen.2, De Lange
heeft erop gewezen dat het Verhiiltnismalligkeitsprinzip en het Obermallver-
bot ook wel los van elkaar worden gezien. Het laatste beginsel omvat in
die visie uitsluitend de Geeignetheit en de Erforderlichkeit, terwijl het eerste

beginsel slechts de Verhaltnismalligkeit in enge zin zou betreffen. 22

Het criterium van de Geeignetheit veronderstelt een precieze doelstelling
ten einde een rationele keuze voor een bepaald middel mogelijk te maken. 23

Het dient ertoe om volledig inadequate middelen uit te sluiten. De rechter
zal dit criterium dan ook niet gebruiken om een ander, geschikter middel
op te sporen. Het middel moet naar objectieve maatstaven gemeten geschikt
zijn. Niet vereist is dat met het middel het doel volledig wordt bereikt.
Degene die een bepaald doel nastreeft, kan ten slotte genoegen nemen met
het mindere. Het is voldoende als het middel het doel dichterbij kan
brengen.24 Vaak is echter niet te voorzien in hoeverre een maatregel resul-
taat zal opleveren. Men zal dan met prognoses gaan werken. De rechter

gaat dan na of de overheid vanuit haar standpunt bezien ervan uit mocht
gaan dat door de maatregel het beoogde resultaat bereikt zou worden. 25

E«orderlich is een middel als niet hetzelfde of een beter resultaat bereikt
kan worden met een minder ernstige ingreep in de positie van de burger.
Strikt genomen kan het bepalen van het minst ingrijpende middel gebeuren
onafhankelijk van het gestelde doel: het vraagt een vergelijking tussen de
lasten die de verschillende in aanmerking komende middelen de betrokkene
opleggen. 26  In de theorievorming veronderstelt men echter  dat de keuze
van een middel geschiedt uit de geschikt bevonden middelen.

21 Lerche betitelt het geheel van elementen als  'Grunds ze des ObermaBverbots',  a. w.,  p.
21.

22  De Lange, p. 147-148.
23  Haverkate, p. 29.
24  Zie bijv. BVerfGE 30, 292 (316); 33, 171 (187): 39, 210 (230); 40, 196 (222).
25 Vgl. BVerfGE 39,210 (230). Hirschberg is van mening dat deze objectieve toetsing ex ante

tot gevolg heeft dat het Geeignetheitscriterium geen echt selecterende werking heeft. Slechts

overduidelijk verkeerde inschattingen worden afgewezen (p. 54-56).
26      Hirschberg,  p.  64-65.
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Welke factoren bepalen nu welk middel 'erforderlich' is ? Hetantwoord
op deze vraag hangt af van het standpunt dat men gekozen heeft voor zijn
beschouwingen. Gaat men uit van het individu, dan zal men tot andere resul-
taten komen dan bij beantwoording van die vraag vanuit het algemeen
belang.

Jakobs meent dat de oplossing gelegen is in de oorsprong van de Erforderlich-
keitsgrundsatz, het Polizeirecht.27 Dit recht regelt ingrepen in de rechtspositie
van het individu. De vraag   naar de Erforderlichkeit   van een maatregel   zal
daarom bezien moeten worden vanuit diens positie. Wanneerdan verschillende,
geschikte en voor het individu even ingrijpende middelen overblijven, kan men
het voor het algemeen belang minst ingrijpende middel kiezen. Bij belastende
besluiten zal dus steeds vanuit de positie van het individu geredeneerd moeten
worden. Bij begunstigende besluiten ligt het meer voor de hand uit te gaan van
het algemeen belang, meent Jakobs.28 Wanneer dan nog verschillende maatrege-
len mogelijk blijven, gaat de voorkeur uit naar die maatregel die voor de
betrokken burger het grootste voordeel biedt.

Bij belastende besluiten behoort men uit te gaan van de positie van de
individuele burger, bij begunstigende besluiten kan men uitgaan van de
maatregel die het algemeen belang het minste belast.

De Verhaltnism4Bigkeit in enge zin eist een afweging van het geschikt
bevonden, minst ingrijpende middel tegen het nagestreefde doel. Bij te grote
nadelen voor de betrokken burger zal de maatregel geheel achterwege
moeten blijven. De Verhaltnisma:Bigkeit in enge zin orienteert zich op
hetgeen van de betrokkene nog verlangd mag worden.29 Dit criterium wordt
ook wel aangeduid met de term Zumutbarkeit. Indirect raakt de30

VerhfiltnismliBigkeit in enge zin ook de waarde van het nagestreefde doel.
Ze betreft immers ook de vraag of het doel een zodanig offer als van de
burger gevraagd wordt, wel waard is. De VerhaltnismiiBigkeit in enge zin
geeft geen inhoudelijke besliscriteria voor de waardering van doel en middel
in concreto. Deze moeten elders gevonden worden. Om deze reden ziet
Hirschberg de Verhaltnism Bigkeit in enge zin als een Lee,fonnet beslissin-
gen zijn slechts te beoordelen op VerhaltnismaBigkeit aan de hand van
maatstaven en gezichtspunten die buiten de formule zelf gevonden worden. 31

27  Jakobs, p. 68-69.

28  Jakobs, p. 69.

29  Hirschberg, p. 77.
30  Vgl. De Lange, p. 143-146.
31  Hirschberg, p. 176.
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2.4 De functie van het Verhaltnismapigkeitsprinzip

De functie van het Prinzip is vooral gelegen in het verwezenlijken van de
rechtvaardigheid. Zo kent Jakobs aan de VerhaltnismUBigkeitsgedachte de
volgende vier functies toe:

-  ze begrenst de staatsmacht,
-  brengt de grondrechten tot gelding door inbreuken daarop te beperken,
-  ze is een middel tot rechtsvinding
-  en begrenst de rechten van burgers.

In dit kader haalt Jakobs Langheineken aan, die stelt dat het
VerhaltnismaBigkeitsprinzip dient ter

'Verwirklichung einer gerechten Ausgleichung und damit des Gerechtigkeits-
prinzips ,32

Jakobs wijst op het gevaar dat men een subjectief rechtvaardigheidsgevoel
in de plaats stelt van objectieve richtsnoeren in grondwet en wet. De recht-
vaardigheidsgedachte behoort ingevuld te worden aan de hand van het
waardensysteem dat men in een bepaalde rechtsorde in een bepaalde tijd
hanteert. Voor deze tijd betekent het dat beslissingen in overeenstemming
moeten zijn metde erkende rechten envrijheden van de mens. Bij de beoor-
deling van de VerhaltnismaBigkeit van een beslissing zal de te waarderen
verhouding tussen verschillende rechtsgoederen met deze waarden in over-
eenstemming moeten zijn. Bedoelde waarden vinden we in het Grundgesetz.
Aan de hand van het daarin neergelegde waardensysteem kan men het
constitutioneelrechtelijke gewicht van de tegen elkaar af te wegen
rechtsgoederen bepalen, aldus Jakobs.33 In concreto is dit waardensysteem
uitgewerkt in formele en materiele wetgeving. Waar de wetgever een
discretionaire bevoegdheid (Ermessen) toekent aan een overheidsorgaan,
zal men bij de toetsing van de uitoefening van deze bevoegdheid terugvallen
op het systeem en de doelstelling van de wet in samenhang met de achterlig-
gende constitutioneelrechtelijke waardensystemen.

Lerche heeft aan het VerhaltnismaBigkeitsprinzip en in het bijzonder
de Erforderlichkeitsgrundsatz een bijzondere functie toegekend. Hij heeft

32     Jakobs, p. 1; U. 1.ang»in€ken,  Der Gnindsatz der Verhaltnismapigkeit in der Rechisprechung
des Bundesverfassungsgerichts unter besonderer Berticksichtigung der Judikatur zu Art.  12
Abs.   1  Satz  2 GG, Freiburg   1972,  p.  44.

33  Jakobs, p. 24-25.

28



Het evenredigheidsbeginset in andere rechtsstelsels

hierin een basis gezien voor vormen van bestuurscompensatie (Ausglei-
chungsanspruche), hetzij door middel van herstel in de oude toestand
(Folgenbeseitigung), hetzij door middel van vergoeding van schade.34 Hij
heeft gesteld dat het in strijd met de Erforderlichkeitsgrundsatz is een
bevoegdheid toe te kennen zonder rekening te houden met de mogelijkheid
van bevoegdheidsoverschrijding door de erkenning van Ausgleichungs-
anspruche. Deze uitbreiding van de Erforderlichkeitsgrundsatz wordt door
het Grundgesetz echter gedwarsboomd, omdat daarin slechts voor speciale
gevallen de gevolgen van onrechtmatig overheidshandelen geregeld is. Een
algemene erkenning van Ausgleichungsanspruche valt er niet uit te lezen.
Men moet integendeel aannemen dat het niet de bedoeling van de grondwet-
gever was een dergelijke algemene erkenning te geven. Toch heeft Lerche
gemeend dat de Erforderlichkeitsgrundsatz een algemene werking kan
hebben op het gebied van de erkenning van Ausgleichungsanspruche,
namelijk door deze Grundsatz te verbinden metde risicogedachte. Hij doelt
daarmee op het uit het Franse recht welbekende leerstuk van de risque
erceptionnel, aansprakelijkheid voor gevaarzetting. 35

Lerche heeft met deze theorie geprobeerd de Gleichheitsgrundsatz als
grondslag voor de schadevergoedingsplicht met name bij onteigening en
zogenaamde  enteignungsgleiche  Eingrife - zoals vervat in de  Sonderopfer-
theorie - te vervangen door de Erforderlichkeitsgrundsatz, omdat hij meent
dat de Gleichheitsgrundsatz te weinig ruimte laat om rekening te houden
met de bijzonderheden van het individuele geval.36

Waar de maatregel wel als erforderlich gekwalificeerd kan worden,
kan schadevergoeding evengoed zijn aangewezen, wanneer ze de burger
zwaarder treft in zijn belangen dan van hem gevergd kan worden. Een
dergelijke schadevergoeding baseert men in Frankrijk op het feit dat schade
wordt toegebracht (prujudice) en het beginsel van de LgalitZ devant les
charges publiques. Naar Duits recht zou men dit geval goed kunnen
onderbrengen bij de Verhaltnismalligkeitsgrundsatz in enge zin: een
geschikte en noodzakelijke maatregel kan toch onevenredig zijn als de schade
die hij toebrengt, zodanig ernstig is dat het getroffen belang zwaarder moet
wegen dan het gediende belang. De onevenredigheid die zo is ontstaan,
kan opgeheven worden door de toekenning van schadevergoeding.

De vraag is intussen of de Erforderlichkeitsgrundsatz als grondslag voor
toekenning van schadevergoeding kan fungeren. De betekenis van dit

34  Lerche, p. 164.
35  Lerche, p. 172-174.
36  Lerche, p. 176.
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beginsel is dat een maatregel niet verder mag gaan dan noodzakelijk is om
een bepaald rechtmatig doel te bereiken. Schending van deze regel betekent
dat de maatregel onrechtmatig is en dus niet geduld behoeft te worden.
Aan de schadevergoedingsvraag komt men dan in beginsel niet toe.  Men
zou nog kunnen betogen dat de maatregel weliswaar niet geduld behoeft
te worden, maar dat deze constatering de burger niet helpt, omdat hij al
is uitgevoerd. In dat geval zal schadevergoeding aangewezen zijn. Dit is
ook het standpunt dat het Bundesverfassungsgericht heeft ingenomen in
het zogenaamde Naflauskiesungsurteil.37 Het gerecht nam als uitgangspunt
dat maatregelen die zodanig belastend zijn dat ze als unverhaltnismallig
beschouwd moeten worden, in beginsel onrechtmatig zijn en bij de rechter
aangevochten moeten worden wegens Rechtswidrigkeit. Slechts wanneer
er onvoldoende rechtsbescherming verkregen kan worden, kan schadevergoe-
ding op zijn plaats zijn. Daarmee ging het Bundesverfassungsgericht in
tegen de jurisprudentie van het Bundesgerichtshof met betrekking tot
bestuurscompensatie.

38

De functie van de VerhaltnismaBigkeitsgrundsatz kan op grond van het
voorgaande omschreven worden als het verwezenlijken van de recht-
vaardigheid door het met elkaar in overeenstemming brengen van concur-
rerende rechtsgoederen en belangen op grond van aan het constitutionele
recht ontleende criteria. Deze functie speelt- zoals wij hiervoor zagen -
mee bij de discussie over de grondslag van het Prinzip. Steeds grijpt men
daarbij terug op de tegenstelling tussen de behartiging van het algemene

belang en van het individuele belang, tussen de ingrepen die ten behoeve
van het eerste nodig zijn in de vrijheid van de burger en de afweerfunctie
van de grondrechten.

2.5 De verhouding tot andere formules inzake belangenafweging

In de Duitse doctrine bestaan verschillende theorieen voor het afwegen van
belangen. Deze varieren naar de context waarin de belangenafweging plaats-
vindt. In het navolgende zal ik een overzicht geven van deze theorieen en
hun verhouding tot de Verhaltnismi:Bigkeitsgrundsatz.

Het Prinzip der praktischen Konkordanz is een interpretatieregel uit
het constitutionele recht. Waar constitutioneel beschermde rechtsgoederen
conflicteren, wijkt niet het ene goed voor het andere, maar moeten beide

37  BVerfGE 58, 300.
38 Zie hierover J.A.M. van den Berk, Schadevergoeding voor rechtmatig toegebrachte schade

door   de overheid, Zwolle 1991, p. 204-206.
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in een zodanige verhouding tot elkaar worden gebracht dat beide zoveel
mogelijk gerealiseerd worden. Benadrukt moet worden dat beide rechts-
goederen van gelijke rang zijn. Hantering van het Prinzip der praktischen
Konkordanz leidt tot een positief resultaat: de maximaal haalbare vrijheid.
Het Verhaltnismalligkeitsprinzip daarentegen levert een negatieve controle
op zonder dat bezien wordt of een beter resultaat bereikt had kunnen
worden. 39

De methode van de Guterabwligung is verwant met die op basis van
het  Prinzip der praktischen Konkordanz. Het Bundesverfassungsgericht
hanteert deze methode wanneer het een rangorde wil aanbrengen tussen
de ingeroepen conflicterende rechtsgoederen.  Guterabwagung veronder-
stelt het bestaan van een rangorde, een waardensysteem aan de hand
waarvan rechtsgoederen hoger of lager ingeschaald kunnen worden. Bij
beschouwingen over de jurisprudentie inzake grondrechten wijst men de
methode van Guterabwagung af, omdat een rangorde tussen de grondrechten
niet geacht wordt te bestaan. Schneider vermoedt dat het Bundesverfassungs-
gericht wel een zekere rangorde tussen de grondrechten onderling en tussen
andere rechtsgoederen hanteert, zij het in abstracto. Een werkelijke
vergelijking in abstracto komt in zijn jurisprudentie nauwelijks voor. 41
Van groter belang zijn de omstandigheden van het concrete geval. Het
VerhaltnismaBigkeitsprinzip vertoont grote verwantschap met de methode
van Guterabwagung. Beide theorie8n zien op de Fallgerechtigkeit, het
concrete geval. De doel-middelafweging die de Verhfiltnismailigkeit eist,
omvat de waardering van de betrokken rechtsgoederen en het bepalen van
de onderlinge rangorde. Toch zijn Guterabwagung en VerhaltnismaBigkeit
naar de mening van Hirschberg niet volledig uitwisselbaar. Een afwegings-
proces is te verdelen in een algemene en een verfijndere afweging. De
Verhaltnismalligkeit in enge zin kan als een verfijning van de Guterabwa-
gung gezien worden. De bevordering van een hoger ingedeeld rechtsgoed
mag niet in alle omstandigheden ten koste van een lager rechtsgoed gaan.
Soms is de schade die daardoor ontstaat groter dan acceptabel is, en moet
men van de maatregel afzien. Waar de VerhiiltnismiiBigkeitsgrundsatz zich
richt tegen onevenredig zware belasting van de burger, kan met behulp
van Guterabwitgung een positief resultaat bereikt worden. Guterabwagung
leidt tot een positieve keuze voor een beslissing; toetsing op Verhaltnis-

39      lakobs,  p.  85  en  H.   Schneider,   Die   Gmerabwagung   des   Bundesverfassungsgenchts   bei
GrundrechtskonjUklen, Baden-Baden 1979, p. 203-206.

40  Schneider, p. 33-34.
41  Schneider, p. 154-170.
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maBigkeit sluit onrechtmatige beluiten uit, maar geeft geen inhoudelijke
aanwijzing voor een rechtmatige beslissing. 42

De ve/fassungskonforme Auslegung is een interpretatiemethode, in-
houdende dat in geval er verschillende interpretatiemogelijkheden zijn, die
uitleg de voorkeur verdient die het meest in overeenstemming is met de
Verfassung, het constitutionele recht. Dit betekent dat deze methode ook
gebruikt kan worden om het element Verhaltnismi:Bigkeit in te brengen
in een norm die dit zelf niet in zich draagt. 43

De Drei-Stufentheorie is een bijzondere toepassing van het Verhaltnis-
malligkeitsprinzip bij de beperking van het grondrecht van vrije beroeps-
keuze (Art.  12 I GG). Dit grondrecht valt uiteen in de vrijheid tot beroeps-
keuze en -opleiding en de vrijheid tot beroepsuitoefening. Deze laatste
vrijheid kan bij ofkrachtens de wetgereguleerd worden. HetBundesverfas-
sungsgericht heeft in het zogenaamde Apothekenurteil de beperkingen die
aan dit grondrecht gesteld mogen worden, ingedeeld in en gedifferentieerd
naar drie fasen (Stufen):44

-   De vrijheid van beroepsuitoefening mag beperkt worden, voor zover dit op
grond van redelijke argumenten aan het algemeen belang ontleend, doelmatig
lijkt. De bescherming van het grondrecht richt zich tegen overmatig
belastende of onredelijke voorwaarden verbonden aan de mogelijkheid tot
uitoefening van een beroep.

-  De vrijheid van beroepskeuze mag slechts beperkt worden voor zover de
bescherming van zeer belangrijke gemeenschapsgoederen dit dwingend
vordert. Als een zodanige beperking onvermijdelijk is, dan dient de overheid
die vorm van beperking te kiezen die het grondrecht zo min mogelijk aantast.

-   Beperking van de beroepskeuzevrijheid door het stellen van toelatingseisen
is onder omstandigheden toegestaan. Het subject betreffende toelatingseisen,
zoals het doorlopen hebben van een bepaalde opleiding, zijn toegestaan voor
zover ze niet in een wanverhouding staan tot de doelstelling ervan: een orden-
telijke uitoefening van het beroep. Algemeen werkende, niet aan de be-
kwaamheden van de beroepsbeoefenaar verbonden toelatingseisen zijn in
beginsel niet toegestaan. Slechts voor zover noodzakelijk om groot gevaar
voor zeer belangrijke gemeenschapsgoederen te voorkomen, is het mogelijk
een dergelijke voorwaarde te stellen.

In latere rechtspraak voegde het Bundesverfassungsgericht nog de overwe-
ging toe dat eisen gesteld in een regeling ter zake van de uitoefening van
een beroep, zo streng kunnen zijn dat ze gelijk gesteld moeten worden met

42  Hirschberg, p. 89.
43 Vgl. Jakobs, p. 110.
44  BVerfGE 7,377.
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een beperking van de beroepskeuzevrijheid.45 Het Bundesverfassungsgericht
legde in de jurisprudentie over Artikel 12 I GG met behulp van het
Verhaltnismalligkeitsprinzip maatstaven aan, die in dat artikel zelf niet
gevonden konden worden.

De Wesentlichkeitstheorie is door het Bundesverfassungsgericht ontwik-
keld om aan te geven dat de wetgever gehouden is alle belangrijke
beslissingen, met name op het terrein van de grondrechten, zelf te nemen,
los van de vraag of het gaat om een ingreep in rechten of vrijheden.
'Wesentlich' zijn dus niet alleen beslissingen waarin beperkingen worden
gesteld aan grondrechten, maar ook gevallen waarin grondrechten
conflicteren en andere onderwerpen die betrekking hebben op kwesties die
van fundamenteel belang zijn voor de mens. Beslissingen daarover kunnen
niet overgelaten worden aan de executieve.46 Deze theorie geeft een
uitbreiding aan het legaliteitsbeginsel. De wetgever dient niet alleen ingrepen
in rechten of vrijheden te reguleren, maar is gehouden in elke fundamentele
kwestie een duidelijk standpunt in te nemen. Naar mate het onderwerp
minder 'grundrechtsrelevant' is, is het de wetgever eerder toegestaan
beslissingen te delegeren. Omgekeerd zal een wettelijke regeling strakker
moeten zijn naar mate het belang ervan voor de grondrechten groter is.
Jakobs wijst er terecht op dat dit in wezen een VerhaltnismaBigkeitsvraag
is:  de  vraag  naar de noodzaak  van een wettelijke regeling  in het licht  van
het belang van het onderwerp.

47

2.6      Verhaltnismapigkeit en Leistung

De vraag is gesteld ofde VerhaltnismaBigkeitsgrundsatz naast de betekenis
die hij heeft voor het ordenende overheidshandelen, ook van belang kan
zijn voor het presterende overheidshandelen. Met de opkomst van de sociale
rechtsstaat (Sozialstaat) groeide het inzicht dat de overheid ter verwezenlij-
king en vergroting van de vrijheid bepaalde voorwaarden moest scheppen.
Deze voorwaarden werden gevat onder de noemer Daseinsvorsorge:  de
materiele voorwaarden voor een volwaardige deelname van de burger aan
het maatschappelijke leven, teneinde zo zijn ontplooiing als mens mogelijk
te maken.48 De prestaties die de overheid op dat vlak levert, noemt men

45   BVerfGE 25, 1.
46  BVerfGE 33, 303; 34, 165; 40, 237.
47  Jakobs, p. 119.
48 Vgl. BVerfGE 33,303; de term Daseinsvorsorge werd door Forsthoff geintroduceerd in:

E. Forsthoff, Die Venvaltung als Leistungstrager, Stuttgart/Berlin 1938, gedeeltelijke herdrukt
in: Recht€fragen der leistende Verwaltung, Stuttgart 1959; zie voor de hier bedoelde term
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Leistung. Omdat het hier in beginsel niet gaat om inbreuken op de vrijheid
is de vraag gerezen of het VerhaltnismiiBigkeitsprinzip op dit vlak wel een
functie kan vervullen. Onmiskenbaar is echter dat de aan Leistungen ver-
bonden voorschriften wel degelijk een belasting kunnen betekenen. Daarnaast
kan begunstiging van de een, een benadeling van de ander betekenen. De
betekenis van een begunstiging is voor een burger vaak even groot als een
belasting. Waar het oogmerk van de Verhalmismiilligkeitsgrundsatz- zoals
wij zagen - de juridische bescherming van de individuele vrijheid is, en
Leistungsvraagstukken eveneens vragen van individuele vrijheid kunnen
zijn, valt niet in te zien waarom de VerhaltnismaBigkeit op dit vlak geen
werking zou hebben. 49

Een bijzonder probleem bij Leistungen vormt het bepalen van het doel
ervan. Eingriffsverwaltung is over het algemeen gebaseerd op wetgeving
aan de hand waarvan men op min of meer eenvoudige wijze de doelstelling
van de bevoegdheidsuitoefening kan vaststellen. Leistungsverwaltung en
met name de Subvention (de subsidie) berust vaak op niet meer dan een
begrotingspost. Waar wel onderliggende wettelijke regelingen voorhanden
zijn,  zijn de doelstellingen zeer vaag ('WohlfahrtsfOrderung') of helemaal
niet geformuleerd.50 Ook uit het constitutionele recht zijn doelstellingen
voor de presterende overheid niet af te leiden. omdat er geen plicht tot
handelen wordt opgelegd. Dit betekent naar de mening van Haverkate dat
de wetgever de taak heeft doelstellingen voor de Leistungsverwaltung te
formuleren. 51

De vraag is nu hoe men de werking van de VerhaltnismaBig-
keitsgrundsatz moet zien. Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig.
Als men, zoals Haverkate, in overheidsprestaties mede een beperking van
de individuele vrijheid ziet, is de werking hetzelfde als bij Eingriffsverwal-
tung, namelijk bescherming van de burger. Interessant is in dit verband
de theorie die Hirschberg ontwikkeld heeft ten aanzien van de Relativie-
rungsklausel.52 Hij onderzocht in hoeverre een algemene wettelijke regel
invloed ondergaat van de toepassing van het Verhaltnismafligkeitsprinzip
op een onder die wet vallend individueel geval. Hij ging er daarbij vanuit
dat de werking van een norm kan worden afgezwakt door een beroep op
het Verhaltnismafligkeitsprinzip. Bij Eingriffsverwaltung heeft dit beginsel
duidelijk relativerende werking ten gunste van de burger. Bij Leistungsver-

p. 26.
49  Haverkate, p. 14; zo ook Jakobs, p. 154-157.
50     Haverkate,  p.  20-25.
51  Haverkate, p. 117.
52  Hirschberg, p. 186-189.
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waltung heeft het deze werking ten gunste van de overheid. De belasting
die Leistung geeft voor het overheidsapparaat en zijn middelen, mag niet
in een wanverhouding staan tot het te bereiken resultaat. Dit beperkt de
beoordelingsruimte van de overheid. Waar Leistung en Eingriff in
combinatie gehanteerd worden, kan de richting waarin de Relativierung
werkt ambivalent worden.

Jakobs komt tot soortgelijke conclusies. Hij meent dat waar een
wettelijke regeling voor Leistung en met name subsiditring vaak ontbreekt,
het VerhiiltnismiiBigkeitsprinzip als maatstaf kan dienen ter beoordeling
van de omvang van de Leistung. De consequentie hiervan is dat een te grote
Leistung     verboden     is.     Hier     verandert de Schutzrichtung van het

Verhaltnismafligkeitsprinzip: het algemeen belang wordt beschermd. Hij
is het niet eens met de opvatting van bij voorbeeld Auffermann die meent
dat het VerhfiltnismaBigkeitsprinzip slechts ten gunste van de burger mag
werken. Het beschermt bij Leistungen dan alleen bij een tekort in de
prestatie.53 Jakobs meent dat bij het bepalen van de rechtsgevolgen van
het oordeel dat een beslissing unverhaltnismfiBig is, wel met Auffermanns
bezwaar rekening wordt gehouden: een te grote belasting moet worden inge-
trokken; een te grote begunstiging mag worden opgeheven, mits rekening
gehouden wordt met verkregen rechten en gewekt vertrouwen.54

2.7 Verhouding tot Gleichheitsgebot en Willkilrverbot

De onderlinge verhouding tussen het VerhfilmismaBigkeitsprinzip, het
Gleichheitsgebot en het Willkarverbot is moeilijk aan te geven, daar ze
in hun algemeenheid alle drie een richtlijn voor de overheid inhouden om
zich te oriifnteren  op de rechtvaardigheid. Dit hangt samen  met  de
omstandigheid dat ze alle een criterium zijn bij de belangenafweging.

Het Gleichheitsgebot van Artikel 3 I GG eist dat de overheid gelijke
gevallen gelijk en ongelijke gevallen naar de mate van hun ongelijkheid
behandelt. De werking van het Gleichheitsgebot berust op een vergelijking
van feitencomplexen aan de hand van een bepaalde maatstaf: het D£   erenzie-
rungskriterium.55 De keuze van deze maatstaf geschiedt op grond van een
waardeoordeel. Men heeft daarbij een doel voor ogen dat door de (on)gelijke
behandeling bereikt moet worden. Deze doelstelling is in beginsel een

53      P.   Auffermann,   Der   Grundsatz  der   Verhalinismajligkeit   im  Arbeits-   und  Sozialversiche-
rungsrecht,  Wurzburg  1975,  p.  256.

54  Jakobs, p. 158-162; vgl. §§ 48 en 49 VwVfG.
55  Vgl. Von Munch, p. 172.
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politieke keuze, maar niet een volledig politieke keuze.56 Zij moet
teruggevoerd kunnen worden op de plicht van de overheid te handelen in
het algemeen belang. Dit volgt uit het Demokratieprinzip, dat neergelegd
is in Artikel 20 I-III en 38 GG. De overheidsmacht gaat uit van het volk
dat vertegenwoordigers in de wetgevende vergadering kiest, die optreden
als vertegenwoordigers van het gehele volk. Alle overheidsfuncties zijn
aande wetgeving vande volksvertegenwoordiging gebonden. Hetmateriele
gevolg is dat de overheid niet mag handelen ter bevordering van individuele
belangen. De plicht tot handelen in het algemeen belang dient vervuld te
worden met inachtneming van de materiele bepalingen uit het Grundgesetz:
de grondrechten en daaraan verwante rechten,57 en het Sozialstaatsprinzip,
voor zover deze waardeoordelen geven ofdoelstellingen voor overheidsop-
treden bepalen. Deze grondwetsbepalingen zijn gericht op de verwezenlijking
van een zo groot mogelijke mate van materiele rechtvaardigheid. De
grondrechten en het Sozialstaatsprinzip bepalen gezamenlijk wat het
Grundgesetz onder materiele rechtvaardigheid verstaat. Dit laatste brengt
Wittig tot de opvatting dat de vrijheidsrechten 'materiengebundene
Verdichtungen' van de Gleichheitssatz zijn, daar de Gleichheitssatz in wezen
het Prinzip der Sachgerechtigkeit inhoudt.58

Niet alleen bij het bepalen van de doelstelling van het overheidshandelen
dient men rekening te houden met de in het constitutionele recht vastgelegde
rechtvaardigheidseisen. Ook bij de keuze van het Differenzierungskriterium
geldt dit. Wat naar het geaccepteerde waarderingssysteem gelijk is, zal ook
gelijk behandeld moeten worden. Handelen in strijd met dit gegeven wordt
als WillkOr beschouwd. Voor het overige is de keuze in zoverre vrij dat
ze - indien goed onderbouwd met argumenten aan het algemeen belang
ontleend - als rechtmatig zal worden beschouwd.

Het Gleichheitsgebot en het Verh ltnismaBigkeitsgebot zijn aan elkaar
verwant. Beide verbieden een bepaalde soort overheidsingrijpen: de eerste
een discriminerende, de tweede een bovenmatige ingreep in de door vrij-
heidsrechten beschermde privtsfeer. De vrijheidsrechten zouden zonder
deze beginselen moeilijk tot gelding gebracht kunnen worden. Dit betekent
dat de bescherming die de Verhaltnismalligkeitsgrundsatz biedt, groter wordt
naar mate de kern van het vrijheidsrecht meer bedreigd raakt. Dit is te
verklaren uit de omstandigheid dat de kern van de vrijheidsrechten

56 Von Munch, p. 174.
57   Zoals het recht gehoord te worden door de rechter (Art. 103 1 GG) en het verbod iemand

af te houden van de hem wettelijk toegekende rechtsgang (Art. 101 I GG), welke rechten
in het Grundgesetz niet als grondrecht zijn geformuleerd.

58  Wittig, p. 821 en 822.
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belangrijke aspecten zijn van het constitutioneelrechtelijke systeem van
waarderingen.59 Ook de VerhaltnismaBigkeitsgrundsatz is gestoeld op de
rechtvaardigheidsgedachte. Naast inhoudelijke gelijkenis tussen de
Verhaltnism ligkeitsgrundsatz ende Gleichheitssatz bestaat er overeenkomst
in de afwegingstechniek. Voor beide is het nodig vooraf een doelstelling
van het handelen te bepalen. De keuze van deze doelstelling is gebonden
aan hetzelfde complex van waarderingsfactoren. Vervolgens dient een waar-
deringsmaatstaf gevonden te worden voor de keuze van de maatregel met
behulp waarvan men het doel wil bereiken. In beide gevallen is deze
beslissing gebonden aan hetzelfde waarderingssysteem, ontleend aan het
constitutionele recht. De keuze van het middel is in beide afwegingen
gebonden aan de Grundsatz der Geeignetheit: het middel moet geschikt
zijn om het doel te bereiken. Vervolgens lopen de wegen echter uiteen.
Het Gleichheitsgebot eist niet dat het gekozen middel ook het minst
ingrijpende is. Voldoende is wanneer de maatregel 'sachgemiiB' of
'systemgerechtig'  is. Dit betekent dat ze moet passen in het rechtssysteem,
in overeenstemming met de grondregels voor een bepaald onderwerp die
al eerder vastgesteld zijn.60 Evenmin is het nodig na te gaan of de
maatregel niet in wanverhouding staat tot het nagestreefde doel, gezien de
schade  die ze veroorzaakt (VerhaltnismaBigkeit  in  enge  zin).

Naar mijn mening liggen beide beginselen in het verlengde van elkaar.
Beide vereisen ze een doel-middelafweging aan de hand van een waarde-
ringsmaatstaf. De invulling van dit criterium geschiedt in beide gevallen
aan de hand van het in de rechtsorde begrepen stelsel van waarderingen,
in het bijzonder de grondrechten. Daarbij gaat het om de wijze waarop
een door het recht gelegitimeerde doelstelling bereikt wordt: bij voorbeeld
door het maken van onderscheid tussen gevallen. Dan rijst de vraag of dit
middel, het maken van onderscheid, wel geschikt en noodzakelijk is om
de beoogde doelstelling te bereiken. Deze toets geschiedt aan de hand van
de hiervoor bedoelde waarderingsmaatstaven, die noch in de Gleichheits-
grundsatz noch in het VerhiiltnismiiBigkeitsprinzip zelf te vinden zijn.
Wanneer deze toets is doorstaan, gaat de toetsing in concreto door met de
vraag of gezien de inbreuk op de belangen in het concrete geval het doel
in dit geval wel op deze manier nagestreefd moet worden. Dit betreft dan
uitsluitend de VerhfiltnismaBigkeit in enge zin. De Gleichheitsgrundsatz
heeft zijn werk dan al gedaan.

59  Wittig, p. 821-822.
60 Von MOnch, p. 178.

37



Hoofdstuk 2

Het constitutionele recht bevat zelf reeds maatstaven voor gelijke
behandeling, of verbiedt ongelijke behandeling op grond van bepaalde
criteria.61 Voor zover dergelijke maatstaven ontbreken of onduidelijk zijn,
zal de overheid zich aan de '

Systemgerechtigkeit' moeten orienteren. Voor
de toepassing vanhet Verhaltnismafligkeitsprinzipzijn inhetconstitutionele
recht met name in de grondrechtencatalogus aanwijzingen te vinden. Waar
beperkingen op een grondrecht zijn toegestaan, is veelal tevens aangegeven
op welke gronden die beperkingen mogelijk zijn.62 Deze aanwijzingen
vormen een goede grondslag voor het vinden van een criterium om een
maatregel te beoordelen op Verhaltnismafligkeit. Waar zij ontbreken, zal
men de keuze eveneens moeten baseren op de strekking van het geheel van
geldende rechtsnormen. 63

2.8 Evenredigheid in het Duitse recht

Het Verhaltnismafligkeitsprinzip als beginsel van de juiste maat is een zeer
fundamenteel afwegingsprincipe in het Duitse bestuursrecht en vindt zijn
grondslag hoofdzakelijk in het Rechtsstaatsprinzip. Het bergt elementen
van andere afwegingsprincipes en -technieken in zich. Door zijn verweven-
heid met de rechtvaardigheidsgedachte, het Rechtsstaatsprinzip en het consti-
tutionele recht maakt het ook de meest volledige afweging mogelijk.

Het VerhaltnismaBigkeitsprinzip is van toepassing op alle soorten van
bevoegdheidsuitoefening door de overheid, of deze nu ordenende ofpreste-
rende taken vervult, en heeft met name betrekking op de uitoefening van
bevoegdheden waaraan voor (derden)belanghebbenden nadelen verbonden
Zun.

Het Verhaltnismafligkeitsprinzipvraagtnaardedoel-middelverhouding
van overheidshandelen. Daarbij wordt aangenomen dat de overheid handelt

61     Zie bij voorbeeld Art.  12a I GG (dienstplicht voor mannen vanaf achttien jaar), of Art. 38
I GG (algemeen kiesrecht met gelijk gewicht van stemmen); Vgl. Von Munch, p. 174.

62    Vgl. Art. 2 I (recht op vrije ontplooiing van de persoonlijkheid 'soweit er nicht die Rechte
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmaBige Ordnung oder das Sittengesetz
verstOBt'.),  Art.  5  I en II (vrijheid van meningsuiting;

' Diese Rechte finden ihre Schranken
in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze
der Jugend und in dem Recht der personliche Ehre.'),  Art. 6 III (recht op een familieleven;
kinderen mogen slechts dan op grond van een wettelijke regeling aan het ouderlijk gezag
onttrokken worden 'wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus
anderen Gr(inde zu verwahrlosen drohen.') etc.

63 Vgl. Schnapp:  ' Vom Grundgesetz ist die latente Spannungslage von Individual- und Gemein-
schaftsinteressen erkannt und gewissermaflen thematisiert worden. (..)empfagt der Gesetzge-
ber von dort eine Direktive im Sinne eines Harmonisierungsauftrags',  p.  908.
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om een bepaalde doelstelling ten behoeve van de behartiging van het
algemeen belang te bereiken. Het middel dat daartoe wordt aangewend moet
geschikt zijn om dit doel te bereiken (Geeignetheit); daarnaast moet het
inzetten van het betrokken middel noodzakelijk zijn om het beoogde doel
te bereiken (Erforderlichkeit). Dit heeft tot gevolg dat het minst ingrijpende
middel gekozen moet worden, dat wil zeggen het minst ingrijpend voor
de betrokken burger(s).   Tot slot wordt de vraag gesteld  of de inzet  van
het gekozen middel niet in een wanverhouding staat tot het beoogde doel,
gezien de schade die het de burger berokkent (VerhaltnismaBigkeit in enge
zin). De constatering  dat  dit het geval is, leidt tot onrechtmatigheid  van
de genomen beslissing. Deze onrechtmatigheid kan niet hersteld worden
of voorkomen worden door schadevergoeding aan te bieden. Het
Verhaltnismalligkeitsprinzip kan niet dienen als grondslag voor de plicht
tot bestuurscompensatie.

De vraag rijst dan of dit beginsel wel geschikt is om tevens als
rechterlijke toetsingsmaatstaf bij de beoordeling van bestuursbesluiten te
dienen. In de Duitse dogmatiek ziet men over het algemeen het
Verhaltnismalligkeitsprinzip niet als een middel met behulp waarvan de
rechter zich meer dan met zijn functie in overeenstemming te brengen is,
met bestuurlijke aangelegenheden zou kunnen gaan inlaten. Waar de rechter
aanleiding ziet tot terughoudendheid, gaat hij over tot de formule die in
de Nederlandse administratieve rechtspraak bekend staat als het willekeurcri-
terium: kon hetbestuursorgaan in casu menen dat de maatregel erforderlich
dan wel VerhaltnismaBig was? Deze benadering zagen we met name bij
de Geeignetheits- en de Erforderlichkeitstoetsing.64

3         Frankrijk

De ontwikkelingen met betrekking tot het evenredigheidsbeginsel in Frank-
rijk verschillen aanmerkelijk van die in de Bondsrepubliek. Waar de
Verhaltnismafligkeit onder invloed van de rechtspraak van het Pruisische
Oberverwaltungsgericht al in de negentiende eeuw een ingeburgerd begrip
was, komt de notie in Frankrijk pas in de jaren dertig van deze eeuw op.
Aan deze notie was toen nog geen vaste term verbonden. Ze werd impliciet
gehanteerd in de rechtspraak bij de beoordeling van de beperking van de
libertus publiques door bestuursorganen.65 Naar  mate de administratieve

64 Vgl. BVerfGE 7,377 (410411).
65 Een exponent hiervan is CE 19 mei 1933, Benjamin, Rec. 541, opgenomen in M. Long/P.
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rechter zich meer veroorloofde de uitoefening van discretionaire bevoegdheid
te toetsen aan materiele rechtmatigheidscriteria, breidde de reikwijdte van
de evenredigheidsnotie- onder de invloed van het Zwitserse recht - in
de rechtspraak zich uit.66

Al in de negentiende eeuw werd de jurisprudentie van het Pruisische
Oberverwaltungsgericht, inhoudende dat bij besluiten op het gebied van
het Polizeirecht het VerhaltnismaBigkeitsprinzip in acht genomenbehoorde
te worden, in Zwitserland gevolgd. Het Zwitserse Bundesgerichtshof paste
het beginsel met name toe bij de toetsing van overheidsbeperkingen op de
vrijheid van handel en industrie.67 Tegenwoordig wordt het beginsel in
navolging van het Zwitserse recht in het gehele Franse bestuursrecht, waar-
onder het ambtenarentuchtrecht, toegepast.68 Met name in het ordenings-
recht - zoals de zogenaamde mesures de police, de onteigening en het
economische bestuursrecht - deed zich deze ontwikkeling voor. Een
enigszins vaste terminologie vormde zich in de literatuur in het begin van
de jaren zeventig naar aanleiding van een tweetal arresten van de Conseil
d'Etat met betrekking tot de vraag of voor een bepaalde onteigening een
 claration d'utiliu pubUque afgegeven had mogen worden.69 De notie
werd  aangeduid als Bilan  couts-avantages of als principe  de proportionnalitu.
Deze terminologie werd door de Conseil d'Etat echter niet overgenomen.

70

De twee bovenbedoelde arresten deden veel stof opwaaien, daar ze een
omwenteling betekenden in de tot dan toe zeer terughoudende jurisprudentie
op het stuk van de onteigening.71 De leer van de Bilan couts-avantages
werd door de Conseil d'Etat later ook toegepast in de ruimtelijke ordening
bij de beoordeling van de afwijking van plannen.72 De meest recente

Weil/G. Braibant, Les grands arrtts delajurisprudence administrative, Parijs 1984, (hierna:
Gr. Arr.) p. 214.

66     Vgl. D. Lagasse, L'erreur mangeste d'apprRiation en droit administratif, Bruxelles  1986,
p. 224-225 en hierna § 3.3.4.

67     Zie U. Zimmerli, Der Grundsatzder Ver/diltnismZ(Bigkeit im <3 ,1 entlichen recht, Basel  1978,
p. 9-12.

68  Zimmerli, p. 109 e.v.
69  CE 28 mei 1971, Ministre de l'Equipement et du logement c. F6d6ration de d6fense des

personnes concern6es par le projet actuellement dtnommt 'Ville Nouvelle Est', Rec. 409,
Gr.Arr.   1984,  p.  553;  CE 20 oktober 1972, Sociat civile Sainte-Marie de l'Assomption,
Rec. 657.

70   Vgl. CE 5 mei 1976, Sociate d'amanagement foncier et d'6tablissement rural d'Auvergne
et Ministre d'Agriculture c. Bernette, Rec.  232, Gr. Arr.  1984, p. 576. Zie hierna § 3.3.3.

71     In 1974 verscheen het liber amicorum Maanges oferts a Marcel Waline (Parijs 1974). Het
tweede deel hiervan 'Lejuge et le droit public' bevat maar liefst vierbijdragen die betrekking
hebben op dem arresten.

72   CE 18 juli 1973, Ville de Limoges, AJDA 1973, p. 480, RDP 1974, p. 268.

40



Het evenredigheidsbeginsel in andere rechtsstelsels

uitbreiding van het toepassingsbereik ondervond het principe de proportion-
nalit6 bij de beoordeling vande zwaarte van eendisciplinaire straf opgelegd
aan een ambtenaar. 73

Traditioneel zijn de Franse (bestuurs)rechtsbeoefenaren minder gericht
op fundamentele theorievorming dan op het in onderling verband plaatsen
van de jurisprudentie. De doctrine op het stuk van het principe de
proportionnalitd is bij voorbeeld beperkt tot een overzicht van de jurispru-
dentiele ontwikkelingen op bepaalde deelgebieden van het bestuursrecht.
Vragen naar de precieze inhoud en betekenis van het begrip, de status of
rang ervan in de normenhitrarchie, het toepassingsbereik en dergelijke
worden nauwelijks gesteld, en nog minder beantwoord. Een uitzondering
vormt het werk van Philippe, waarin op zeer uitgebreide wijze aandacht
wordt besteed aan deze vragen.

74

3.1 Het ontbrekende concept van belangenafweging

Wie in het Franse bestuursrecht de theorie van de bestuursbesluiten (actes
administratifs) bestudeert, zal merken dat het concept van de belangenafwe-
ging als een van de grondslagen van het bestuursbesluit vrijwel ontbreekt.75
Dit staat in verband met de volstrekt andere benadering van het bestuursbe-
sluit en de rechtsbescherming daartegen in Frankrijk in vergelijking met
bij voorbeeld Nederland en Duitsland. Ofschoon het Nederlandse recht op
het vlak van de theorievorming met betrekking tot het bestuursbesluit en
de ontwikkeling van de rechtsbescherming zowel Franse als Duitse invloed
heeft ondergaan, tendeert het tegenwoordig meer naar de Duitse dan naar
de Franse benadering.76 De Jong spreekt in dit verband van de subjecti-
veringstendens in het Nederlandse bestuursrecht: de rechtsbetrekking tussen
bestuur en burger met haar wederkerige rechten en verplichtingen komt
centraal te staan,77 zowel bij de besluitvorming als bij de rechtsbescher-

73   CE 9 juni 1978, Lebon, AJDA 1978, p. 576.
74   Xavier Philippe, Le contr6le de proportionnalitt dans les jurisprudences constitutionelle

et administrative franfaises, Aix-en-Provence  1990.
75      Zie bij voorbeeld J.P. Henry, Une nouvelle fonction pour t'erreur manifeste, AJDA 1979/6,

p.  17-26 (17), die poogt de lacune in de rechterlijketoetsing op dit stuk te dichten met behulp
van het leerstuk van de erreur manifeste.

76 Zie hierover J. P.  de Jong, Besmursrecht van vreemde herkomst, Zwolle  1988.
77   De Jong, p. 64-90.
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ming.78 Waar de verhouding bestuur-burger centraal staat, bestaat meer
aandacht voor de onderlinge afweging van de betrokken belangen.

In het Franse bestuursrecht is de benadering traditioneel gericht op
handhaving van het objectieve recht door bestuur en rechter. De oorzaak
hiervan is gelegen in de oorsprong van de rechtsbescherming in Frankrijk.
Aan het einde van de achttiende eeuw werd inmenging in bestuurs-
aangelegenheden door de rechter als ongepast beschouwd. De hervormingen
na de Franse Revolutie worden wel als beginpunt aangewezen voor de
ontwikkeling van het huidige stelsel van rechtsbescherming. Er bestaan
echter aanwijzingen dat de aanzet ertoe al onder het Ancien Rdgime gegeven
werd.79 De controle van bestuursbesluiten werd onder Napoleon opgedra-
gen aan de Conseil d'Etat, die toen nog functioneerde als onderdeel van
het bestuur.80 Daarom oefende de Conseil als hierarchisch hoogste
bestuursorgaan toezicht uit op het bestuur. De nadruk lag daarbij op de
rechtmatigheid van de bestuursbeslissing. Een belangrijke procedure van
rechtsbescherming werd ook vanuit dit gezichtspunt, het principe de Mgalit ,
ontwikkeld. Het recours pour excKs de pouvoir, het vernietigingsberoep,
heeft nu nog het karakter van objectieve rechtshandhaving.81 Met de proce-
dure wordt het algemeen belang bij handhaving van het objectieve recht
gediend. De Conseil d'Etat die nu als onafhankelijke administratieve rechter
te beschouwen is, heeft zijn rol van hierarchisch hoogste bestuursorgaan
nooit helemaal van zich afgeschud.82

Deze benadering vanuit het principe de 16galit6 heeft gevolgen gehad
voor de wijze van toetsing van deze besluiten. Aanvankelijk richtte de
controle zich uitsluitend op de lagalita externe: bevoegdheid, d6tournement
de pouvoir, vorm- en procedurefouten.83 Pas later, in de tweede helft van

78     De Jong, p. 296-299, en de Memorie van Toelichting bij de wetsvoorstellen voor herziening
van de rechterlijke organisatie en het nieuwe bestuursprocesrecht, Kamerstukken H 1991/92,
22 495, nr. 3, p. 30-35.·

79   De Jong, p.  165; R.M. van Mate, Rechter en besmurswetgeving, Zwolle 1988, p.  17-18;
J.M. Auby/R. Drago, Traiu de contentieux administratif, Tdme I. Parijs 1984, p. 233-244.

80   Deze vorm van toezicht werd ingevoerd uit vrees dat toezicht door de rechter het bestuur
in zijn werkzaamheden zou belemmeren. Vgl. Van Male, p. 19-20.

81   Zij het dat dit karakter aan nuanceringen onderhevig is. Zie P.H. Banda, Administrati f
procesrecht, Zwolle 1989, p. 158-164.

82 Vgl. Auby/Drago,  Tome II,  p.   128:  'Il faut reconnaitre cependant qu'h certains 6gards  le
contr6le  de juge de l'excts de pouvoir demeure ptndtre d'esprit hi6rachique.'  Zo ook  M.
Fromont, Le contr6le de l'appr6ciation des faits 6conomiques dans la jurisprudence administra-

tive, AJDA 1966, p. 588-593 (593).

83      Hierin kwam tot uiting dat de rechter het bestuur de grootst mogelijke vrijheid moest gunnen,
en dat hij  zich niet mocht inlaten met zaken  'de pure administration'.  Vgl. B. Pacteau, Le
juge de  l'excls  de pouvoir et  les motifs de !'acte administratif, Parijs 1911, p. 21-23.
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de negentiende eeuw, oefende de Conseil d'Etat - aanvankelijk zeer
terughoudend - toezicht uit op de inhoud van het besluit, de lugalita
interne.84 Dit gebeurt tegenwoordig onder de verzamelnaam violation de
la toi. Hieronder vallen strijd met de wet en gebreken in de gronden van
het besluit. Vooral controle op laatstgenoemde gebreken is van belang,
omdat juist uit de jurisprudentie op dat punt de geringe controle op de
belangenafweging zelf afgeleid kan worden.

Pacteau geeft aan dat controle van de gronden, de motilt van een besluit,
enerzijds afstuitte op de visie dat de rechter de feitelijke gronden niet zou
kunnen controleren, en anderzijds op de gedachte dat het aan het bestuur
vrijstond om zelf te beoordelen of de wettelijke voorwaarden voor het
uitoefenen van zijn bevoegdheid aanwezig waren.85 Deze problemen
werden pas in de twintigste eeuw overwonnen. 86

Wat de toetsing van de inhoud van bestuursbesluiten betreft maakt men
in Frankrijk onderscheid tussen contr6le normal en contr6le minimum. De
eerste heeft betrekking op de uitoefening van gebonden bevoegdheden: zowel
de vaststelling van de feiten (1'exactitude matarielle des faits/ erreur de
fait) en de uitleg van de toepasselijke rechtsregels (erreur de droit) als de
subsumptie van de feiten onder de regel (qualification juridique des faits)
zijn onderworpen aan controle. Anders ligt het voor discretionaire besluiten.
Uitgangspunt is hier de vrijheid van het bestuur. Dit betekent dat wel
getoetst wordt of er gronden voor het besluit zijn en of de aangevoerde
gronden zowel feitelijk als juridisch juist zijn vastgesteld.  Of deze motifs
ook voldoende grond zijn voor de uitoefening van de bevoegdheid, dat wil
zeggen of zij het besluit ook rechtvaardigen, werd aanvankelijk niet en
tegenwoordig zeer terughoudend gecontroleerd (contr6le minimum).  Bij
de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid heeft de qualification
juridique des faits betrekking op de afweging van de betrokken belangen.
De Franse rechter wilde zich tot de jaren vijftig absoluut niet inlaten met
de beoordeling van die afweging. Daarna was hij echter bereid discretionaire

87besluiten te toetsen op erreur man(feste d'appruciation  bij de afweging.

84 Dit gebeurde mede onder invloed van de wens van de regering tegemoet te komen aan
klachten van de burger om zo moeilijker in te dammen vormen van protest te voorkomen
(zie Pacteau, p. 24-25). Repressieve tolerantie blijkt niet een typisch verschijnsel van de

twintigste eeuw te zijn.
85  P. 27-30.
86   Vgl. CE 4 april 1904, Gomel, Rec. 488 en CE 14 januari 1916, Camino, Rec.  15, Gr. arr.

p. 127.

87    CE 13 februari 1953, Denizet, Rec. 489 en CE 15 februari 1961, Lagrange, Rec.  121, AJDA
1961, p. 200.
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Vernietiging op deze grond kon slechts volgen wanneer het voor een ieder
duidelijk was dat een beoordelings- of afwegingsfout was gemaakt.

Van Male verklaart deze ontwikkeling uit het feit dat het Franse
bestuursrecht sterk beinvloed is door de 'rationele methode van Bonnard'.
Bonnard onderscheidde in de bestuurlijke besluitvorming een aantal geldig-
heidsvoorwaarden, die overeenkomen met de bekende 'cas d'ouvertures':
onbevoegdheid, formele gebreken, motiveringsgebreken en schending van
het recht. Centraal  in de toetsing staan de feitelijke en juridische gronden
- de motifs - die een bestuursorgaan heeft voor het nemen van een
beslissing. De afweging zelf wordt niet beoordeeld, maar uitsluitend de
argumentatie die het bestuursorgaan geeft voor de beslissing. 88

In de doctrine besteedt men nauwelijks aandacht aan de belangenafwe-
ging in het bestuursrecht. Men beperkt zich over het algemeen tot een
bespreking van de ontwikkelingen in de jurisprudentie zonder over te gaan
tot een uitbouw naar een omvattende bestuursrechtstheorie op dit punt in
de richting die hierboven aangeduid werd als subjectiveringstendens. De
vraag is dan hoe men kan verklaren dat desondanks in het Franse bestuurs-
rechteen beginsel totontwikkeling is gekomendat bij uitstekde belangenaf-
weging betreft, het principe de proportionnalit6.

3.2 De theorie over het principe de proportionnalitu

De theorievorming over dit onderwerp in Frankrijk is sterk achtergebleven
vergeleken bij de Bondsrepubliek Duitsland. Het werk van Eisenmann kan
toch enig licht op de zaak werpen. 89 In het kader van de behandeling van
de actes administratifs heeft Eisenmann uiteengezet dat alle bestuurlijke
rechtshandelingen (evenals andere rechtshandelingen) geacht worden een
doel te hebben. De actes administratifs zijn gebonden aan 66n of meer
doelstellingen die im- of expliciet gegeven zijn met de regel waarop de
bevoegdheid tot handelen berust. Bestuursorganen trachten door het verrich-
ten van rechtshandelingen deze doelstellingen te bereiken; zij zijn op grond
van hun taak ook gehouden daartoe pogingen te doen.w Eisenmann stelt
dat er regels zijn die bepalen aan welke doelstelling een acte administratif
is gebonden. 91 Daarnaast zijn er regels die het bestuurshandelen op andere
wijze aan die doelstellingen binden:

88  Zie Van Male, p. 69-70.
89    Ch. Eisenmann, Cours de droit administrat(f, Tdme II, Parijs 1983, bevat een neerslag van

verschillende cursussen Droit administratif die Eisenmann in de vijftiger jaren gaf.
90   Eisenmann, Les actes juridiques du droit administratif, Annte 1956-1957, a.w., p. 476.
91  P. 477-478.
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'Ce sont des rtgles qui exigent qu'entre l'acte juridique qu'elles prdvoient et
l'obtention d'un certain rdsultat, la rtalisation d'une certaine fin, il y a un type
de rapport que l'on peut appeler rapport de convenance technique. C'est l'idde
de l'addquation (..) qui est ici en cause.' Er zijn twee soorten van deze regels:
-   die welke een acte adminstratif toestaan 's'il est propre A assurer un r6sultat

donnd';
-  die welke een acte administratif slechts dan toestaan 's'il est ndcessaire &

l'obtention d'un rdsultat dtfini'.92

De controle op de geschiktheid van een acte administratif om het vastgestel-
de  doel te bereiken,  is een 'contr6le technique', aldus Eisenmann,

'puisque technique signifie moyens (procddEs) employds au vue d'un fin.'  Hij
licht dat als volgt toe: 'Si l'on s'en tient au sens authentique des mots, on
pourrait trts bien dire: il s'agit lA d'un contrdle de l'opportunitt des actes et
de leurs normes, car opportun veut dire convenable et peut tres bien se rapporter
a une fin supposde. ,93

Deze redenering zou destijds wellicht enige kritiek hebben kunnen uitlokken,
daar de suggestie dat een rechter de opportuniteit, de doelmatigheid ofwel
de aangepastheid van het beleid aan het doel, zou mogen beoordelen toen
als volstrekt ongepast van de hand werd gewezen.94 Uit de nadere om-
schrijving van het begrip 'opportunit6' die Eisenmann geeft, wordt duidelijk
dat hij het oog heeft op de beoordeling van de geschiktheid van de beslissing
om het gestelde doel te bereiken.95 De controle of men met een bepaalde
maatregel objectief gezien een bepaald doel kan bereiken, raakt naar de
opvatting van Eisenmann niet de beleids- of beoordelingsvrijheid van een
bestuursorgaan. Deze gedachte komt overeen met de Duitse leer omtrent
de  Geeignetheit van een maatregel. Philippe  acht het de verdienste  van
Eisenmann dat hij met zijn doctrine al vroeg het belang van het 'concept
de proportionnalit6' aan het licht heeft gebracht.96

De omschrijving die Braibant geeft van het principe de proportionnalit6
sluit aan bij de opvattingen van Eisenmann. Hij ziet het principe als

'un  rapport de juste proportion entre la situation, la finalitt et  la dlcision'.w

92  Eisenmann, p. 479.
93  P. 480-481.
94    In 1961 wees de Conseil d'Bat een arrest waarin een aanzet tot een dergelijke toetsing werd

gegeven: CE 15 februari 1961, Lagrange, Rec. 121, AJDA 1961, p. 200.
95      Eisenmann, Les actesjuridiques du droit administratif, Ann6e 1957-1958, a. w., p. 627-628.
96  Philippe, p. 67-68.
97     G. Braibant, Le principe de proportionnalitt, Mtlanges ofens a Marcel Waline, Parijs 1974,
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Als zodanig is het niet meer dan de toepassing van een 'ragle de bon sells'
op het bestuur. Guibal bestrijdt dat een beslissing slechts 'proportionnelle'
kan zijn als er een volledig evenwicht is tussen de voor- en nadelen van
een beslissing. De relatie tussen voor- en nadelen moet verhoudingsgewijs
benaderd worden.M Als een beslissing niet 'excessive' is, is ze daarmee
nog niet evenredig. De afwezigheid van onevenredigheid geeft nog  niet
aan dat er evenredigheid is.99 Andere gebreken kunnen de beslissing 'non-
proportionnte' maken. Daarom onderscheidt Guibal verschillende criteria
voor de beoordeling van de proportionnalit6 van een maatregel. Hij maakt
een vierslag:

- het bestaan van een bevoegdheid en de aanwezigheid van financiele en
technische middelen, aangeduid  als de 'possibilitd';

-    het  nut  of de noodzaak  van de beslissing, de 'utilite';
-  de verhouding tussen de voor- en nadelen is niet te zeer disproportioneel;
-    er is evenwicht tussen de voor- en nadelen, dat wil zeggen de voordelen zijn

gelijk aan de nadelen of overwegen: de positieve proportionnalitt.

Er wordt in het algemeen geen verband gelegd tussen het principe de
proportionnalitt en de schadevergoeding voor rechtmatige overheidsdaad.
Zoals bekend kent het Franse recht een vorm van aansprakelijkheid voor
rechtmatig overheidshandelen, die gebaseerd is op het beginsel van de
ugalite devant les charges publiques. De gedachte daarachter  is  dat  de
overheid handelt in het algemeen belang, hetgeen voordelen oplevert voor
de meeste burgers, maar aan enkelen schade kan toebrengen. In verband
met de eis van gelijke behandeling van alle burgers hebben diegenen recht
op vergoeding van de schade die zij lijden, die in vergelijking met andere
burgers zwaarder getroffen worden. De schade moet'anormal' en 'spacial'
zijn, dat wil zeggen bijzonder ernstig en de positie van een enkeling of een
kleine groep Taken. 100 Philippe merkt hierover  op  dat de voorwaarden
voor 'responsabilitt sans faute' niets anders zijn dan een uitdrukking van
het principe de proportionnalitt, dat hij als het leidende beginsel voor dit
leerstuk ziet. 101 In de jurisprudentie, noch overigens in de doctrine wordt
het echter als zodanig genoemd.

T6me II, p. 297-306 (298).
98  M. Guibal, De la proportionnalitt, AJDA 1978, p. 477-487 (478)
99  Guibal, p. 479.
100   Zie G. Braibant, Le droit administratlyfrancais, Parijs  1992, p. 285-287.
101  Philippe, p. 330 (329-335).
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Philippe noemt drie nonnatieve bronnen voor het principe de proportion-
nalit6. Op de eerste plaats zijn dat de wetsteksten, en met name de
Constitution en de Dtclaration van 1789, waarin de fundamentele rechten
en vrijheden zijn neergelegd. Deze rechten zijn op zodanige wijze
omschreven dat daarin de mogelijkheid is ingebouwd dat de beperkingen
ervan getoetst kunnen worden op proportionnalitd of ndcessitt.102 Ook
in andere regelgeving is de relatie met het principe de proportionnalitt terug
te vinden. Philippe concludeert op dit punt:

'Chaque acte de lahitrarchiedes normes peut ainsi 6tre l'occasionde concrdtiser
un rapport de proportionnalitt que le constituant, le 16gislateur ou l'administra-
tion ont entendu faire respecter et qui est issu soit de la fonction d'extcution,
soit de la fonction de crtation. , 103

Daarnaast noemt hij andere rechtsbeginselen als bron, zoals het noodzake-
lijkheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. Hij veronderstelt dat het principe
de proportionnalitt versluierd aanwezig is in andere principes gtntraux.
Zo heeft het een plaats in het principe d'tgalita, doordat dit laatste beginsel
geen volstrekte gelijke behandeling eist, maar behandeling naar evenredig-
heid van de mate van ongelijkheid van de gevallen. Inbreuk op het gelijk-
heidsbeginsel zou aldus geoorloofd zijn als deze inbreuk in een evenredige
verhouding staat tot het doel (finalite) ervan.104 Als derde bron noemt
Philippe de jurisprudentie: daar waar normen interpretatie behoeven, is
de mogelijkheid tot toepassing van het principe de proportionnalitt aanwe-
Zig.105

Er bestaat geen duidelijkheid over het antwoord op de vraag of het
principe de proportionnalitt beschouwd kan worden als een principe gdndral
du droit public. Als zodanig is het in de jurisprudentie niet expliciet be-
noemd. Sommigen stellen  dat  het een principe g6n6ral in wording is.106

De vraag is nu in hoeverre deze theorievorming overeenstemt met de
praktijk. Daarom volgt nu een nadere beschouwing over de ontwikkeling
van het principe de proportionnalit6 in de jurisprudentie.

102 Philippe, p. 123-124.
103 P. 126.

104 Philippe, p. 100-105.
105   Philippe,  p.   133.
106 Vgl. Philippe, p. 88 en 100.
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3.3 Conseil d'Bat en principe de proportionnalitZ

3.3.1    Mesures de police

(Impliciete) toetsing op proportionnalitt heeft zich het eerst voorgedaan
op het terrein van de mesures de police. Dit zijn maatregelen die een
bestuursorgaan- in hetkader vande'police administrative' -kannemen
ter bescherming van de openbare orde. Het kan daarbij gaan om regelgeving
(actes rdglementaires) en individuele besluiten (actes administratifs individu-
els). Het begrip 'ordre public' of openbare orde moet in dit verband zeer
ruim worden opgevat: het staat bijna gelijk met het - al even vage -
begrip algemeen belang (inttrdt gentral.)107 Police administrative had
aanvankelijk slechts betrekking op de police municipale, het gemeen-
tebestuur. Onder invloed van de verruiming van het begrip ordre public
naar inttrdt gdntral breidde de police administrative zich uit tot allerlei
vormen van ordenende overheidsbemoeienis, zoals de economie, de bouw
en de ruimtelijke ordening, en het milieu. 108

De belangrijkste indicatie voor het aannemen van het bestaan van een
mesure de police is het doel ervan: handhaving of herstel van de openbare
orde, of ruimer: ordening. In dit aspect is ook het onderscheid met de
sanctie gelegen: een mesure de police maakt niet zelden inbreuk op de
rechten van burgers. Omdat ze echter niet gericht is tegen die burgers op
grond van hun laakbaar geachte gedrag, maar het doel ervan ordening is,
is er geen sprake van een sanctie.109 De ordenende functie van de mesure
de police wordt  ook wel omschreven  als een 'fonction de ntcessitt', 110

'ndcessaire  U la protection de l'idde de droit elle-mdme' .111 Hiermee  is
tevens de beperking van de mesure de police aangegeven:

'(..) l'intervention de police doit, par principe, dtre strictement proportionnte
aux circonstances de nature A justifier la mesure au regard de l'idde de
droit'.'12

Het principe de proportionnalit6 is daarmee al ingebakken in het begrip
mesure de police.  Men moet daarbij in aanmerking nemen dat de algemene

107   Vgl. E. Picard,  La  notion de police administrative,   Tdme I, Parijs  1984,  p.  228.
108  Picard,  T6me  I, p. 250-251.
109   Vgl. het commentaar onder  CE  24 juni 1960, Frampar,  Rec. 412, Gr.arr.,  p.  492.
110 Picard, Tdme II, p. 544.
111 Picard, Tdme II, p. 549.
112 Picard, T6me II, p. 552.
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bevoegdheid tot handhaving van de openbare orde evenals in Nederland
een discretionaire is die in zeer vage bewoordingen is geregeld. De
bevoegdheid komt toe aan de Premier ministre, de ministre de l'Int6rieur,
de commissaires de la R6publique voor zover het de departementen betreft
en de maires voor de gemeenten 113. Zij vormen de police administrative
gdntrale en zijn niet gebonden aan strikte wettelijke regels op dit gebied.
Daarnaast spreekt men nog van de police administrative sptciale als
specifieke wettelijke voorschriften ordenende taken bevatten. 114

Een dergelijke ruime, wettelijk slechts vaag gelimiteerde bevoegdheid
stelt de rechter voor problemen wanneer hij de uitoefening ervan moet
toetsen. De wijze van toetsing van mesures de police hangt sterk af van
de overheidstaak binnen welk kader de maatregel genomen is en van de
sterkte van de rechtspositie waarop de burger kan wijzen. Hoe groter het
belang van het goed dat de maatregel beoogt te beschermen (zoals veiligheid,
gezondheid), hoe groter de ruimte die de rechter laat, zelfs wanneer de
vrijheid die daardoor in het gedrang komt, van hoge waarde is. Hoe geringer
het belang, des te belangrijker de betrokken vrijheid bij de afweging of
een inbreuk nodig is ter bescherming van dat belang. 115 Scharnierpunt
bij de afweging is het begrip n2cessit5. Is de maatregel in het licht van de
feitelijke situatie en rekening houdend met betrokken rechten 'ntcessaire'
of niet? Deze benadering koos de Conseil d'Etat al in 1919 in het arrest
Abb6 Olivier. 116

Zonder dit uitdrukkelijk aan te geven gebruikte de Conseil d'Etat in
het bekende arrest Benjamin eveneens ndcessitt als scharnierpunt voor de
afweging met betrekking tot een verbod van twee bijeenkomsten waar de
schrijver Benjamin zou spreken. Gezien de omstandigheden - de 'degrd
de gravitt' - waren ook andere maatregelen dan de beperking van de vrij-
heid van vergadering mogelijk geweest. 117 In het arrest Daudignac verwees
de Conseil d'Etat in de overwegingen wel weer uitdrukkelijk naar de n6ces-
sitt.118 Hier was aan de orde een afweging tussen enerzijds de vrijheid
van handel en industrie en anderzijds de verkeersveiligheid en de openbare
orde. De burgemeester van Montauban had  in dit kader straatfotografie
gebonden aan een vergunningsstelsel. Dit ging naar de mening van de

113 J. Rivero, Droit administratif, Parijs 1987, p. 524-526.
114 Rivero, p. 522.

115 Picard, T6me II, p. 553.
116 CE 19 februari 1919, Rec. 181, Gr.arr., p. 85 e.v.
117  CE 19 mei  1933, Rec. 541, Gr.arr., p. 214. Het verbod werd vernietigd wegens excBs de

pouvoir.
118 CE 22 juni 1951, Rec. 362, Gr.arr., p. 360.
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Conseil verder dan nodig (ndcessaire) was om het beoogde doel te bereiken.
In latere uitspraken gebruikt de rechter in plaats van het n6cessit6-criterium
ook wel de formulering

'les circonstances/la situation (n'*taient (pas) de nature A justifier Itgalement
la mesure'."9

Dit gebeurt in de tijd dat de toetsing op erreur manifeste in opkomst is.
Nadat deze vorm van toetsing vaste voet aan de grond heeft gekregen, stelt
de Conseil d'Etat simpelweg:

'qu'il ne ressort pas des piaces du dossier (..) que (..) le ministre de l'Inttrieur
ait  commis une erreur manifeste d'apprdciation'. 120

Voor een goed begrip van de ontwikkelingen op dit gebied moet men onder-
scheid maken tussen de police administrative gdntrale die zuiver gericht
is Op het behartigen van het algemeen belang door handhaving van de
openbare orde, en de police sptciale die deelgebieden van het algemeen
belang behartigt. De taak van police g6n6rale is vooral het voorkomen van
wanorde en het herstel van de orde in de relatie overheid-burger.121 Ze
omvat bij voorbeeld de openbare-ordetaak van de burgemeester en het
vreemdelingenbeleid. Kenmerkend hierbij is het gebruik van verbodsbepalin-
gen en repressie. Kenmerkend is eveneens de controverse die steeds ontstaat
tussen de uitoefening van de overheidsbevoegdheden op dit vlak en de
libertts publiques. Om haar taak goed te kunnen vervullen acht de overheid
de beperking van vrijheden soms nodig. De rechter reageert daarop door
zijn toetsing te richten op het doel van de beperking, de omstandigheden
die die beperking nodig zouden maken, en de positie van de betrokkenen.
Een voorbeeld ter ondersteuning van mijn betoog op dit punt ontleen ik
aan het terrein van de waterpolitie.

De commissaire de la R6publique is belast met het toezicht op de watersport
en op de visstand. In de Dordogne stond de commissaire waterskien en surfen
(mononautisme) in het zomerseizoen vrijwel onafgebroken toe van tien uur 's
morgens tot's avonds half negen. De oeverbewoners en vis- en waterliefhebbers
zagen hun rust danig verstoord en legden de verordening ter vernietiging voor.
De Conseil d'Etat overwoog dat de commissaire de la Rdpublique bij zijn af-
weging te weinig rekening had gehouden met de belangen vande klagers: 'qu'eu

119   Vgl.  CE 18 december 1959, Societe  ' Les films Lutetia',  Rec.   693,  Gr.   arr.,  p.  481.
120 CE 20 janvier 1988, Elfenzi, AJDA 1988, p. 224.
121 Vgl. Rivero, p. 519-521.
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Egard A la gravita de l'atteinte ainsi portte & des int6r6ts dont le decret prkitt
( . . )   lui  confie la charge   il  y   a lieu d'annuler   l'arrttd du commissaire   de   la
Republique de la Dordogne en tant qu'il autorise la pratique de ces sports
pendant une durte excessive' 122

De rechter laakt hier de gemaakte afweging en geeft impliciet aan waar
herstel mogelijk is, namelijk op het punt van de toegestane uren.

3.3.2        Interventions  tconomiques

Er bestaat een zekere spanning tussen de fundamentele vrijheid van handel
en industrie en de economische maatregelen die de overheid in het kader
van de behartiging van het algemeen belang neemt. De libertU du commerce
et de l'industrie wordt beschouwd als een principe g6n6ral du droit met
constitutionele rang.123 Iedere acte administratif  in het kader   van  het
interventionnisme economique betekent een inbreuk op deze vrijheid,
ongeacht of de maatregel inhoudt dat de overheid zelf economische
activiteiten gaat ontplooien of dat zij regels ter zake oplegt aan de andere
economische actoren. De vraag is nu hoever deze inbreuk mag gaan, wil
zij nog geoorloofd zijn.

'Dans ce domaine, le probllme principal est de trouver des formes de contrdle
qui concilient la souplesse ndcessaire de l'action de l'administration, en matitre
dconomique, et le minimum de securitd juridique qui doit etre garantie aux
administrds, aussi bien pour les protager contre l'arbitrairequepour les tclairer
sur  le  sens de l'action administrative, dans toute la mesure ou celle-ci  se  veut
"indicative".', aldus Delmas-Marsalet.'24

Guibal heeft een onderzoek gedaan naar de rechterlijke toetsing van econo-
mische maatregelen. 125 Aan de hand van de door hem onderzochte juris-
prudentie uit de jaren zestig, de bloeitijd van de rechterlijke toetsing van
economische maatregelen, constateert hij dat de administratieve rechter

122   Vgl.  de  noot  van  J.  Moreau  onder  CE  19  februari   1988, Tremolat-Cales-Mauzac, AJDA
1988, p. 418.

123 Deze vrijheid gaat overigens niet terug op de Dtclaration des droits de l'hommeet du citoyen
van  1789,  maar op het zogenaamde

' Dtcret d'Allarde'  van 1791, gevolgd  door de  wet  Le
Chapelier, eveneens van 1791, aldus R. Debbasch, L'intervention 6conomique des collectivita
locales aprts les lois de dkentralisation, RDP 1986, p 497-560 (540).

124  J. Delmas-Marsalet, k contrale juridictionnel des interventions economiques de l'Etat, EDCE
1969, Parijs 1970, p. 133-160 (146).

125   M. Guibal, Lajustification des atteintes A la libertd du commerce et de l'industrie, Rdflexions
sur l'aat actuel  de la jurisprudence administrative,  AJDA   1972, p. 330-344.
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inbreuken op de vrijheid van handel en industrie door economische
maatregelen nietdiepgaand controleert. Waar de wetprecieze aanwijzingen
geeft bij welke feitelijke omstandigheden welke maatregelen getroffen
moeten worden, is er sprake van een gebonden bevoegdheid, waarvan de
uitoefening volledig getoetst wordt. Uit de aard van de materie gaat het
echter vaker om een indicatie van mogelijke maatregelen die om een
bepaald, wettelijk vastgelegd doel te bereiken, genomen kunnen worden.
De wenselijkheid van het nemen van de maatregelen staat ter beoordeling
van het bestuursorgaan. In deze gevallen gaat de rechter na of er een
economisch belang gediend is met de maatregel die een inbreuk betekent.

Zo kan een algemeen en economisch belang gediend zijn met het openen van
een caft en een hotel-restaurant door een gemeente. Hiermee wordt aan het
algemene belang bij aanwezigheid van een dergelijke voorziening tegemoet geko-
men, terwijl het tevens het economisch belang van de gemeente bevordert.

Een enkele keer geeft de rechter wat preciezer aan wat de aard van het
economisch belang is dat de inbreuk rechtvaardigt.126 Wanneer hij consta-
teert dat er een economisch belang gediend is met de maatregel, stelt hij
vast dat er daarmee geen inbreuk is op de vrijheid van handel ofwel dat
de inbreuk door het economisch belang wordt gerechtvaardigd. De rechter
hanteert hierbij de volgende toetsingstechniek. Hij gaat uit van een
'presomption d'inter6t gen6ral' ten gunste van het betrokken bestuursorgaan.
In   beginsel   is de maatregel dus steeds gerechtvaardigd. De rechter  gaat
niet  over  tot een nauwgezette controle  van de 'motifs  de fait', omdat de
deskundigheid hiertoe hem ontbreekt. Het vergt veel studie en ervaring
om de noodzaak en het effect van economische maatregelen goed in te schat-
ten. Hij probeert de juistheid van de feiten die aan de maatregel ten
grondslag liggen te verifiBren,  en hij  gaat na of de wettelijke regels correct
zijn  uitgelegd. 127 Hij toetst  niet de 'qualification juridique des faits',   de
subsumptie van de feiten onder de norm. In feite is er sprake van een
'pouvoir discr6tionnaire', met name daar waar een wettelijke regeling de
maatregel onder bepaalde omstandigheden mogelijk maakt. Daar de rechter
die omstandigheden niet goed kan inschatten, ziet hij op dat punt af van
controle.128 Dit betekent dat de klagende burger moet aantonen dat die

126 Guibal geeft het voorbeeld van controle op de activiteiten van importeurs van olieprodukten,
of het toezicht op de stedebouw (p. 333).

127 Vgl. J. Delmas-Marsalet, Rapports, EDCE 1971, Parijs 1972, p. 65-75 (69).
128 Zie mijnAlgemene beginselen van behoorlijk bestuuren buitenlandse equivalenten, Zwolle

1987, p. 81 en A.F.M. Brenninkmeijer, Kernenergie, rechtssmat en democratie, Zwolle
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omstandigheden zich niet hebben voorgedaan, of dat uit de stukken on-
omstotelijk blijkt dat de voorstelling van zaken door het bestuursorgaan
niet klopt. De rechter gaat slechts na of de door het betrokken bestuursor-
gaan aangevoerde argumenten '6taient de nature A autoriser 16galement cette
atteinte'.129 Guibal concludeert  dat  in deze gevallen een inbreuk  op  de
vrijheid van handel niet gezien wordt als een vrijheidsbeperkende maatre-
gel. 130

Guibal constateert in een aantal arresten een diepergaande toetsing. Dit
gebeurt in gevallen waarin meer in het algemeen ordemaatregelen genomen
worden die een inbreuk betekenen op vrijheid van handel. 131 Hier contro-
leert de rechter niet alleen of er een wettelijke basis voor de inbreuk
aanwezig is, maar ook of de maatregel 'nkessaire' of 'proportionnel' is.
N6cessaire is een maatregel wanneer deze tot doel heeft een reele bedreiging
van de openbare orde te voorkomen. Hier vergelijkt de rechter het doel
van de maatregel met het doel van de wettelijke regel waarop ze berust. 132

Hierbij oefent hij een geschiktheidstoetsing uit: dit betekent tevens dat hij
de juistheid van de aangevoerde feiten controleert alsmede de juridische
kwalificatie ervan.

'Enfin, dans les cas- assez rares - 00 l'examen du dossier rdvtlera une trop
grande disproportion entre les faits retenues par l'Administration pour justifier
saddcision et les fins qu'elle pouvait 16galement poursuivre, lejuge administratif
pourra censurer  la  ddcision pour "erreur manifeste d'apprEciation"', aldus
Delmas-Marsalet. 133

Hier wordt de gebruikelijk toetsingsmethode voor discretionaire bevoegdhe-
den gehanteerd. Dit gaat verder dan de toetsing die de rechter uitvoert bij
de 'zuivere' economische maatregelen, waar hij controle van de juridische
kwalificatie uitdrukkelijk vermijdt.

Naast nlcessaire in bovenbedoelde betekenis moet de maatregel indis-
pensable zijn om de dreiging te voorkomen. In Duitse termen: de maatregel

1983, p. 95-107.
129 Guibal, p. 335.
130   P. 335. Een verklaring hiervoor geeft Kummeling: dergelijke rechten en vrijheden zijn geen

grondwettelijke grondrechten, maar beginselen die op basis van het constitutionele recht
in de jurisprudentie zijn ontwikkeld.  Zie zijn Bescherming en beperking van grondrechten
vergeleken, AA 1994/5, bijzonder nummer Rechtsvergelijking, p. 96-106 /360-370 (100/364).

131 Guibal, p. 336.
132 J. Delmas-Marsalet, EDCE 1969, p. 151.

133  EDCE 1971, p. 69; zo ook Fr. Sabiani, commentaar bij CE 3 februari 1975, Rabot,  AJDA
1975, p. 468.
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moet niet alleen geeignet, maar ook erforderlich zijn. In een aantal gevallen
gaat de rechter tevens over tot toetsing op proportionnalit6. Dit benadert
naar de mening van Guibal een toetsing op 'opportunitt'. 134 Guibals
constatering komt overeen met hetgeen we hebben kunnen vaststellen bij
de behandeling van de mesures de police: waar libert6s publiques in het
geding zijn, controleert de rechter ordemaatregelen op ntcessitd, hetgeen
zich vertaalt in de toetsing op erreur manifeste. De vraag is echter of de
toetsing op proportionnalit6 die naar de mening van Guibal hier aanwezig
is, een zelfde soort toetsing inhoudt als de toetsing op VerhiiltnismaBigkeit
in enge zin; het lijkt me dat deze proportionnalitt-toetsing niet meer is dan
toetsing op geschiktheid en noodzakelijkheid.

De diepergaande toetsing van de belangenafweging constateert Guibal
als gezegd bij maatregelen van openbare orde die grondrechten of fundamen-
tele vrijheden beperken. In zijn analyse van de toetsing van economische
maatregelen trekt hij deze lijn door: hij ziet openingen in de jurisprudentie
van de Conseil d'Etat om ook bij toetsing van economische maatregelen
over te gaan tot een werkelijke controle van de belangenafweging. 135  Dit
gebeurt langs de weg van een diepgaande contr6le des motifs. 136 De kern
van het vrijheidsrecht moet intact blijven en daarbij moet zoveel mogelijk
vrijheid overgelaten worden. Dit betekent een afweging van de ernst van
de situatie die de overheid het hoofd moet bieden tegen de waarde van de
vrijheid en de ernst van de inbreuk op die vrijheid. De inbreuk wordt
gemeten aan het 'motif ervoor en aan de vrijheid zelf. Bij verhindering
van de uitoefening ervan of bij 'denaturering' volgt vernietiging. 137

Delmas-Marsalet wijst erop dat niet alleen bij vrijheidsbeperkende
economische maatregelen buiten een beroep op het economisch belang ter
rechtvaardiging van de maatregel nog extra argumenten vereist zijn, maar
ook bij steunmaatregelen, de zogenaamde incitations Zconomiques. 138

De eis van extra motivering berust op de gedachte dat een steunmaatregel
de 6galitt devant l'imp6t bij fiscale maatregelen, of de egalite devant les
charges publiques bij andersoortige maatregelen verbreekt. Het bestuur
geniet dan niet meer de prksomption de Mgalit , en moet daarom aantonen
dat de maatregel toch rechtmatig is.  Dat kan het doen door aan te geven

134 P. 337. Hij verwijst naar de arresten CE 13 maart 1968, Leroy, Rec. 179, AJDA 1968,
p. 221 en CE 17 juni 1970, Combault, Rec. 408.

135 P. 338 e.v.
136 P. 341.

137   Zie bijv. CE 9 november 1988, Territoire de la Polyntsie fran aise c. Compagnie tahitienne
maritime, RDP 1989, p. 247.

138 EDCE 1969, p. 152.
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dat er ongelijkheid van gevallen is, of door te wijzen op de aanwezigheid
van het algemeen belang met welk doel de steunmaatregel wettelijk mogelijk
werd gemaakt. Dit betekent dat precies moet worden aangegeven welke
omstandigheden aanleiding geven tot het gebruik van de maatregel of het
weigeren daarvan. 139

Guibal concludeert dat de jurisprudentie van de Franse administratieve
rechter nogal divergent is. De toetsing varieert van oppervlakkig (contr6le
minimum) tot diepergaand. Niet duidelijk zijn de redenen voor deze
verscheidenheid, aldus Guibal:40 Wel duidelijk  is  dat de Franse rechter
op het gebied van de interventions dconomiques het principe de proportion-
nalitt niet uitdrukkelijk hanteert, maar wel impliciet door toepassing van
het  criterium  van de nacessita. 141

3.3.3         Expropriation

In de vorm van de bilan couts-avantages heeft het principe de proportion-
nalitd een belangrijke toepassing gekregen in het kader van besluiten tot
onteigening van particuliere eigendommen. Onteigening geschiedt in Frank-
rijk op grond van de Code de l'expropriation pour cause de l'utilita publi-
que.

142

Deze bepaalt in artikel L. 11- 1 dat onteigening van onroerend goed voorafgegaan
moet worden door een  daration d'utilitkpublique (DUP) die- afhankelijk
van de aard van het project - afgegeven wordt door de Premier, een minister
of een commissaire de la R6publique (artikel L. 11-2).  Aan deze DUP gaat een
inspraakprocedure vooraf. De onteigening wordt uitgesproken door de gewone
rechter (artikel R. 12-2 en R. 13-1), tenzij deze meent dat niet aan alle voor-
schriften is voldaan of de DUP niet deugdelijk is (artikel R. 12-3). Beroep tegen
de DUP, die een acte administratif is, staat echter open bij de administratieve
rechter. Deze toetst of het project in kwestie inderdaad d 'utilite pubUque is.

Er is geen definitie van het begrip utilite publique. De betekenis ervan is
in de loop der jaren veranderd. Aanvankelijk vond men het kenmerk utilite

139  Vgl. CE 26 januari 1968, Maison Genestal, Rec. p. 62, Gr. arr. p. 538; zie ook de circulaire
van de Ministre de l'Inttrieur et de la Dtcentralisation d.d. 24 juni 1982, no. 82-102 die
een toelichting geeft op de doelstellingen van een wet op grond waarvan de lokale overheden
uitgebreidere bevoegdheden tot het nemen van economische steunmaatregelen krijgen.

140 P. 344.

141   Vgl. Fr. Sabiani, Le contrdle contentieux des d6cisions administratives en matiere

tconomique, AJDA 1975, p 467-470 (470).
142 Dtcr. no. 77-392 du 28 mars 1977, JO 14 avril 1977.
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publique in de tegenstelling tussen het algemene en de individuele belangen
(int6ra gtntral-inttr6ts priv6s). De Staat was de exclusieve behartiger van
het algemeen belang. Het individuele belang had te wijken voor het
algemene.   Met de uitbereiding  van het aantal  en de omvang  van  de
staatstaken werd de onteigening een veelvuldig gebruikt instrument om
overheidshandelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Daarbij han-
teerde men als vuistregel dat overheidshandelen steeds en particulier
optreden zelden in het algemeen belang kon zijn.143 Het economische
aspect is echter steeds aanwezig geweest in het onteigeningsrecht. Er werden
theorieen ontwikkeld die het mogelijk maakten de utilita publique te
beoordelen wanneer overheidsactiviteiten mede een individueel belang
konden dienen. Pas in hetbegin van dejaren zeventig werd eenjurispruden-
tie-ontwikkeling in gang gezet waarbij de rechtmatigheid van de DUP niet
slechts bekeken werd aan de hand van de klassieke tegenstelling algemeen-
individueel belang, maar ook aan de hand van economische aspecten.

Het arrest Ville Nouvelle Est is voor ons onderwerp van groot be-
lang.144  In dit arrest werd de utilit6 publique beoordeeld  aan de hand van
een afweging tussen het belang van het voorgenomen project, de kosten
ervan, de inbreuk op de eigendom van particulieren en de nadelige sociale
gevolgen ervan. Deze afweging viel in casu ten nadele van het project uit.
Tegen de nadelen van onteigening en afbraak van circa 100 nieuwe huizen
voor de betrokkenen wogen de voordelen van de weg die daarvoor in de
plaats moest komen niet op, noch uit een oogpunt van kosten en evenmin
uit sociaal oogpunt. Aan de belangenafweging die dit arrest vergde, werd
later nog een element toegevoegd, namelijk dat niet alleen het algemene
belang bij het projekt maar ook andere algemene belangen in de afweging
betrokken moeten worden. In deze zaak speelden twee tegengestelde
algemene belangen: het belang van een goede verkeersdoorstroming die
bevorderd zou worden door de aanleg van een weg, tegenover het belang
van de volksgezondheid dat geschaad werd door de onteigening van de uit
een therapeutisch oogpunt belangrijke tuinen van het enige in de wijde
omtrek aanwezige psychiatrische ziekenhuis. 145

In latere jurisprudentie betoont de Conseil d'Etat zich toch enigszins
terughoudend bij de beoordeling van de afweging. Met name weigert hij
de afweging te beoordelen aan de hand van alternatieve keuzemogelijkhe-

143  Vgl. A. Homont, L'apropriation pour cause d'unlite publique, Parijs 1975, p.  19.
144 CE 28 mei 1971, Rec. 409, Gr. arr., p. 553.
145   CE 20 oktober 1972, Sainte Marie de l'Assomption,  Rec.   657.
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den.146 Waar het project echter op zichzelf al zwaarwegende nadelen met
zich meebrengt voor burger en gemeenschap, aarzelt de Conseil d'Etat niet
te vernietigen.147 Ook het ontbreken van voordelen is een reden voor
vernietiging. 148

De belangrijke kwestie die door deze jurisprudentie voor het voetlicht
is komen te staan, is de vraag of de rechter bij zijn toetsing raakt aan het
wezen van de discretionaire bevoegdheid van het bestuur: het oordeel over
de 'opportunitd' van een besluit. Het gaat niet meer om de simpele tegenstel-
ling algemeen-individueel belang, waarbij de rechter zich steeds kan scharen
achter het algemeen belang. Het gaat ook om het dienen van algemene
belangen door bevordering van individuele of om de bevordering van een
algemeen belang ten koste van een ander algemeen belang, zoals we
hiervoor zagen. 149  Bij de beoordeling   van deze afweging komen  vele
aspecten kijken, waaraan de rechter niet voorbij kan gaan met een beroep
op het algemeen belang. Welk algemeen belang?

'Il arrive A contr61er l'addquation des moyens utilists et des fins invoqudes aux
circonstances de l'esptce (..)'. aldus Gilli."0

Sommige auteurs hebben zich fel verzet tegen deze naar hun mening
vergaande inbreuk op de bevoegdheden van het bestuur. Ze menen dat in
de onteigeningsjurisprudentie volstaan had moeten worden met toetsing
op erreur manifeste. De beoordeling van de bilan couts-avantages is een
beleidsbeslissing, geen rechtsbeslissing, zo menen  zij. 151 Anderen  zijn
van mening dat het wel degelijk om een rechtsbeslissing gaat. De rechter
interpreteert in casu de wet en het staat hem vrij zijn interpretatie te stellen
tegenover die van het bestuur, aldus Gilli.152 Braibant stelt dat het principe
de proportionnalit6 een belangrijke rol kan spelen bij de versterking van

146 Vgl. CE 22 februari 1974, Adame.a., Rec.  145, AJDA 1974, p. 197 en CE 7 oktober 1977,
Syndicat des paludiers e.a.,  Rec.  380.

147 CE 26 oktober 1973, Grassin, Rec. 598, AJDA 1974, p. 34, inzake de aanleg van een
vliegveld bij een klein dorp, aan welk project slechts nadelen leken te zijn verbonden.

148 CE 25 november 1988, Epoux Perez, AJDA 1989, p. 198 inzake de aanleg van een park
in een rijkelijk van parken voorzien dorp.

149  Vgl. J.P. Gilli, Le rdle du juge administratif en matiere d'expropriation, AJDA  1973, p.
13-18 (15); anders: J. Lemasurier,  Vers un nouveau principe gdntral du droit ? Le principe
'Bilan-Cout-Avantages', Mtianges Waline, p 551-562 (562).

150 T.a.p.
151   J.  Waline,  Lzr6ledu juge administratif dans la dttermination de l'utilitt publique justifiant

l'expropriation, Mtlanges  Waline,  p.  811-830; J.  Lemasurier,  a. w.,  en  'Bilan-Cout-Avantages'
et ndcessitt publique, RA 1979, p 502-507.

152 T.a.p.
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de rechterlijke controle en de terugdringing van '1'arbitraire administra-
tif.153 Hij legt een verband met andere toetsingsmethoden zoals de toetsing
op erreur manifeste. De Laubadere verklaart zich voorstander van de nieuwe
methode, mits terughoudend toegepast. 154

Naar mijn mening wijkt deze jurisprudentie niet sterk af van die op
het gebied van de police administrative en de interventions dconomiques.
Ook hier gaat het over de vraag of een onteigening als 'ndcessaire'
beschouwd moet worden. Bij de beantwoording van die vraag komen
dezelfde aspecten aan de orde als bij de vraag of een bepaalde maatregel
noodzakelijk is ter bescherming van de openbare orde en of een maatregel
nodig is in het economisch belang. 155 Bij de beoordeling van de n6cessit6
van de onteigening zal een afweging van de voor- en nadelen gemaakt
moeten worden, die de rechter - als bewaker van de grondrechten -
gerechtigd is te controleren. Naar mate de projecten omvangrijker zijn
geworden en de invloed ervan zich uitstrekt over meer burgers, wordt de
noodzaak van die controle ook sterker gevoeld.

3.3.4       Sanctions  disciplinaires

Het ambtenarentuchtrecht is het gebied waar het principe de proportionnalitt
pas betrekkelijk recent zijn eerste toepassing heeft gevonden. In Frankrijk
is evenals in Nederland de mogelijkheid tot het opleggen van tuchtrechtelijke
sancties aan ambtenaren voorbehouden aan de hogergeplaatste functionaris
of het benoemende orgaan. Een sanctie kan opgelegd worden in geval een
faute disciplinaire is begaan. Dit begrip is niet in een wettelijke regeling
gedefinieerd. Van geval tot geval staat het ter beoordeling van de bevoegde
instantie of bepaalde handelingen of nalatigheden als faute zijn te beschou-
wen. Deze beoordeling is echter gebonden aantwee vereisten: het verweten
gedrag moet werkelijk hebben plaatsgevonden en van dien aard zijn dat
het een sanctie kan rechtvaardigen (de nature A justifier une sanction discipli-
naire); daarnaast moet het gaan om een vergrijp dat het functioneren van

153 G. Braibant, Le principe de proportionnalitt, Mtianges   Watine,   p. 306. Braibant was
Commissaire du Gouvernement in de zaak Ville Nouvelle Est.

154   A. de Laubadtre, Le contr6le juridictionnel du pouvoir discrttionnaire dans la jurisprudence
rkente du Conseil d'Bat franqais, MKanges Waline p. 531-549 (549).

155 Een argument voor mijn stelling is te vinden in de Dtclaration des droits de l'homme et
du   citoyen    1789,   die in artikel    17 het eigendomsrecht onschendbaar verklaart onder  de

restrictie dat 'nul ne peut en ttre prive, si ce n'est lorsque la ntcessitt publique, Itgalement
constat6e, l'exige evidemment  (..)'.
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de dienst belemmert of het aanzien van de dienst tegenover het publiek
schaadt. 156

De verschillende regelingen voor groepen ambtenaren (zoals de rijks-
of gemeenteambtenaren) bevatten een opsomming van mogelijke sancties,
varierend wat zwaarte betreft van waarschuwing (avertissement) en aante-
kening in het dossier (bldme) tot ontslag met of zonder behoud van pensi-
oenrechten (rtvocation sans/avec suspension des droits A pension). 157

Tegen het opleggen van een disciplinaire sanctie staat beroep (recours pour
excds de pouvoir) open bij de administratieve rechter.

Tot het einde van de jaren zeventig weigerde de Conseil d'Etat over
te gaan tot een beoordeling van de zwaarte van de sanctie in relatie tot het
gepleegde vergrijp. De toetsing beperkte zich tot de contr6le minimum:
onderzoek of vorm- of procedurefouten waren begaan, onderzoek of de
verweten feiten zich inderdaad hadden voorgedaan, beoordeling of deze
feiten een faute disciplinaire behelsden, en controle of de opgelegde sanctie
wettelijk mogelijk was. Een veel gebruikte formule was:

'les faits sont de nature a justifier 16galement l'application d'une sanction discipli-
naire dont il n'appartient pas au juge d'apprtcier la gravitt. ,158

Het bevoegde orgaan was volstrekt vrij  in de keuze van de sanctie:

'(..) en notre systtme un retard peut entrainer la revocation et une malhonnttetd
grave un simple avertissement,  sans que le juge puisse limiter l'arbitraire et

159rttablir I'dquitE, verzuchtte destijds Braibant.

Na een vergeefse poging van Commissaire du Gouvernement Kahn in 1967
om de Conseil d'Etat ertoe te bewegen de toen nog vrij recente toetsing
op erreur manifeste eveneens op disciplinaire sancties toe te passen, ging
de Conseil in 1978 om:60 Het ging om een leraar die wegens handtaste-
lijkheden tegenover zijn leerlingen met pensioen was gestuurd. De Conseil
overwoog als volgt:

156 Zie J.M. de Forges, Droit de la fonction publique, Parijs 1986, p. 168-169.
157  Zie voor een overzicht J.M. Auby/R. Ducos-Ader, Droit administratiI, La fonction publique,

Les biens publics, Lcs travaux publics, Parijs 1977, p. 193.
158 Vgl. CE 22 november 1967, Delle Chevreau, Rec. DaHoz 1969, Jur. p. 51.
159 Amanges Waline, p. 305.
160  Zie over de achtergronden van deze ontwikkelingen M. Reydellet, Le contrdle de la gravita

des sanctions disciplinaires, Annuaire Europten d'administrationpublique, T6me I, Parijs
1979, p. 332-339.
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'Que les faits, dont la materialitt est 6tablie par les pi8ces du dossier, 6taient de
nature A justifier une sanction disciplinaire; qu'en pronon ant, b raison de ces faits,
la sanction de la misc en retraite d'office du sieur Lebon le recteur s'est livrE A une
apprtciation qui n'est pas entachte d'erreur manifeste; i.

Deze lijn werd in latere jaren voortgezet.162 De Conseil d'Etat vernietigt
alleen indien hij een duidelijke wanverhouding aanwezig acht tussen de
ernst van de verweten feiten en de zwaarte van de sanctie. Dit vindt zonder
twijfel zijn oorzaak in de aard van de rechtsverhouding tussen ambtenaar
en overheid. Deze verhouding kenmerkt zich sterk door een overwicht van
de overheid op de ambtenaar, te vergelijken met de verhouding burger-over-
heid bij de handhaving van de openbare orde. Daarom verbaast het niet
dat de Conseil deze stap in vergelijking met andere landen pas betrekkelijk
laat heeft gezet. Het ambtenarentuchtrecht is vermoedelijk een van de
weinige gebieden van bestuursrecht waarbij de Conseil d'Etat zich heeft
laten beYnvloeden door buitenlandse jurisprudentie. 163

3.4 De betekenis van het principe de proportionnalitt

De stelling dat het concept van belangenafweging in het Franse bestuursrecht
ontbreekt, behoeft nuancering. Er zijn aanknopingspunten te vinden voor
een analyse van de inhoudelijke bestuurlijke besluitvorming in termen van
belangenafweging in weerwil van de door Van Male geschetste theorie met
betrekking tot de besluitvorming.164 Het is naar mijn mening van belang
hier onderscheid te maken tussen de toetsingstechniek van de rechter en
de procedure van bestuurlijke besluitvorming. De toetsingstechniek van
de Franse administratieve rechter is volledig toegespitst op de motifs, de
argumenten voor het besluit. Deze motifs vormen de verantwoording van

161  CE 9 juni 1978, Lebon, Rec. Dalloz 1979, Jur. p. 30, AJDA 1978, p. 576.

162 Vgl. CE 26 juli 1978, Vinolay, AJDA 1978, p. 576; zo ook CE 1 december 1978, Dame
Cachelievre, AJDA 1979, p. 42 en CE 22 november 1985, Doucet, Rec. Dalloz 1986, IR.
Somm. p. 144-145.

163 Deze beinvioeding kwam vermoedelijk tot stand door toedoen van M. Letourneur.  Aan het
begin van de zeventiger jaren was Letourneur behalve lid van de Conseil d'Etat eveneens
rechter in het administratieve gerechtshof van de IAO, welk hof in  1973 drie arresten wees
waarin een disciplinaire sanctie getoetst werd aan het evenredigheidsbeginsel (14 mei 1973,
Ferrecchia, no 203; Khelifati no. 207 en Mendis no. 210, gepubliceerd in RDP 1974, p.
706 e.v.). Zie over de invloed van rechtsvergelijking op het Franse recht M. I£tourneur,
L'influence du droit compardsurlajurisprudencedu Conseil d'Etat fran ais, Livre du cente-
naire de la Socihu de legislation comparle, Parijs 1969, p. 211 e.v. en J. Rivero, Droit
administratif frangais et droits administratifs 6trangers, ibidem, p. 199-209.

164   Zie  §  3.1  van dit hoofdstuk.
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de achterliggende besluitvorming. Deze vergt - zoals wij zagen -
afweging tussen verschillende algemene en individuele belangen, waarbij
de begrippen ntcessitt en proportionnalit6 als scharnierpunt fungeren.
Wanneer nu de rechter de motifs van een besluit op grond van deze criteria
beoordeelt, toetst hij in wezen via de verantwoording het resultaat van dit
afwegingsproces. De motifs van het besluit zijn slechts aanknopingspunt
en informatiebron voor de beoordeling ofde belangenafweging in overeen-
stemming   is  met het recht. 165

Ook los van deze kwestie kan men echter stellen dat het concept van
de belangenafweging in opkomst is in het Franse bestuursrecht. Zowel in
de literatuur als in de jurisprudentie vindt men aanwijzingen die duiden
op het toenemende belang dat gehecht wordt aan de afweging zelf. De
verklaring voor deze late ontwikkeling is naar mijn mening enerzijds gelegen
in het feit dat lange tijd de belangstelling eenzijdig is uitgegaan naar de
rechterlijke toetsingsmethode die gericht was op objectieve rechtshandha-
ving. Anderzijds is door de taakuitbreiding van de overheid en de
belangenverstrengeling tussen overheid en burger een tendens ontstaan,
waardoor de aandacht meer en meer gericht moet worden op de onderlinge
verhouding tussen die belangen. 166

De aanwijzingen voor het toenemende belang van het concept van
belangenafweging zijn te vinden in de jurisprudentie met betrekking tot
de hiervoor besproken rechtsgebieden: mesures de police (handhaving
openbare orde), interventions 6conomiques (economische maatregelen),
expropriation (onteigening), sanctions disciplinaires (tuchtsancties). Op deze
terreinen is de rechter gebruik gaan maken van toetsing op proportionnalite
van de toegepaste maatregel. Deze gebieden hebben alle gemeen dat de
maatregelen inbreuk kunnen maken op fundamentele rechten vande burger
(vrijheid van betoging/meningsuiting, vrijheid van handel en industrie, eigen-
dom). Dit is vermoedelijkeen achterliggende reden geweestvoor de rechter
om hier zijn toetsing wat aan te scherpen. De Franse rechter is traditioneel
zeer gespitst op de bescherming van rechten en vrijheden. Een uitzondering
vormt het terrein van de tuchtsancties. Daar is de reden om over te gaan

165 Ook Van Male maakt onderscheid tussen het model van de belangenafweging als concept
voor de bestuurlijke besluitvorming en dat van de rationele besluitvorming als grondslag
en aanknopingspunt voor de rechterlijke toetsing. Hij meent echter dat beide modellen niet
met elkaar te verenigen zijn. Zie zijn artikel Beredeneerd besluiten, Plaats, functie en
betekenis  van het motiveringsbeginsel  in het Nederlandse bestuursrecht, N7B 1988/3,  p.
73-79 (76).

166   Vgl.   R.   Savy,   Le contr6le juridictionnel   de   la  16galitd  des dacisions 6conomiques  de
l'administration, AJDA 1972, p. 3-25 (24-25) en Fromont, p. 593.
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tot toetsing op evenredigheid waarschijnlijk gelegen geweest in de invloed
van buitenlandse jurisprudentie.

Het principe de proportionnalit6 kan nog niet beschouwd worden als
principe g6n6ral du droit public. Daarvoor is het toepassingsbereik nog
te  beperkt.

Inhoudelijk werkt het principe de proportionnalit6 als een maatstaf om
tegengestelde belangen tegen elkaar af te wegen aan de hand van het noodza-

kelijkheidscriterium. Waar een vrijheidsbeperkende maatregel wordtgeno-
men, hangt de geoorloofdheid van die beperking sterk af van de rechtspositie
die de benadeelde inneemt. Waar deze kan wijzen op een fundamenteel
recht, bij voorbeeld de vrijheid van handel en industrie, is het bestuursor-
gaan gehouden zoveel mogelijk van deze vrijheid over te laten. Dit brengt
mee dat de beperking noodzakelijk (in de zin van nlcessaire en indispen-
sable) moet zijn om te bereiken wat in het algemeen belang dienstig is.
De bepaling van de mate waarin de maatregel noodzakelijk is, hangt sterk
af van de aard van het ingeroepen algemene belang. Wanneer een diffuus
algemeen belang wordt ingeroepen, zal het verband tussen de maatregel
en het te dienen belang niet snel aangetoond kunnen worden. Een specifieke
doelstelling die men met een maatregel wil bereiken, geeft de rechter een
goed aanknopingspunt voor zijn toetsing. Dit betekent naar mijn mening
dat in het geval van maatregelen die een fundamenteeld recht beperken,
de controle zich richt op deze drie punten: het recht op en het daaraan
inherente belang bij een zo groot mogelijke vrijheid, de precisie waarmee
de doelstelling van de maatregel aangegeven is, en de noodzaak van de
beperking. Het accent bij de toetsing ligt dan op de vrijheid. Deze heeft
de voorrang zolang niet precies aangegeven kan worden op grond van welk
belang beperking nodig is. Een beroep op 'het' algemeen belang is
onvoldoende voor het toestaan van een beperking. Waar wel een specifiek
belang aangetoond kan worden, volgt toetsing op proportionnalit6.

In geval de betrokkene zich niet kan beroepen op een fundamenteel
recht, maar slechts op een minder sterk verankerd recht, volgt controle
langs dezelfde lijn, maar ligt het accent sterker op het ingeroepen algemene
belang. Dit zal sneller voldoende specifiek worden geacht om beperking
te rechtvaardigen. De regel dat de beperking n6cessaire en indispensable
moet zijn, geldt echter onverkort.

Waar geen beperking van rechten plaatsvindt, maar de overheid een
prestatie levert ten behoeve van een burger, of de beperking plaatsvindt
juist ten behoeve van een prestatie ten opzichte van de burger, verloopt
de afweging enigszins anders. Hier zijn aan de orde het belang van de
betrokkene bij de prestatie en het algemene belang dat door de bevordering
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van de belangen van de betrokkene eveneens bevorderd wordt, zoals bij
de economische steunmaatregelen. Het individuele belang en het algemene
belang moeten grotendeels samenvallen om de toekenning van de prestatie
gerechtvaardigd te doen zijn. Een negatiefaspect voorhetalgemeenbelang,
zoals benadeling van derden - hetgeen bij voorbeeld in strijd met het
gelijkheidsbeginsel kan zijn - kan reden tot weigering van de prestatie
of tot vernietiging van de toekenning zijn.

4       Het evenredigheidsbeginsel in het gemeenschapsrecht

4.1 De ontwikkeling van algemene  rechtsbeginselen door het  Hof van
Justitie

Al in een vroeg stadium van het bestaan van de EEG en de andere Europese
gemeenschappen (EGKS en Euratom) stelde het Hof zich op het standpunt
dat de Gemeenschappen een autonome rechtsorde hebben, en dat deze haar
grondslagen heeft in een aantal beginselen.167 Deze beginselen vormen
de basis voor de ontwikkeling van criteria waaraan het optreden van de
Instellingen van de EG en van de nationale overheden moet voldoen,
wanneer zij verdragregels uitvoeren. Koopmans onderscheidt in de door
het Hof ontwikkelde beginselen drie groepen:

- de hoofdprincipes die aan de Verdragen ten grondslag liggen, zoals het
beginsel van het vrije goederenverkeer als grondslag voor de economische
unie;

-   de beginselen die voortvloeien uit de aard van de gemeenschapsorde, zoals
de plicht tot uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht in alle lidstaten
en de voorrang van het gemeenschapsrecht op het nationale recht;

-   de algemene rechtsbeginselen die de rechtsstelsels van de lidstaten gemeen
hebben, zoals het evenredigheidsbeginsel, het beginsel van bescherming van
opgewekt vertrouwen en dergelijke. 168

167 Zie bijv. HvJ 5 februari 1963, 26/62, Van Gend en Loos, Jur.  1.
168  T. Koopmans, Rechtsbeginselen in het Europese Gemeenschapsrecht, AA 1991/10, themanum-

mer Rechtsbeginselen, p. 211-217/927-933 (211-212/927-928). Prechal en Heukels delen
de algemene rechtsbeginselen die het Hof toepast anders in; zij onderscheiden tussen
rechtsbeginselen van communautaire oorsprong, die min of meer expliciet te vinden zijn
in het geschreven gemeenschapsrecht - zoals het evenredigheidsbeginsel en het discrimi-
natieverbod - en rechtsbeginselen die ontleend zijn aan de rechtsstelsels van de lidstaten.
(Algemene beginselen van Gemeenschapsrecht als toetssteen voor nationale wetgeving,
RegelMaat 1987 , p.  15-21 (16).) Voorhet evenredigheidsbeginsel enhet discriminatieverbod
geldt ongetwijfeld dat zij teruggevonden kunnen worden in de teksten van de verdragen.
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Het is met name deze laatste categorie die ons in het kader van dit
onderzoek interesseert. De ontwikkeling van algemene rechtsbeginselen
die de rechtsstelsels van de Lid-Staten gemeen hebben, geschiedt op basis
van rechtsvergelijking. De informatie voor die vergelijking wordt in een
zaak aangedragen door partijen zelf en door de Advocaat-Generaal bij  het
Ho f.169  Het Hof ontwikkelt en operationaliseert  op deze manier rechtsbe-
ginselen die in die exacte vorm niet in de nationale stelsels voorkomen.
Zo gaat de bescherming van het opgewekte vertrouwen in het gemeenschaps-
recht veel minder ver dan de bescherming door het beginsel van Vertrauens-
schutz in het Duitse recht. Die bescherming kan slechts leiden tot
schadevergoeding en niet tot honorering van gewekte verwachtingen. 170

In een eerder onderzoek heb ik een overzicht gegeven van de rechtsbe-
ginselen die het Hof hanteert bij de toetsing van handelingen van de Instel-
lingen  en de nationale uitvoeringsorganen. 171   Uit het onderzoek bleek
dat het Hof in de jaren zeventig pas goed met de hierboven geschetste wijze
van rechtsvinding begonnen is.  Op die manier zijn belangrijke rechtsbegin-
selen ontwikkeld, waarvan de werking in latere jaren is verfijnd en
bijgesteld. Zo was de erkenning van het beginsel van de rechten van de
verdediging (waaronder het recht om gehoord te worden) een belangrijke
doorbraak naar een betere en volwaardiger rechtsbescherming in het
Europese recht. De beginselen van rechtszekerheid en bescherming van
gerechtvaardigd vertrouwen ontstonden uit een mengvorm van het Franse
en het Duitse recht en brachten een voor het gemeenschapsrecht hanteerbare
vorm van bescherming. Het gelijkheidsbeginsel is vanaf het ontstaan van
de Gemeenschappen zeer belangrijk geweest als ondersteuning van het
streven naareen gemeenschappelijkemarkt. De verdragen voorzien op ver-
scheidene plaatsen in verboden vandiscriminatie op grond vannationaliteit,
geslacht of andere criteria. Hieruit heeft het Hof het bestaan van een
algemeen gelijkheidsbeginsel afgeleid. 172 Ongelijke behandeling zonder
objectieve rechtvaardiging is daarmee verboden.  Het Hof heeft het verbod

Anderzijds hebben zij ook een grondslag in de rechtsstelsels van de lidstaten, zoals ik voor
het evenredigheidsbeginsel heb aangetoond in de voorgaande paragrafen. Deze beginselen
kennen daarom een dubbele grondslag.

169  Vgl. bijv. de conclusie van AG Warner bij HvJ 23 oktober 1974, 17/74, Transocean Marine
Paint,  Jur.   1063.

170 Zie HvJ 20 september 1990, C-5/89, Commissie/Bondsrepubliek Duitsland, Jur. 3437.
111   Ziemijn Algemene  beginselen  van behoortijk bestuur en buitentandse  equivalenten, Zwolk

1987, p. 141-175.
172   HvJ 19 oktober 1977, 117/76  en 16/77, Ruckdeschl,  Jur.   1753  (1769).
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verfijnd en uitgebreid naar gevallen van verkapte en materiale discrimina-
tie.173

De adoptie van het EVRM als bron van gemeenschapsrecht heeft
eveneens in belangrijke mate bijgedragen aan verhoging van de graad van
rechtsbescherming. De beginselen die in het EVRM zijn erkend, zijn door
het Hof in verscheidene uitspraken expliciet overgenomen.

In de zaak Hoechst deed deze onderneming een beroep op het huisrecht en artikel
8 EVRM om een onderzoek van bescheiden binnen het bedrijf door de Com-
missie in het kader van een kartelzaak aan te vechten. Het Hof concentreerde
zich op de vraag ofde verificatiebevoegdheid die Vo.  17/62 de Commissie geeft,
verenigbaar is met de algemene beginselen van het gemeenschapsrecht. Het
overwoog dat de onschendbaarheid van de woning in de communautaire rechts-
orde wel erkend is ten aanzien van priv6-woningen, maar niet ten aanzien van
bedrijfsruimten. De rechtsstelsels van de lidstaten vertonen aanzienlijke verschil-
len met betrekking tot karakter en omvang van de bescherming van bedrijfsruim-
ten tegen het optreden van overheidsorganen.
'Dit neemt niet weg dat, in de rechtsstelsels van de Lid-Staten, ingrepen van
het openbaar gezag in de priv6-sfeer van iedere persoon, of het nu gaat om
een natuurlijke of rechtspersoon, een wettelijke grondslag moeten hebben en
gerechtvaardigd moeten zijn om redenen bij de wet voorzien, en dat die
rechtsstelsels derhalve, zij het volgens verschillende modaliteiten, bescherming
bieden tegen ingrepen die willekeurig of onredelijk zouden zijn. Zulk een
bescherming moet dan ook worden aangemerkt als een algemeen beginsel van
gemeenschapsrecht', aldus het Hof.'74

Ook het recht op toegang tot de rechter is een algemeen beginsel van
gemeenschapsrecht. Indezaak Heylens overwoog het Hofdat vrije toegang
tot het arbeidsproces een fundamenteel recht is dat het EEG-Verdrag aan
iedere werknemer van de Gemeenschap individueel toekent, welk recht
op doeltreffende wijze moet worden beschermd. Daarom moet het individu
de mogelijkheid van beroep in rechte toegekend worden tegen iedere
beslissing van een nationale instantie waarbij de uitoefening van dat recht
wordt geweigerd.175 In een eerder arrest had het Hof al overwogen dat
het vereiste van toegang tot de rechter om een communautair recht geldend
te kunnen maken een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht vormt.

113   Ziemijn Algemene  beginselen  van behoortijk bestuur en buitenlandse  equivalenten,  p.  166-
168.

174 HvJ 21 september 1989, 46/87 en 227/88, Jur. 2859, r.0. 19 (p. 2924), AG Mischo had
in zijn conclusie een rechtsvergelijkende studie naar deze vraag ondernomen;  idem HvJ  17
oktober 1989, 85/87, Dow Benelux, lur. 3137.

175 HvJ 15 oktober 1987, 222/86, Unectef/Heylens e.a., Jur. 4097, r.0. 14.
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Dit beginsel vloeit voort uit het constitutionele erfgoed dat alle lidstaten
gemeen hebben en dat eveneens is neergelegd  in de artikelen  6  en  13  van
het EVRM. 176

4.2 De ontwikkeling van het evenredigheidsbeginsel

Het Hof van Justitie heeft het evenredigheidsbeginsel ontwikkeld uit tal
van bronnen. Belangrijk is zonder meer geweest dat in het Duitse recht
het VerhiiltnismaBigkeitsprinzip zo'n prominente rol speelde. Het is
onmiskenbaar zo dat het Hof juist in zaken waarin Duitse bedrijven of
particulieren betrokken waren, grote aandacht heeft gegeven aan de ont-
wikkeling van en de toetsing aan een gemeenschapsrechtelijk evenredig-
heidsbeginsel. Het Hofheeft voor de ontwikkeling van het evenredigheids-
beginsel gebruik gemaakt van concepten met betrekking tot een redelijke
belangenafweging zoals het verbod van willekeur, de eis van reasonableness,
de toetsing op erreur manifeste etc. In verscheidene lidstaten wordt het
evenredigheidsbeginsel toegepast bij de oplegging van sancties.

Naast de beginselen die ten grondslag liggen aan de nationale rechtsstel-
sels zijn de teksten van de EG-verdragen niet minder belangrijk geweest
als bron voor de ontwikkeling van het evenredigheidsbeginsel. Met name
de tekst van het EG-verdrag en in geringere mate die van het EGKS-verdrag
bevatten bewoordingen die verwijzen  naar het evenredigheidsbeginsel.

Bij voorbeeld artikel 36 EG: 'De bepalingen van de artikelen 30 tot en met
34 (verbod in- en uitvoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking, AdM)
vormen geenbeletsel voor verboden ofbeperkingen van invoer, uitvoer of door-
voer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van een aantal
limitatief opgesomde belangen, waaronder deopenbare orde ende volksgezond-
heid.' Zie ook artikel 40, derde lid, dat spreekt van maatregelen die 'noodzake-
lijk' zijn voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkt.

Het evenredigheids- of proportionaliteitsbeginsel speelt in het gemeen-
schapsrecht een rol bij maatregelen die de betrokkenen lasten opleggen of
nadelen berokkenen, en bij het opleggen van sancties wegens overtreding
van het gemeenschapsrecht. In de jaren vijftig werd het door het Hof al
bestempeld als algemeen rechtsbeginsel in het Fddtchar-arrest:77 Het
ging in deze zaak om de toepassing van een sanctie.

176 HvJ 15 mei 1986, 222/84, Johnston, Jur. 1651, r.0.18.
177 HvJ 29 november 1956, 8/55, Jur. 1955-56, 329.
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Ten einde de Belgische steenkoolmarkt in de gemeenschappelijke markt te
integreren, legde de Hoge Autoriteit de steenkoolfabrikanten prijsverlagingen
op in combinatie met een vereveningsstelsel om verliezen te compenseren. Het
Hof oordeelde dat het intrekken van deze verevening als sanctie voor het niet
verlagen van de prijzen evenredig moest zijn aan de mate waarin de prijzen
wederrechtelijk niet werden verlaagd. Ingevolge een algemeen erkend
rechtsbeginsel zou een zodanige indirecte reactie van de Hoge Autoriteit op
een ongeoorloofde handeling van de ondernemingen aan de ernst van die
handeling evenredig moeten zijn, aldus het Hof. Dit betekende dat de Hoge
Autoriteit het stelsel in dit geval niet mocht intrekken, maar de verevening wel
mocht verlagen.

Dit was in zoverre een bijzonder arrest, dat het hier ging om een bestuurs-
orgaan dat bij de uitoefening van zijn bevoegdheden een beginsel in acht
moest nemen dat ontwikkeld was ten behoeve van de rechterlijke arbeid.
In het strafrecht werd de verplichting van de rechter om de sanctie toe te
snijden op de ernst van het feit, zonder meer erkend. Voor bestuursorganen
was dat een noviteit. Later bleek het Hof, in navolging van de Franse juris-
prudentie, deze weg vaker te bewandelen, bij voorbeeld bij de erkenning
van het recht gehoord te worden wanneer belastende of nadelige besluiten
voorgenomen werden. 178 De verplichting om bij sanctie-oplegging het
evenredigheidsbeginsel in acht te nemen, geldt niet alleen voor organen
van de EG, maar ook voor nationale organen wanneer zij gemeenschapsrecht
uitvoeren. 179

In het kader van de jurisprudentie met betrekking tot het vrije verkeer
van goederen heeft het Hof het evenredigheidsbeginsel op een andere manier
toegepast. Men spreekt ook wel van de rule Of reason-jurisprudentie.
Belemmeringen van het handelsverkeer die niet vallen onder de toegestane
uitzonderingen van artikel 36 EG, kunnen onder omstandigheden gerecht-
vaardigd zijn, mits er evenredigheid bestaat tussen het beoogde doel en
het gebruikte middel. Hier wordt het evenredigheidsbeginsel dus toegepast
als beginsel van behoorlijke belangenafweging. Eenzelfde toepassing zien
we in het kader van de andere economische rechten en vrijheden, zoals
de ontwikkelingente ziengevenbinnende landbouwmarkt, debescherming
van het vrije personenverkeer, de vrijheid van dienstverkeer en vestiging,
het mededingingsrecht waar het gaat om het gebruik maken van ingrijpende
onderzoeksbevoegdheden enz. Aangetekend dient te worden dat op deze
gebieden van het gemeenschapsrecht het evenredigheidsbeginsel een

178 ZiemijnAlgemene beginselen van behoorli)ke besmurenbuitenlandse equivalenten, p. 148-
151. Men spreekt  in dit verband  ook  weI van quasi-jurisdictionele besluiten.

179 HvJ 21 september 1989, 68/88, Commissie/Griekenland, Jur. 2985.
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enigszins verschillende invulling kent, al naar gelang het gaat om een
beperkende maatregel of een maatregel met een sanctiekarakter. 180

Het evenredigheidsbeginsel heeft zich ontwikkeld van beginsel dat slechts
van toepassing was op enkele aspecten van het gemeenschapshandelen, tot
een algemeen rechtsbeginsel waaraan alle gemeenschapshandelingen moeten
voldoen, ook verordeningen. Waar Lauwaars in 1970 nog constateerde dat
het alleen werd toegepast op beschikkingen, kon later vastgesteld worden
dat het ook regelingen, en met name verordeningen, buiten werking kan
stellen en dat het zich aldus manifesteert als een beginsel van hogere orde
dan het geschreven gemeenschapsrecht, althans het secundaire gemeen-
schapsrecht. 181

4.3 De inhoud van het evenredigheidsbeginsel

Wat houdt dit beginsel naar communautair recht nu in? Van Gerven heeft
het als volgt geformuleerd:

'In het evenredigheids- (of beter: evenwichtigheids)criterium liggen dus verschil-
lende dingen besloten. Eenmaal uitgemaakt is dat de beoordeelde maatregel
een  toelaatbaar doel nastreeft, wordt nagegaan:   1.  of de genomen maatregel
nuttig of relevant is om dat doel te bereiken; 2. of hij onmisbaar is, d.i. niet
door een andere, voor een ander belang minder schadelijke maatregel kan
worden vervangen; en 3. ofhij proportioneel, d. i. ofhet ermee bereikte resultaat
weI opweegt tegen, m.a.w. niet buiten verhouding staat tot, het nadeel dat aan
het andere belang wordt toegebracht. ,]82

Van Gerven signaleert dat het Hof twee criteria die in het beginsel besloten
liggen, de noodzakelijkheid en de proportionaliteit, niet altijd goed uit elkaar
houdt, omdat in de beoordeling van de noodzakelijkheid soms tevens de
beoordeling van de evenredigheid in concreto wordt begrepen.

183

Het evenredigheidsbeginsel wordt op alle terreinen van het EG-recht
toegepast als toetsingsmaatstaf voor de beoordeling van de rechtmatigheid

180   Zie mijn Symbiose van evenredigheidstoetsen?. NTB 1993/1,   p.   26-37 en hierna   de
hoofdstukken  3  en  4.

181 R.H. Lauwaars, Rechimatigheid en rechtskracht van Gemeenschapsbesluiten, diss. Leiden
1970, p. 224-225; HvJ 5 juli 1977, 114/76, Bela-Muhle, Jur. 1211, waarin het Hof een
verordening ongeldig verklaarde wegens strijd met het evenredigheidsbeginsel.

182   W. van Gerven, Het evenredigheidsbeginsel: een beginsel  met een groot verleden  en  een
grole toekomst, In het nu. wat worden zat.  Opstellen aangeboden aan prof. mr.  H.C.F.
Schoordijk ter gelegenheid van zijn afscheid als  hoogleraar aan de Katholieke  Universiteit
Brabant, Deventer 1991, p. 75-86 (77).

183 P. 76.
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van handelingen van bestuursorganen van de EG, daaronder begrepen de
nationale uitvoeringsorganen, zowel ten aanzien van regelgeving als ten
aanzien van overige bestuurshandelingen. Het Hof hanteert echter geen
eenvormige terminologie bij de toetsing, zodat niet altijd duidelijk is op
grond van welke criteria een handeling als (niet) onevenredig wordt be-
schouwd. Schwarze heeft aan de hand van de conclusies van de Advocaten-
Generaal een overzicht van mogelijke toetsingscriteria gemaakt, waarbij
hij gebruik heeft gemaakt van de driedeling die in het Duitse recht wordt
gehanteerd voor het VerhaltnismaBigkeitsprinzip. Hij komt tot de volgende
bevindingen: 184

-   In een enkele uitspraak heeft het Hof gesteld dat een maatregel slechts dan
evenredig is als het gekozen instrument geschikt is om het beoogde doel te
bereiken. '86  Als  het  gaat  om een complexe economische maatregel  laat
het Hof een ruime beoordelingsvrijheid met betrekking tot het maken van
prognoses en het waarderen van economische gegevens. Het Hof toetst ex
tune ofde toegepaste maatregel (in redelijkheid) geschikt geacht kon worden
of juist evident ongeschikt was.186 Slechts in een enkel geval zal een
maatregel na deze terughoudende toetsing sneuvelen.

- Daarnaast toetst het Hof maatregelen op noodzaak en mate van ingrijpendheid.
Een maatregel is slechts dan toelaatbaar als er geen minder ingrijpend middel
voorhanden  is  om het beoogde  doel te bereiken.'87 Bij complexe situaties
staat het Hof een ruime beoordelingsvrijheid toe.

- Daarnaast toetst het Hof de afweging tussen het nut van de maatregel voor
het algemeen belang en de beperkingen die beschermde rechtsposities van
burgers ondergaan.

In deze vorm wordt het evenredigheidsbeginsel vooral toegepast in het kader
van de beoordeling van sancties en handhavingssystemen, van beperkingen
van het vrije verkeer van goederen en personen, en van interventiemaatrege-
len. Op de inhoud van het communautaire evenredigheidsbeginsel zal ik
in de hoofdstukken 3 en 4 uitgebreider ingaan.

In het nieuwe artikel 3B van het EG-verdrag wordt gerefereerd aan
het  subsidiariteitsbeginsel  en het evenredigheidsbeginsel.   Dit  aspect  van
het communautaire evenredigheidsbeginsel komt hieronder slechts kort aan
de orde en zal verder blijven rusten. De tekst van artikel 3B luidt als volgt:

184 J. Schwarze, Europdisches Venvaltungsrecht, Band Il, Baden-Baden 1988, p. 833-837.
185  HvJ  11  maart  1987,279,  280,  285 en 286/84,  Rau e.a.,  Jur.   1069.
186 HvJ 21 februari 1979, 138/78, St6lting, Jur. 713 (722); HvJ 21 mei 1987, 133-136/85,

Rau e.a. Jur. 2289; HvJ 16 februari 1982, 276/80, Ferriera Padana, Jur. 517 (551).
187 HvJ 18 februari 1982, 77/81, Zuckerfabrik Franken, Jur. 696; HvJ 15 december 1976, 41/76,

Donckerwolcke, Jur. 1921.
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'De Gemeenschap handelt binnen de grenzen van de haar door dit Verdrag
verleende bevoegdheden en toegewezen doelstellingen.
Op gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, treedt de
Gemeenschap, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, slechts op indien en
voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door
de Lid-Staten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang
of degevolgen van het overwogen optredenbeterdoor de Gemeenschap kunnen
worden verwezenlijkt.
Het optreden van de Gemeenschap gaat niet verder dan wat nodig is om de
doelstellingen van dit Verdrag te verwezenlijken.'

Ook in andere verdragsartikelen, zoals 126-127, 128 en 130R EG, is het
subsidiariteitsbeginsel opgenomen.

De tweede alinea van artikel 3B verwijst naar de autonomie van de
lidstaten en de doelstellingen van de EG. Het subsidiariteitsbeginsel is in
het verdrag opgenomen om een criterium te bieden voor de bevoegd-
heidsverdeling tussen de EG en de lidstaten. Dat criterium is echter slechts
een aanknopingspunt. Het omvat een politieke intentieverklaring om niet
ongebreideld centraliserend  te  werk te gaan.188 Het bevat geen concrete
maatstaven aan de hand waarvan een keuze kan worden gemaakt met betrek-
king tot het niveau waarop een bepaald probleem moet worden aangepakt.
Daarom kan toepassing ervan evengoed centraliserend werken, al naar
gelang de politieke beoordeling van het moment. 189

De combinatie met het evenredigheidsbeginsel, die in de derde alinea
wordt aangebracht, geeft de mogelijkheid om het Hof van Justitie om een
oordeel te vragen  over de keuze  van het bevoegdheidsniveau:90  Men
kan immers betogen dat het niet noodzakelijk is een bepaalde materie op
EG-niveau te regelen, omdat de lidstaten een adequaat instrumentarium
hebben om het beoogde resultaat te bereiken. Deze opstelling is bij
voorbeeld gekozen in handhavingskwesties. In toenemende mate tracht de
EG - en met name de Commissie - een steviger greep te krijgen op de
fraudebestrijding. In het licht van het subsidiariteitsbeginsel kan de vraag
echter rijzen, of de Commissie die greep wel moet krijgen. Zoals we in
hoofdstuk 3, § 3 zullen zien heeft de Duitse regering deze vraag aan de

188  Zie de Verklaring van Edinburg, annex 1 van decl A, Europe 5878, van 13 december 1992.
Zo ook W. van Gerven, De beginselen 'subsidiariteit, evenredigheid en samenwerking' in
het Europese Gemeenschapsrecht, Rechtskundig Weekblad 1991-1992/36, p. 1241-1246.

189   Vgl. G.J. 1.eenknegt/V.J.J.M. Bekkers, Subsidiariteit en Europese integratie:   over  de
oorsprong en de betekenis van een bezweringsformule, Bestuurswetenschappen 1993/1,  p.
5-18 (17).

190 Zie de hiervoor aangehaalde Verklaring van Edinburg.
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orde gesteld en heeft het Hof - overigens nog voor de Verklaring van
Edinburg - geantwoord dat het grote belang van de fraudebestrijding dit
noodzakelijk maakt. In deze zaak was echter een rechtsgrondslag voor de
bevoegdheid van de Commissie aan te wijzen in het EG-verdrag. In gevallen
waarin het bevoegdheidniveau nog niet vastligt, kan het Hof slechts in ui-
terste terughoudenheid toetsen. De vraag of de EG of lidstaten een
onderwerp het best kunnen regelen is meer een van politieke aard.191

Is eenmaal gekozen voor het niveau van de EG, dan geldt dat de noodza-

kelijkheidseis in acht genomen moet worden bij het optreden van EG-
instellingen. Daarbij kan ook uitdrukkelijk de vraag aan de orde komen
of een ander instrument dan waarvoor de EG heeft gekozen misschien even
geschikt en even effectief is zonder daarbij afbreuk te doen aan de
bevoegdheden van de lidstaten. In een zaak over de richtlijn inzake algemene
produktveiligheid stelde de Duitse regering dat het niet noodzakelijk was
om de Commissie te machtigen om de lidstaten te verplichten tijdelijke
maatregelen te treffen in gevallen van ernstig en accuut gevaar, omdat artikel
169 EG een even geschikt en minder ingrijpend instrument is om maatrege-
len door de lidstaten af te dwingen. Het Hof was echter van oordeel dat
de bijzonderheden van de inbreukprocedure maken, dat daarmee niet het
beoogde doel kan worden bereikt. 192

4.4 Het evenredigheidsbeginsel in het gemeenschapsrecht

Het evenredigheidsbeginsel kent in het gemeenschapsrecht een ruime toepas-
sing, daar het wordt beschouwd als een algemeen beginsel van gemeen-
schapsrecht dat van toepassing is op alle communautaire rechtshandelingen,
zowel in de direkte  als  in de indirekte VoUzug. 193 Het beginsel ziet op
een behoorlijke belangenafweging en omvat een geschiktheids- en een
noodzakelijkheidscriterium. Afhankelijk van de aard van het beleidsgebied
en de aard van de rechtshandeling toetst het Hof meer of minder terughou-
dend aan dit beginsel. De algemene rechtsbeginselen van gemeenschapsrecht
hebben tevens hun invloed op de wijze waarop nationale bestuursorganen
hun discretionaire bevoegdheden hanteren bij de uitvoering van EG-recht.
Vanuit dat perspectief is het van belang diepergaand kennis te nemen van
de wijze waarop het evenredigheidsbeginsel gehanteerd wordt in het gemeen-
schapsrecht. Dat zal geschieden inde volgende twee hoofdstukken. Daarbij

191 Zo ook A.G. Toth, Is Subsidiarity Justiciable?, ELR 1994/6, p. 268-285 (283-284).
192 HvJ 9 augustus 1994, C-359/92, Duitsland/Raad.
193 Vgl. Schwarze, Band 1, p. 13
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heb ik een verdeling aangebracht tussen de uitoefening van sanctiebevoegd-
heden door de EG en de lidstaten enerzijds en het maken van beleidskeuzes
door de EG en de lidstaten anderzijds.

5   Het evenredigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijke
belangenafweging in andere rechtsstelsels

Dit hoofdstuk had ten doel inzicht te verkrijgen in de wijze waarop het
evenredigheidsbeginsel gehanteerd wordt in de rechtsstelsels die model
hebben gestaan bij de formulering van artikel 3:4 Awb. Daarbij is gebleken
dat die hantering op enigszins verschillende, maar toch in hoge mate equiva-
lente wijze plaatsvindt. Hetmeest ontwikkeld is het evenredigheidsbeginsel
en de toetsing daaraan in het Duitse en het communautaire recht. Het Franse
recht staat nog slechts aan het begin van de weg naar invoering en toepas-
sing ervan.

Het meest pregnant is naar voren gekomen dat in de verschillende
rechtsstelsels een regel van ongeschreven recht werkzaam is die zijn werking
heeft bij de uitoefening van discretionaire bevoegdheden en meer in het
bijzonder bij de daaraan inherente belangenafweging. Die belangenafweging
wordt in de verschillende stelsels meer of minder expliciet gezien als een
doel-middelafweging, waarbij een drie-stappenmodel moet worden
afgewerkt: de vraag naar de doelstelling ende legitimatie daarvan, de vraag
naar de wijze waarop de doelstelling bereikt moet worden, en de vraag
of het doel de middelen wel rechtvaardigt, gezien de nadelen die concrete
belangen daarvan ondervinden. De tweede stap valt uiteen in de vraag naar
de geschiktheid van het beoogde middel en naar de noodzaak ervan. De
noodzakelijkheid van het beoogde instrument is een belangrijk toetsingspunt
voor de rechter. In alle drie de stelsels vraagt de rechter of niet een in ab-
stracto minder ingrijpend middel voorhanden is, een middel dat de betrokken
belangen minder benadeelt. De derde stap vraagt daarentegen  naar  de
evenredigheid in concreto, in het voorliggende concrete geval met betrekking
tot de daarbij betrokken individuele belangen. Daarmee is het evenredig-
heidsbeginsel een beginsel van behoorlijke belangenafweging.

Belangrijk is ook te constateren dat de ontwikkeling van deze doel-
middeltoetsing in Frankrijk en Duitsland is voortgekomen uit de rechtsbe-
scherming tegen inbreuken op fundamentele rechten en vrijheden, terwijl
in het EG-recht een soortgelijke ontwikkeling valt te constateren met betrek-
king tot de economische vrijheden en de daaruit voortvloeiende rechten.
Het evenredigheidsbeginsel is daarmee tevens een instrument om overheids-
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handelen af te weren. We hebben echter ook gezien dat het met name in
het Duitse recht niet alleen toepassing heeft gevonden bij de uitvoering van
de ordenende overheidstaak, maar ook bij de presterende overheidstaken.
Toch is ook daar de werking van het beginsel vooral gericht op het afweren
van overmatige overheidsbemoeienis; het evenredigheidsbeginsel geeft geen
recht op een grotere overheidsprestatie.

Een derde belangrijke constatering is datde noodzakelijkheidstoets vooral
aangelegd wordt om overheidsmaatregelen te beoordelen naar hun effect
inalgemene, abstracte zin. De derde stap, evenredigheid inconcreto, wordt
gezet bij het beoordelen van de effecten in concrete gevallen. Dit geeft aan
dat de noodzakelijkheidstoets het meest geschikt is om algemene maatregelen
en besluiten te beoordelen, terwijl de evenredigheid in concreto ontwikkeld
is ten behoeve van individuele besluiten.

Het Duitse recht verbindt - ondanks het pleidooi van Lerche en de
jurisprudentie  van het Bundesgerichtshof - aan schending  van  het
VerhiltnismaBigkeitsprinzip uitdrukkelijk niet de consequentie dat er een
plicht tot schadevergoeding kan ontstaan. Schending leidt tot de constatering
dat de genomen beslissing onrechtmatig is en ongedaan gemaakt moet
worden. Het Franse recht kent wel een schadevergoedingsplicht in geval
van rechtmatige overheidsdaad. Deze wordt echter niet gefundeerd in het
evenredigheidsbeginsel,  maar  in het beginsel  van de 6galit6 devant  les
charges publiques. Dit beginsel vertoont echter wel veel trekken van het
evenredigheidsbeginsel.
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Sancties in het communautaire recht

1 Twee sporen

De handhaving van het gemeenschapsrecht geschiedt langs twee sporen:
het communautaire en het nationale spoor. Het communautaire spoor wordt
gevormd door de sanctiebevoegdheden die de Instellingen en organen van
de Europese Unie op grond van de Verdragen rechtstreeks toebedeeld
hebben gekregen - de directe handhavingsbevoegdheden - en het toezicht
op de lidstaten. Dit toezicht bestaat in de controle van door de lidstaten
gedeclareerde gemeenschapsuitgaven' en de controle op de toepassing van
verordeningen en richtlijnen met als sluitstuk de infractieprocedure op grond
van artikel 169 EG.2 Het nationale spoor bestaatuit alle handhavingsmetho-
den en -bevoegdheden die de lidstaten zelf hebben aangewezen ter
handhaving van bepalingen van EG-recht, aangevuld met de maatregelen
die het gemeenschapsrecht voorschrijft (zie onder andere artike1209A EG).
Dit is de indirecte handhaving: Het Verdrag van Maastricht voorziet in
de artikelen K en K. 1  tot en met K.9 in een grotere samenwerking tussen
de lidstaten en een gemeenschappelijk beleid als het gaat om de bestrijding
van internationale criminaliteit. Deze voorziening is met name gericht op
de justitiele en politiele samenwerking op het terrein van het strafrechtelijk
optreden. Dit onderdeel van het EU-beleid komt in dit hoofdstuk niet aan
de orde.

Het begrip sanctie wordt in het gemeenschapsrecht ruim uitgelegd. De
term wordt gebruikt zowel voor reparatoire maatregelen, zoals de verplich-
ting tot restitutie van ten onrechte verkregen prestaties, als voor maatregelen
die verder gaan en niet louter van reparatoire aard zijn. Centraal staat het

1      Bijv. de declaraties ten laste van het Landbouwfonds (EOGFL). Dit impliceert de bevoegdheid
tot controles van individuele transacties; zie HvJ  10 juli 1990, C-334/87, Griekenland/Com-
missie, Jur. 1-2849.

2     Zie over het toezicht op de uitvoering van het gemeenschapsrecht en de financiele controle
T.P.J. N. van Rijn, Bestuursrechtelijketoepassingenhandhaving vanhet gemeenschapsrecht:
interne controle door de Commissie, in: J.A.E. Vervaele (red.) Besmursrechteloke toepassing
en  handhaving van gemeenschapsrecht in Nederland, Deventer  1993, p. 149-165.

3    Zie over beide sporen J.A.E. Vervaele, Administratieve sanctiebevoegdheden van en in
de Gemeenschap. Naar een systeem van Europese bestuurssancties?, idem, p 167-211.
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bewerkstelligen van de naleving van verplichtingen op grond van het
gemeenschapsrecht. Het is deze strekking die het karakter van de sanctie
bepaalt en niet zozeer de soort maatregel die genomen wordt.  In de jurispru-
dentie van het Hof komt men het onderscheid reparatoir/punitief niet tegen:
Het ontbreken van dit onderscheid in de verdragsteksten en de jurisprudentie
van het Hof heeft geleid tot discussie over de reikwijdte van de sanctie-
bevoegdheden van de EG en over de waarborgen waarmee het opleggen
van sancties gepaard dient te gaan. At'hankelijk van de strekking van de
sanctie immers moet de oplegging met meer of minder waarborgen omringd
zijn. Op de definitie van het begrip sanctie en de discussie rond bevoegdhe-
den en waarborgen wordt hierna in § 3 nader ingegaan.

In dit hoofdstuk worden de rechtstreekse sanctiebevoegdheden van de
EG-Instellingen en -organen besproken in het licht van de jurisprudentie
van het Hof van Justitie over het communautaire evenredigheidsbeginsel.5
Het toezicht op de lidstaten en de infractieprocedure blijven buiten
beschouwing.6 Verder komen aande orde de sancties die in EG-verordenin-
gen aan de lidstaten worden voorgeschreven, dat wil zeggen de sancties
die de lidstaten bij de uitvoering van EG-verordeningen verplicht zijn op
te leggen aan overtreders van de EG-bepalingen: Dit zijn de verbeurdver-
klaring van waarborgsommen, deterugvordering vanpremies ensubsidies,
de boete, en de uitsluiting van subsidieregelingen. Ook deze sancties worden
bezien in het licht van het communautaire evenredigheidsbeginsel.

1.1 Directe handhaving

Tot de handhavingsbevoegdheden die de Instellingen en organen zelf recht-
streeks bezitten, behoren bevoegdheden om sancties op te leggen. De
uitoefening van deze bevoegdheden is opgedragen aan de Commissie op
grond van haar toezichts- en controletaak (artikelen 145 en 155 EG).

De EGKS kent verschillende boetesystemen. Op grond van artikel 47
kan de Commissie boetes opleggen bij gebrek aan medewerking aan de

4        Vgl.  HvJ 27 oktober 1992, C-240/90, Bondsrepubliek Duitsland/Commissie, Jur. 1-5383,
AB 1993, 316.

5    Zie voor de betekenis en de reikwijdte van dit beginsel hoofdstuk 2.
6        Voor de toekomst  kan het evenredigheidsbeginsel ook  in het kader van art.   169 en  170 EG

van belang zijn, gezien de bevoegdheid die het Hof in art. 171 heeft gekregen om een boete
of een dwangsom op te leggen in geval een lidstaat zijn verplichtingen op grond van een
veroordelend arrest van het Hof niet nakomt.

7       In richtlijnen worden inhet algemeengeen sancties voorgeschreven, maarwordende lidstaten
verplicht tot harmonisatie van hun sanctiesystemen. Zie bijv. Richtlijn 91/308 tot voorkoming
van het gebruik van het financiele stelsel voor het witwassen van geld, Pb. 1991 L 166.
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zogenaamde verificatieprocedure, de onderzoeksproce(lure naar overtredin-
gen van produktie- of prijsregelingen. Daarnaast is het de Commissie
mogelijk boetes op te leggen bij geconstateerde overtredingen van de prijsbe-
schikkingen of van de quotastelsels (artikel 64 en 59, zevende lid, EGKS).
Bovendien is de Commissie bevoegd tot boete-oplegging in geval van
verboden afspraken en concentraties tussen kolen- en staalondernemingen
(artikel 65, vijfde lid, EGKS). Op grond van het EG-verdrag heeft de
Commissie deze bevoegdheid met betrekking tot ondernemingen in hun
algemeenheid (artikel 87 en de daarop gebaseerde verordeningen, waaronder
Verordening 17/62/EEG): Daarnaast hebben de Instellingen ten opzichte
van de bij hen werkzame ambtenaren de bevoegdheid om disciplinaire
sancties op te leggen (zie artikel 24 Fusieverdrag en de artikelen 86-89
Ambtenarenstatuut).

1.2 Indirecte handhaving

Voor het overige geschiedt de handhaving en de sanctionering door de
lidstaten zelf. Vooralsnog is de EG voor de uitvoering, het toezicht, de
controle en de sanctionering afhankelijk van de lidstaten en de daar
beschikbare structuren. De lidstaten zijn echter niet volledig vrij in de keuze
of zij zullen handhaven noch hoe ze dat zullen doen. Artikel 5 EG, waarin
het beginsel van de gemeenschapstrouw is neergelegd, eist dat de lidstaten
maatregelen nemen die geschikt zijn om nakoming van EG-regelgeving
te verzekeren en handelingen nalaten die de doelstellingen van het Verdrag
in gevaar kunnen brengen. Het niet naleven van de verplichtingen inzake
de gemeenschapstrouw kan aanleiding zijn voor een infractieprocedure op
grond van artikel 169 EG.

In de keuze van het handhavingsinstrumentarium zijn de lidstaten in
beginsel vrij. Zij kunnen al naar gelang het beleidsterrein en de  aard van
de rechtsinbreuk strafrechtelijke, civielrechtelijke of bestuursrechtelijke
middelen inzetten.' Het Hof van Justitie heeft echter wel bepaalde eisen
gesteld aan de rechtshandhaving. Vaste jurisprudentie is het volgende:

-   ook al bevat het gemeenschapsrecht zelf geen bepalingen met betrekking
tot de handhaving en verwijst het niet naar nationale bepalingen, dan hebben

8       Ook op grond  van  art. 79, eerste lid,  EG en de daarop gebaseerde verordeningen  11/60
en 1017/68, heeft de Commissie de bevoegdheid financiele sancties op te leggen bij consta-
tering van verboden discriminatie of kartelvorming met betrekking tot vrachtprijzen en ver-
voervoorwaarden. Dem bepalingen zijn echter nooit toegepast.

9     Of tuchtrechtelijke, in Nederland bijv. via de PBO en het CBb.
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de lidstaten toch de bevoegdheid sancties te stellen op overtreding van het
gemeenschapsrecht; w

-      bij het kiezen van een geschikte sanctie is de lidstaat vrij zolang het Europese
recht niet verplicht  tot de keuze  voor een bepaald handhavingssysteem; "

-     het gekozen systeem en de gekozen sancties moeten echter wel doeltreffend,
afschrikwekkend en proportioneel zijn,12

-    de overtreding van het gemeenschapsrecht moet onder gelijke materiele en
formele voorwaarden worden bestraft als vergelijkbare en even ernstige
overtredingen van het nationale recht. Dit houdt in dat zowel de materieel-
rechtelijke bepalingen als de bepalingen met betrekking tot controle en
vervolging zonder onderscheid toegepast moeten worden (zie ook artikel
209A EG);13

- nationale autoriteiten dienen even energiek op te treden tegen overtredingen
van het gemeenschapsrecht als tegen overtreding van een overeenkomstige
nationale wettelijke regeling. 14

Zo lijkt het alsof de lidstaten verder procedureel en materieel gezien vrij
zijn op het punt van de rechtshandhaving. Deze keuzevrijheid is echter
schijn. 15 In richtlijnen en verordeningen geeft de EG namelijk regelmatig

10  HvJ 2 februari 1977, 50/76, Produktschap voor Siergewassen, Jur. 137.
11    Vgl. HvJ 10 juli 1990, C-326/88, Hansen & Son, lur. I-2911, waarin de vraag aan de orde

was of het in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht om bij overtreding van
bepatingen van sociale aard voor het wegvervoer de werkgever van de chauffeur strafrechtelijk
aansprakelijk te stellen, ook al kan hem geen opzet of nalatigheid met betrekking tot de
overtreding worden verweten. Het Hof meende van weI, mits de voorziene sanctie
overeenkomt met die welke worden opgelegd bij overtreding van nationale bepalingen van
gelijksoortige aard en belang en deze Sanctie evenredig is aan de begane overtreding.

12   De eis van proportionaliteit heeft niet alleen betrekking op te milde sancties, maar ook op
te strenge straffen: het stellen van onevenredig hoge straffen op overtreding van bepaalde
direct of indirect aan het vrije verkeer gerelateerde regelingen kan het vrije verkeer belemme-
ren.  Zie HvJ 25 februari 1988, 299/86, Italie/Drexl, Jur. I-1213,  [1989] 2 CMLR 241,  met
betrekking tot belastingwetgevingen HvJ 12 december 1989, C-265/88, Messner, Jur. 4209,
met betrekking tot het afleggen van een verklaring van verblijf door niet-ingezetenen. Zie
ook P. Anaboli-Alegre, Les sanctions douanitres (lans la perspective du Marcht inttrieur,
RAfC 1991, p. 727-733 (730).

13   HvJ 6 mei 1982, 54/81, Fromme, Jur. 1449, HvJ 10 april 1984, 14/83, Von Colson en
Kamann, Jur. 1908 en het arrest in de zaak Hansen. Zie ook HvJ 2 augustus 1993, C-276/91,
Commissie/Frankrijk, Jur. I-4413, waarin het Hof het verschil in beboeting van overtreding
van BTW-bepalingen bij invoer vanuit andere lidstaten ten opzichte van overtredingen bij
binnenlandse transacties veroordeelde.

14   De eisen onder de laatste vier gedachtenstreepjes zijn gesteld in HvJ 21 september 1989,
68/88, Commissie/Griekenland, Jur. 2965.

15    Zie voor een bespreking van de vraag aan welke beginselen van gemeenschapsrecht sanctie-
oplegging moet voldoen mijn Hobbels bij de rechtshandhaving, De rol van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur bij de handhaving van het gemeenschapsrecht, in: J.A.E.
Vervade  (red.),  Bestuursrechtelijke   toepassing  en  handhaving  van  gemeenschapsrecht   in
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aan welke sancties de lidstaten moeten stellen op niet-naleving van het
gemeenschapsrecht. Daaronder zijn wel handhavingsinstrumenten die niet
alle nationale rechtsstelsels kennen, zoals het vervallen verklaren van een
waarborgsom of de uitsluiting van de voordelen van communautaire
subsidieregelingen voor een bepaalde tijd.16 De sancties die de EG voor-
schrijft zijn voor een groot gedeelte bestuursrechtelijk van aard. In een enkel
geval zijn er civielrechtelijke sancties voorzien, zoals de nietigheid van
overeenkomsten die afspraken over marktverdeling of prijsafspraken en
dergelijke bevatten.17 Strafrechtelijke communautaire sancties ontbreken.
Waar geen sancties zijn voorgeschreven is- zoals gezegd - de handhaving
'vrij'.18 In Nederland wordt regelgeving met betrekking tot de gelijke be-
handeling van mannen en vrouwen bij voorbeeld gehandhaafd met behulp
van het privaatrecht. 19

Het feit dat bestuursrechtelijke sancties de boventoon voeren, heeft ver-
schillende oorzaken.20 Zo hebbende lidstatenhun soevereinebevoegdheden
op het gebied van het strafrecht niet overgedragen aan de EG.  Het is de
Gemeenschap daarom niet mogelijk aan lidstaten voor te schrijven dat langs
strafrechtelijke weg gesanctioneerd moet worden.21 Langs een omweg
gebeurt dat wel doordat het Hof als eis stelt dat overtredingen van gemeen-
schapsrecht langs dezelfde materiale en formele voorwaarden bestraft
worden als soortgelijke overtredingen van nationaal recht. Deze eis wordt
wel aangeduid als het assimilatiebeginsel.22 Een gevolg van deze eis is
eveneens dat langs deze weg het communautaire evenredigheidsbeginsel

Nederland, Zwolle 1993, p. 83-106.
16     Vgl. Vo. 3007/84,  Pb.   1984  L  283, als gewijzigd  door Vo. 1260/90,  Pb.   1990  L  124  en

Vo. 3813/89, Pb. 1989 L 317, gewijzigd door Vo. 1279/90, Pb. 1990 L 126.
17  Zie art. 85, tweede lid, EG.
18 Guldenmund heeft een uitgebreide analyse gegeven van de wijze waarop in Nederland het

communautaire rechtstrafrechtelijkwordtgehandhaafd. ZiezijnStrafrechtelijke handhaving
van gemeenschapsrecht, Zwolle 1992. In hoofdstuk 1 geeft hij een uitgebreide beschrijving
van de handhaving van gemeenschapsrecht in het algemeen en de eisen die daaraan zon
gestejd.

19   Zie de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen (Stb. 1980, 86), art. la, zevende lid,
en artt.  1b io 1637 ij BW. Deze wet is door de Algemene wet gelijke behandeling onverlet
gelaten (zie art.  4).

20     Zie  over dit onderwerp R.J.G.M. Widdershoven, Gemeenschapsrecht bestuursrechtelijk
gehandhaafd, NTB 1993/1, p. 47-58en J.A.E. Vervaele, Handen en tanden van het (gemeen-
schaps)recht:  beschouwingen over publieke rechtshandhaving, Deventer 1994, met name
p. 32-33.

21 Hierover bestaat overigens weI verschil van mening.  Vgl. K.A.M. Bleeker, Verantwoorde
communautaire sanctionering  van het Gemeenschapsrecht, NJB 1993/28, p. 1009-1013.

22   Vgl. J.A.E. Vervaele/R.J.G.M. Widdershoven, Bestuur#ike handhaving van visserjregetge-
ving, Utrecht 1991, p. 29.
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doordringt in het nationale recht. Bij de bestraffing van overtredingen dienen
het nationale bestuursorgaan en de nationale rechter ook het evenredigheids-
beginsel toe te passen op dezelfde wijze als het Hof van Justitie doet. De
strenge houding vanhet Hof ten aanzien van overtreding van fraudegevoeli-
ge EG-regelingen moet aldus door de nationale rechter worden overgeno-
men. In § 3, en met name in § 3.2 van dit hoofdstuk is aangegeven wat
dit kan betekenen voor de beoordeling door de Nederlandse administratieve
rechter.

Daarnaast speelt een rol dat de EG zich beweegt op beleidsterreinen
die zich ertoe lenen bestierd te worden met behulp van instrumentele
bestuursrechtelijke regelgeving. Het doen ontstaan en in stand houden van
de interne markt vergt sterke beYnvloeding van bovenaf, niet alleen ten
opzichte van de marktdeelnemers, maar ook en vooral ten opzichte van
de lidstaten. Zij dienen immers in eerste instantie concurrentiebeperkende
barritres uit de weg te ruimen. Met betrekking tot de marktdeelnemers
dient de beinvloeding vooral gericht te zijn op het concurreren zelf. Zo
spelen op het gebied van de landbouw en de visserij instrumenten als subsi-
die enpremie een belangrijke rol omde markt voor de betrokkenprodukten
optimaal te laten functioneren.

Als gevolg van de top down-benadering die de EG van oudsher heeft
gekozen als model voor beleidsvorming en sturing beziet de EG de handha-
vingsproblematiek eveneens sterk vanuit deze optiek, met name op de sterk
gereguleerde beleidsterreinen.23 Op nieuwe beleidsterreinen lijkt de EG
zich terughoudender op te stellen door - het subsidiariteitsbeginsel indach-
tig - de sturing vooral te richten op gedragsbeYnvloeding door middel van
consensusvorming.24 Zo is de Commissie begonnen meer gebruik te maken
van zogenaamde Groenboeken. Dit zijn discussiestukken aan de hand
waarvan betrokken actoren mee kunnen praten over een bepaalde problema-
tiek die naar het oordeel van de Commissie aangepakt moet worden, zoals
de aansprakelijkheid voor milieuschade.25 Daarnaast heeft de EG op het
gebied van het milieu een verordening uitgevaardigd waarin wordt
aangegeven hoe bedrijven in aanmerking kunnen komen voor een verklaring,
een soort certificaat, dat het bedrijf voldoet aan alle milieunormen ter
zake. 26

23      Vgl. V.J.J.M. Bekkers e.a., Succes- en faalfactoren  bij de uitvoering van EG-beleid,
Bestuurskunde 1993/4, p. 192-201.

24      V g\.   ook  VJ.J.M.  Bekkers   e.a.,     Brussel   en   Nederland.   tegenliggers,   spooknjders   of
reisgenoten?, Zwolle 1993, p. 80-90.

25  Zie Pb. 1993 C 149.
26  Vo. 1836/93, Pb. 1993 L 168.
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Op de terreinen waar reeds een uitgebreid regelnetwerk bestaat, is de
EG begonnen op het gebied van de handhaving de teugels strakker te trekken
in het kader van de bestrijding van EG-fraude. Zo probeert de EG door
middel van het voorschrijven van bestuurlijke sancties in verordeningen
het handhavingsniveau en de wijze van sanctionering te harmoniseren. 27
De structuur van de uitvoering van de regelgeving en de beperkte omvang
van het bureaucratisch apparaat van de EG laten niet toe dat de EG de be-
voegdheid tot rechtstreekse sanctie-oplegging volledig aan zich trekt.28
Daarom is gekozen voor het voorschrijven aan lidstaten welke sancties zij
bij bepaalde overtredingen moetenopleggen. Deze sancties zijn in sommige
gevallen te kwalificeren als punitief, zoals in geval van een boete of een
uitsluiting van een subsidieregeling voor een jaar. 29

2       Sanctionering door de Instellingen zelf

In deze paragraaf zal ik de verschillende sancties behandelen die de Instel-
lingen en organen zelf kunnen opleggen aan overtreders van gemeen-
schapsregels. Achtereenvolgens komen aan de orde de tuchtsancties in het
kader van het ambtenarenrecht, de boetes en de dwangsommen. 30

2.1 Tuchtsancties

Het Ambtenarenstatuut voor ambtenaren bij de EU legt in de artikelen 86-89
en in Bijlage I de toepasselijke tuchtregeling vast. Indien de aangevoerde
feiten komen vast te staan, is de keuze voor een passende strafmaatregel
aan het bevoegde gezag. De maatregelen zijn neergelegd in de genoemde
artikelen 86-89 van het Statuut. De genoemde artikelen voorzien niet in

27   Zie bijv. de controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid Vo. 2847/93, Pb.
1993 L 261. Ten behoeve van deze harmonisatie is onlangs een rechtsvergelijkend onderzoek
uitgevoerd in opdracht van de Commissie. Zie hierover N. Martyn, Commission study on
administrative sanctions in the Member States, Agon 1993/2.

28 Vgl. Guldenmund, p. 11.
29  Vgl. Vo. 3007/84, Pb. 1984 L 283, zoals gewijzigd door Vo. 1260/90, Pb. 1990 L 124

met betrekking tot subsidiering van rundvlees.
30    De sancties genoemd in art. 83, eerste lid, Euratom (waarschuwing, intrekken van financiele

hulp of technische bijstand, het onder beheer stellen van een onderneming of het intrekken
van grond- en splijtstoffen) worden zelden toegepast. In HvJ 21 januari 1993, C-308/90,
Advanced Nuclear Fuels, Jur. I-309, oordeelde het Hof de sanctie van onder beheer stelling
wegensdeuitvoervankernmateriaal zonderaanmelding nietonevenredig, omdatovertreding
van art. 83 steeds als ernstig moet worden beschouwd.
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een vaste verhouding tussen de daar genoemde disciplinaire maatregelen
en de diverse verzuimen waaraan een ambtenaar zich schuldig kan maken.
De vaststelling van de sanctie moet daarom gebaseerd zijn op een
beoordeling van alle concrete feiten en verzwarende of verzachtende
omstandigheden van elk individueel geval.31 In eerste instantie behandelt
het Gerecht van Eerste Aanleg het beroep in ambtenarenzaken.32 Het
Gerecht mag zijn beoordeling niet in de plaats stellen van die van de tucht-
overheid, tenzij er sprake zou zijn van een kennelijke fout of van misbruik
van bevoegdheid. Vaste jurisprudentie is dat wanneer de ten laste van de
ambtenaar aangenomen feiten zijn komen vast te staan, de keuze van een
passende tuchtmaatregel aan het tot aanstelling bevoegde gezag ligt,
behoudens toetsing op een kennelijke fout of d6tournement de pouvoir. 33

Deze terughoudendheid in de beoordeling valt wellicht te verklaren uit de
omstandigheid dat het Gerecht een tuchtprocedure niet beschouwt als een
'criminal charge' in de zin van artikel 6 EVRM.34

Wel kijken Gerecht en Hof of de feiten juist zijn vastgesteld en zij gaan
daarbij vrij minutieus het dossier na. Het Hof heeft soms drie bladzijden
nodig om vast te stellen dat de betrokken ambtenaar inderdaad de verweten
feiten heeft gepleegd en dat deze te kwalificeren zijn als schending van
de bepalingen van het Statuut. Daarbij geeft het Hof aan welke stukken
in het dossier dit oordeel schragen.35 In het eerste arrest Ferrandi citeert
het Hof bij voorbeeld uit de stukken het verslag van de tuchtcommissie
over de gebeurtenissen die tot het opleggen van de sanctie hebben geleid.
Omdat de feiten door betrokkene niet werden betwist, werden ze als vast-
staand aangenomen.

Hof en Gerecht beoordelen wel de kwalificatie van de gedraging of
het verzuim als tuchtrechtelijk feit volledig, maar de daarvoor opgelegde

31  HvJ 5 februari 1987, 403/85, Ferrandi 11, Jur. 645.

32 Het Gerecht heeft deze bevoegdheid in 1990 van het Hof van Justitie overgenomen. Zie
Pb 1989 C 215.

33      Vgl.  HvJ 29 januari 1985, 228/83, Ferrandi I, Jur.  275 en meer recent GvEA 26 november
1991, T-146/89, Williams, Jur. 11-1293.

34   GvEA 17 oktober 1991, T-26/89, Henri de Compte, Jur. II-781. De Compte heeft gezorgd
voor verschillende eerdere arresten van het Hof. Na een onderbreking in afwachting van
deze uitspraken werd de tuchtprocedure voortgezet, reden waarom De Compte beroep deed
op het redelijke-termijnvereiste van art. 6 EVRM. De opvatting van het Gerecht vindt steun

in  de jurisprudentie  van het  EHRM  en  de  ECRM. Een bespreking hiervan biedt  M.J.C.
Leijten, Tuchirecht getoetst, Zwolle  1991, p. 142-165. Volgens haar  is de kans aanwezig
dat beide instanties art. 6 inderdaad niet vantoepassing zullen achtenop ambtenarentuchtrecht
(p. 164). De nationale rechtsorde is echter vrij om art. 6 wei toe te passen (p. 149).

35    Vgl. HvJ 11 juli 1985, 255-256/83, Rienzi, Jur. 2473.
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tuchtsancties toetsen zij slechts marginaal. Onwaarachtigheid acht de rechter
een zwaar verzuim, dat het vertrouwen in de betrokkene en het aanzien
en het functioneren van de dienst schaadt. Ook andere feiten en omstandig-
heden die afdoen aan de onkreukbaarheid van de ambtenaar en zijn loyaliteit
ten opzichte van de dienst, zijn tuchtwaardig. Afhankelijk van de omstandig-
heden van het geval kan het leiden tot ontslag, terugzetting in rang of andere
sancties van een relatief zware aard.

Het niet of niet volledig melden van nevenactiviteiten aan de Commissie en
het afleggen van onjuiste verklaringen om toestemming tot het uitoefenen van
bepaalde nevenactiviteiten te verkrijgen, werden door het Hof als een ernstig
verzuim aangemerkt, met name omdat hier sprake was van herhaaide onjuiste
verklaringen en het langdurig nalaten de vereiste melding te doen. Dit leidde
echter  niet tot ontslag  maar tot terugzetting  in  rang. 36

Hoewel feiten uit het privtleven in beginsel geen tuchtmaatregelen rechtvaardi-
gen, is het opzettelijk niet uitvoeren van verschillende rechterlijke uitspraken
een feit dat de waardigheid van de ambtenaar kan aantasten, zodat het als een
verzwarende omstandigheid kan worden beschouwd van het overigens ten taste

gelegde gedrag, dat zich niet verdraagt met de op iedere ambtenaar rustende
verplichting tot onkreukbaarheid en loyaliteit jegens de administratie, aldus het
Hof.'7

Slechts eenmaal heeft het Hof geoordeeld dat er sprake was van een
kennelijke fout in een tuchtzaak wegens het niet met de nodige spoed
opvolgen  van een dienstbevel.   Het Hof besliste  dat de reactie  van  de
Commissie kennelijk in geen verhouding stond tot het gedrag van
verzoekster en dat het ontslagbesluit nietig verklaard moest worden omdat
het op een rechtens ongeldige grondslag berustte. 38

Het ging indeze zaakom een verpleegsterin eenEHBO-post van deCommissie.
In de nabijheid van die post gebeurde een auto-ongeluk, waarna zij opdracht
kreeg hulp te gaan verlenen. Door haar afwezigheid zou de post echter onbemand

achterblijven, reden waarom zij aarzelde. Haar werd verweten te lang te hebben
gewacht en geweigerd te hebben hulp te verlenen.

36   Zie her arrest in de zaak Rienzi. Zie ook HvJ 19 april 1988, 175 en 209/86, M./Raad, Jur.
1891, met betrekking tot het verzwijgenvan echtscheiding ten einde kindertoelagen te blijven
ontvangen.

37  Zie de zaak M./Raad. Zie ook HvJ 9 november 1989, 55/88, Katsoufros, Jur. 3579.
38  HvJ 19 maart 1964,18/63, Schmitz, Jur. 173.
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2.2 Boetesystemen

Zoals hierboven is aangegeven zijn er verschillende verdragsbepalingen
op grond waarvan de Commissie de bevoegdheid heeft boetes op te leggen.
De belangrijkste en waarschijnlijk ook de bekendste is de bevoegdheid die
gebaseerd is op artikel 87, tweede lid. EG met betrekking tot verboden
kartels, welke bevoegdheid is uitgewerkt in Vo.  17/62. Deze verordening
geeft de Commissie de mogelijkheid om boetes op te leggen in grofweg
tweecategorieen gevallen: handeleninstrijdmet informatieplichten (artikel
11 io 15, eerste lid) en handelen in strijd met de materiele kartelbepalingen
(artikel 15, tweede lid). Daarnaast zijn er de bevoegdheden op grond van
het EGKS-verdrag om boetes of dwangsommen op te leggen.  Het gaat om
de volgende bevoegdheden tot het opleggen van sancties:

-   wegens het niet voldoen aan een informatieplicht (artikel 47, derde lid);
- wegens overtreding vanmateriele ordeningsvoorschriften (artikel 58, vierde

lid, 59, zevende lid, 64 en 54);
- wegens overtreding van concurrentievoorschriften (artikel 65, vijfde lid,

artikel 66, zesde lid);
- wegens overtreding van heffings- en loonvoorschriften (artikel 50, derde

lid en artikel 68, zesde lid)

Ik zal niet in extenso de jurisprudentie van het Hof weergeven met betrek-
king tot het opleggen van de hier beschreven sancties. Dat is al eerder door
Van Acker gedaan.39 Ik zal een samenvatting geven van haar bevindingen
met betrekking tot de factoren die de hoogte van de boete beYnvloeden,
waar nodig aangevuld en geactualiseerd.

2.2.1 EGKS-boetes

Al snel na de inwerkingtreding van het EGKS-verdrag sprak het Hof zich
in het Faddchar-arrest uit over de grenzen die de Hoge Autoriteit in acht
zou moeten nemen bij het opleggen van sancties.40 Daarbij gaf het Hof
aan dat de sanctie van intrekking van een vereveningsstelsel in een
evenredige verhouding moet staan tot de ernst van de gepleegde overtreding,
in casu het niet verlagen van prijzen tot op een bepaald niveau.

39     Zie C. Van Acker, Communautairesanctionering van ondernemingen, Antwerpen/Deventer
1986.

40    HvJ 29 november 1956, 8/55, Jur. 1955-56, 329. In hoofdstuk 2 werd dit arrest al besproken,
zie § 4.2.
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Van Acker constateert in haar studie dat men in de arresten van het
Hof over EGKS-boetes alde grote denklijnen kan aantreffen van de redene-
ring van het Hof met betrekking tot de beoordeling van boetes, in het
bijzonder de pogingen om te komen tot een evenredigheidsafweging van
de boetes ten opzichte van de ernst en de duur van de inbreuk,

'met inbegrip van het voorbehoud van de marginale toetsing ten aanzien van
die gevallen waarin geen externe parameters voor de beoordelingsbevoegdheid
van de Commissie kunnen worden aangegeven.

'41

Van Acker doelt hiermee op de parameters die in de toepasselijke EGKS-
regels zijn opgenomen met betrekking tot de hoogte van de boete.

Zo kennen de EGKS-bepalingen boetes en dwangsommen die gerelateerd
zijn aan de (gemiddeldejaar-)omzet van de onderneming of van een kartel,
respectievelijk aan de waarde van de ongeoorloofde over- of onderproduktie
of gepleegde verkoop. De bepalingen geven aan aan welke maxima de
Commissie gebonden is. Bij het te laat betalen van EGKS-heffingen volgt
bij  voorbeeld een moratoire verhoging42 van maximaal  5 % per kwartaal
vertraging (artikel 50, derde   lid). De EGKS-regels met betrekking   tot
produktie- of leveringsquota geven boetetarieven die proportioneel worden
toegepast (per ton teveel geproduceerd of geleverd staal een vast bedrag). 43

De EGKS-kartelbepalingen geven de parameters aan de hand waarvan de
Commissie de boete moet berekenen. Deze geven verschillende percentages
aan van de waarde van de verkregen of opnieuw gegroepeerde activa van
de (groep) onderneming(en) (artikel 66, zesde  lid).

Met deze verschillende bepalingen vindt een objectivering plaats van
de relatie tussen de rechtsinbreuk en de sanctie. In geval van objectivering
van de sancties in tarieflijsten of percentages van ornzet of winst zijn de
bezwaren tegen de sanctie-oplegging vaak gegrond op het feit dat geen
rekening wordt gehouden met de omstandigheden van het individuele geval.
Het Hoferkent in deze situaties wel dat de Commissie de bevoegdheid heeft
het boetebedrag af te stemmen op de omstandigheden waaronder de overtre-
ding werd begaan. In uitzonderlijke situaties kunnen de omstandigheden
van het geval van invloed zijn op de beoordeling van de ernst van de
overtreding.

41 Van Acker, p. 243.
42   Dit is een boete die wordt opgelegd wegens te laat betalen.
43      Vgl.  art. 9 EGKS-beschikking 2794/80, op grond waarvan de boete voor iedere ton waarmee

het quotum wordt overschreden 'in de regel' 75 ECU bedraagt.
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In het arrest Thyssen verlaagde Hofde boete wegens overschrijding van produk-
tiequota tot een symbolisch bedrag omdat de Commissie het quotum niet tijdig
had bekend gemaakt, waardoor onzekerheid had bestaan over de omvang
ervan.44

De mate van verwijtbaarheid speelt dus wel degelijk een rol, al gaan de
bepalingen uit van een (weerlegbaar) vermoeden van schuld.45 Geen
clementie toont het Hof echter met bedrijven die zich hebben beroepen op
verzachtende omstandigheden vanwege het feit dat hun onderneming in
grote financiele moeilijkheden verkeerde en daarom de regels wel moest
overtreden.46 Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan een beroep
op overmacht worden gedaan, namelijk bij een van buiten komende oorzaak
die leidt tot onvermijdelijke en onafwendbare gevolgen welke het de be-
trokkenonderneming onmogelijk maken haar verplichtingen na te komen. 47

Een beroep op overmacht kan niet slagen als er sprake is geweest van risico-
aanvaarding.

48

De financiible draagkracht van een onderneming kan van invloed zijn
op de hoogte van de boete.49 Daarnaast moet rekening worden gehouden
met de financitle omstandigheden van het bedrijf. Ondernemingen in financi-
ele moeilijkheden betalen minder.50 In EGKS-zaken is van belang of er
sprake is van een eerste of van een herhaalde overtreding. 51

44      Vgl.  HvJ 16 november 1983, 188/82, Thyssen,  Jur.   3721.
45   Zo ook AG VerLoren van Themaat bij het arrest Thyssen.
46   HvJ 18 maart 1980. gev. zaken 154, 205, 206, 226-228,263 en 264/78, 31, 39 en 85/79,

Spa Ferriera Valsabbia, Jur. 907 en HvJ 14 december 1983, 263/82, Klockner, Jur. 4143.
47      Zie het Valsabbia-arrest  en  HvJ  12 juli  1962, 16/61, Modena,  Jur.   573.
48  Zie het Valsabbia-arrest; zie ook in een landbouwzaak HvJ 7 mei 1991, C-338/89,

Organisationen Danske Slagterrier, Jur. I-2315. In landbouwzaken heeft de Commissie het
begrip overmacht gepreciseerd in Mededeling C (88) 1696, Pb. 1988 C 259. De term
overmacht heeft op de verschillende rechtsgebieden en op de onderscheiden gebieden van
rechtstoepassing niet eenzelfde inhoud. De betekenis ervan moet worden vastgesteld naar
gelang het wettelijk kader waarin de term bestemd is effect te sorteren, zo heeft het Hof
uitgesproken  in het arrest Kampffmeyer (30 januari 1974, 158/73,  Jur.   101).

49   Zie het Valsabbia-arrest en HvJ 16 februari 1984, 76/83, Boel, Jur. 859.
50  Vgl. Van Acker p. 271 en HvJ 23 november 1989, C-381/87, Hoogovens, Jur. 3833.
51      Vgl.  HvJ 28 maart  1984, 8/83, Bertoli, Jur. 1664,30 november 1983, Ferriere Rot Volciana,

234/82, Jur. 3938.
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2.2.2 EG-boetes

In het EG-kartelrecht geeft Vo.  17/62 een beperkt houvast als het gaat om
het bepalen van de hoogte van de boete: bij schending van informatieplichten
mag een boete van minimaal 100 en maximaal 5000 RE 2 worden opgelegd
(artikel 15, eerste lid, Vo.) en bij materi8le overtredingen minimaal 1000
RE en maximaal 1 miljoen of 10 % van de omzet van elk van de betrokken
ondernemingen in het voorafgaande boekjaar (artikel 15, tweede lid). Vo.
4064/89 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen53

geeft de Commissie in artikel 14 de bevoegdheid boetes op te leggen van
tenminste 1000 en ten hoogste 50 000 ECU bij het niet melden van een
concentratie  of het niet meewerken  aan een verificatie. Een boete  van
maximaal 10 % van de omzet van de betrokken ondernemingen kan
opgelegd worden bij handelen in strijd met een ontheffings- of verbodsbe-
schikking. Voor het overige is het bepalen van de hoogte van de boete aan
de beoordeling van de Commissie overgelaten. Wel hanteren Commissie
en Hof een aantal parameters bij het berekenen van de hoogte ervan. 54

De maatstaven die gehanteerd worden op het stuk van de materiele
overtredingen zijn te verdelen in die welke betrekking hebben op de
aangerichte schade (nrs. 1-4), die welke zien op schuld en verwijtbaarheid
(nrs. 5-7) en die welke betrekking hebben op de toerekening van de boete
en de draagkracht (nr. 8-9).

1.     Van  belang  zijn de ernst en de duur van de rechtsinbreuk.55 Artikel
15, tweede lid, Vo. 17/62 stelt immers met nadruk:

Bij de vaststelling van het bedrag van de geldboete wordt niet alleen
rekening gehouden met de zwaarte, maar ook met de duur van de inbreuk.

De concentratieverordening kent een soortgelijke formulering in artikel
14. Er kan reden zijn om het vergrijp minder ernstig te achten en de
boete te verlagen als er onduidelijkheid bestaat omtrent de toe te passen
reglementering. Dit kan voorkomen in geval de marktontwikkeling
turbulent is en daardoor de toepasselijke regelgeving ondoorzichtig

52   Rekeneenhe(len, de voorloper van de ECU.
53 Pb. 1989 L 395.

54   Zie A. Mulder, Geldboete, een eigen middel van de Europese Gemeenschappen, SEW 1989/6,
p. 459-478 (468-471) en Van Acker, p. 352-373.

55   Vgl. HvJ 29 februari 1984, 270/82, Estel, Jur. 1214; 12 november 1985, 183/83, Krupp,
Jur 3609; 20 juni 1985, 64/84, Queensborough Rolling Mill, Jur. 1829.
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wordt,56 of wanneer de inbreuk valt binnen een gebied van het recht
waar mededingingsregels nooit nader zijn uitgewerkt.57 De context
waarbinnen de inbreuk is gepleegd, kan ook aanleiding geven tot grotere
strengheid. Waar het inbreuken betreft die bijzonder schadelijk zijn
voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Gemeenschap,
geldt dat het optreden van de Commissie een preventieve werking mag
hebben. Te denken valt aan het opzettelijk en welbewust beinvloeden
van de markt. 58

2. Verder spelen een rol het aanml, de omvang en de economische macht
van de betrokken ondernemingen, omdat deze factoren de invloed die
de ondernemingen op de markt kunnen uitoefenen, mede bepalen.

59

3.    Bovendien is van belang in hoeverre de rechtsinbreuk geleid heeft tot
het beinvloeden van het markmandeel van de onderneming of het
kartel.60 Wanneer de marktaandelen geen sterke wijziging hebben
ondergaan is het Hof geneigd tot verlaging van de boete. 61

4.  Bovendien zijn van belang de aard van de produkten en de nadelige
gevolgen van de kartelvorming voor de consumenten en concurrenten
(de marktsituatie).62

5. Daarnaast speelt  een  rol in hoeverre de overtreding opzetteluk Of met
grove schuld is begaan. Het begrip opzet legt het Hof zo uit, dat de
deelnemers aan het kartel zich ervan bewust zijn geweest dat de overeen-
komst de strekking had de concurrentie (bij voorbeeld de parallelle
invoer) te beperken en de handel tussen de lidstaten ongunstig kon
bemvloeden. Opzet kan uitsluitend van invloed zijn op de hoogte van
de boete, niet op de 'strafwaardigheid' van de inbreuk als zodanig.63

6.    Verder gaat het om de invloed van de onderneming in het kartel. Daarbij
is van belang of de onderneming een spilfunctie vervulde dan wel slechts
in beperkte mate deelnam.64

56   Vgl. HvJ 12 juli 1979, 149/78, Rumi, Jur. 2525.
57   Vgl. HvJ 3 juli 1991, C-62/86, AKZO/Commissie, Jur. I-3359.
58   HvJ 7 juni 1983, 100-103/80, Pioneer e.a., Jur. 1831.
59    Zie HvJ 16 december 1975, 4048, 50, 54-56,  111,  113 en 114/73, Suikerkartel, Jun  1663

en HvJ 13 februari 1979, 85/76, Hofmann Laroche, Jun 461.
60  Zie het IAZ-arrest.
61      Vgl. het AKZO-arrest.
62     Vgl. het Suiker-kartelarrest. Bij een redelijkhomogeenprodukt als suikeriseen vrije leveran-

cierkeuze maar van betrekkelijk belang. Zie ook her IAZ-arrest.
63      Zie  HvJ  15 juli   1970, 45/69, Bohringer Mannheim,  Jur   769  en  HvJ 8 november   1983,

gev. zaken 96-102, 104, 105, 108 en 110/82, IAZ e.a. (ook wel Navewa), Jur. 3369.
64   Zie de arresten Pioneer en IAZ.
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7.     Er kan een mitigerende werking uitgaan van een cooperatieve houding
van de onderneming in de loop van het onderzoek van de Commissie. 65

8.     Daarnaast  gaat  het  om de onizet van de onderneming  of het kartel.
Indien alle betrokken ondernemingen beboet worden, dient bij het
bepalen van de hoogte rekening gehouden te worden met het relatieve
aandeel in de totale omzet. Bij de berekening van boetes voor een indi-
viduele onderneming moet de Commissie rekening houden met het
gedeelte van de omzet dat betrekking heeft op de goederen in verband
·waarmee de inbreuk is gepleegd, zeker wanneer deze goederen slechts
een klein gedeelte van de omzet vertegenwoordigen.66

9. Twijfel bestaat of de Commissie rekening moet houden met de
draagkracht van de onderneming.67 De jurisprudentie van het Hof lijkt
hier niet eenduidig.  In het IAZ-arrest heeft het Hof uitgesproken dat
de Commissie geen rekening hoeft te houden met de financiale situatie
van de onderneming, omdat het erkennen van een dergelijke verplichting
zou neerkomen op het verschaffen van een ongerechtvaardigd concurren-
tievoordeel aan de ondernemingen die het minst zijn aangepast aan de
eisen van de markt. Andere uitspraken wijzen echter in een tegengestelde
richting.  In de zaak Hasselblad overwoog het Hof dat een verlaging
van de boete mede was gebaseerd op de omstandigheid dat het ging
om een kleine onderneming.68 In de zaak Tipp-Ex gaf het Hof aan,
niet afwuzend te staan tegenover een argumentatie waarin het bedruf
verlaging van een boete bepleit omdat de betalingsverplichting de
concurrentiecapaciteit van het bedrijf in gevaar bracht. In casu werd
overigens niet bewezen geacht dat dit het geval was.69

2.3             Dwangsommen

Zowel in EGKS- als in EG-zaken kan de Commissie dwangsommen
opleggen. De EGKS-bepalingen geven de bevoegdheid dwangsommen op
te leggen van:

-   ten hoogste 5 % van de gemiddelde dagomzet per dag vertraging in het
verstrekken van gevraagde inlichtingen (artikel 47, derde lid),

65      Vgl.  GvEA 10 maart 1992, T-13/89, Imperial Chemical Industries  PLC, Jur. II-1021.
66     Zie het Pioneer-arrest.
67 Mok beantwoordt deze vraag positief in zijn artikel Geldt het draagkrachtbeginsel niet voor

boetes wegens overtreding van Europees kartelrecht?, SEW 1984/3, p. 137-143.
68  HvJ 21 februari 1984, 86/82, Hasselblad, Jur. 883 (911).
69      HvJ 8 februari 1990, C-279/87,  Jur.   I-261.
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-  van het dubbele van de omzet van produkten betrokken in een kartel-
overeenkomst, verhoogd met 20 % van de dagomzet bij schending van
kartelbepalingen (artikel 65, vijfde lid),

-  van 1 promille van de waarde van de in een ongeoorloofde concentratie
betrokken activa voor iedere dag dat de betrokken ondernemingen de be-
schikking van de Commissie met betrekking tot ontvlechting niet nakomen
(artikel 66, vijfde lid),

-    van ten hoogste het dubbele van het op arbeidskosten bespaarde bedrag bij
niet nakoming van loonmaatregelen en bepalingen inzake sociale voorzienin-
gen (artikel 68, zesde lid).

In EG-zaken gaat het vooral om het opleggen van een dwangsom aan
ondernemingen die medewerking weigeren aan een verificatie-onderzoek
op grond van de kartelbepalingen of de anti-concentratiebepalingen. Vo.
17/62 geeft de Commissie in artikel 16, eerste lid, de bevoegdheid om
dwangsommen op te leggen

'ten bedrage van ten minste vijftig en ten hoogste duizend rekeneenheden voor
elke dag waarmede de in de beschikking gestelde termijn wordt overschreden,
ten einde hen te dwingen' een einde te maken aan een inbreuk op het kartel-
verbod, een volgens de vrijstellingsbeschikking verboden handeling nate laten,
door de Commissie gevraagde inlichtingen te verschaffen of zich te onderwerpen
aan een verificatie.

De anti-concentratieverordening geeft in deze gevallen de bevoegdheid
dwangsommen op te leggen tot 25 000 ECU bij het niet verschaffen van
inlichtingen en tot 100 000 ECU bij het weigeren een einde te maken aan
een inbreuk op de concentratiebepalingen.

De definitieve vaststelling van het verschuldigde bedrag volgt bij
beschikking nadat aan de opgelegde verplichting voldaan is. Voorafgaand
aan de vaststelling moet de onderneming waaraan de dwangsom werd
opgelegd worden gehoord. De Commissie kan het verschuldigde bedrag
verlagen als de onderneming haar verplichtingen is nagekomen. Jurispruden-
tie met betrekking tot de hoogte van de dwangsom is schaars. In enkele
zaken is het beroep wel mede gericht tegen de oplegging van de dwangsom
en de hoogte ervan, maar tot duidelijke uitspraken omtrent de toe te passen
criteria met betrekking tot de evenredigheid komt het Hof meestal niet. 70

Een beroep op hogere rechtsbelangen - zoals het belang bij een op-
sporingsonderzoek dat voldoet aan rechtsstatelijke eisen - ter rechtvaardi-

70   Zie bijv. HvJ 16 december 1963, 2-10/63, San Michele e.a., Jur. 691.
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ging van een weigering aan een verificatie-onderzoek mee te werken, heeft
het Hof geen aanleiding gegeven het bedrag te verlagen. 71

3       Sanctionering door de lidstaten

Hiervoor in § 1 heb ik aangegeven dat het gemeenschapsrecht primair door
de lidstaten wordt gehandhaafd en dat zij in de keuze van hun handhavings-
methodiek in beginsel vrij zijn. Deze vrijheid is begrensd door de regels
die gemeenschapsverordeningen geven over handhaving en sanctionering.
In verschillende verordeningen heeft de EG aangegeven welke sancties
precies opgelegd moeten worden bij welk soort overtreding van de veror-
dening. Zo zijn er premieregelingen voor schape- en rundvlees op grond
waarvan terugvordering van ten onrechte uitbetaalde premies, verhoging
van de terugbetaling (boete) en uitsluiting van de premieregeling van de
overtreder voor een jaar sancties zijn die lidstaten moeten hanteren als zij
overtredingen constateren.72 Deze zelfde sancties worden opgenomen in
algemene controleverordeningen voor de landbouwmarkt en de visserij-
markt. 73

In hoofdstuk  1  heb ik het bekende onderscheid gemaakt tussen punitieve
en reparatoire sancties vanwege de hypothese dat de toetsing van deze twee
soorten sancties aan het evenredigheidsbeginsel aan de hand van uiteenlopen-
de toetsingsfactoren geschiedt. Deze hypothese zal in hoofdstuk 5 nader
uitgewerkt worden voor het Nederlandse bestuursrecht. In het gemeenschaps-
recht is dit onderscheid van belang in verband met de stelling dat de EG
niet bevoegd is in regelgeving aan lidstaten voor te schrijven dat zij
punitieve sancties moeten opleggen. Vanwege de verwantschap met de straf-
rechtelijke sanctie - die uitsluitend door de lidstaten kan worden
opgelegd - zou ook de punitieve bestuurlijke sanctie tot de exclusieve be-
voegdheid van de lidstaten behoren. 74

Zoals vaker het geval is geweest bij principiele kwesties in EG-verband
heeft de Bondsrepubliek de vraag aan de orde gesteld ofde EG enmet name
de Commissie wel de bevoegdheid heeft om punitieve bestuurlijke sancties

71   Zie HvJ 21 september 1989, 46/87 en 227/87, Hoechst, Jur. 2859.
72   Vgl. Vo. 3007/84, Pb. 1984 L 283, als gewijzigd door Vo. 1260/90, Pb.  1990 L 124 en

Vo. 3813/89, Pb. 1989 L 317, gewijzigd door Vo. 1279/90, Pb. 1990 L 126.
73 Raadsverordening tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk

visserijbeleid 2847/93, Pb.  1993 L 261; de controleregeling voor de landbouw is eind 1992
ingediend, zie Pb. 1993 C 56.

74     Vgl.  ook de weergave  van de discussie  ter  zake door Guldenmund,  p.  8-11.
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voor te schrijven. In geschil waren twee sancties die in het kader van
premieregelingen voor schapevlees opgelegd moesten worden in geval van
fraude, namelijk een boete (een verhoging met een bepaald percentage van
de terug te betalen premie) en het uitsluiten van de fraudeur van de
premieregeling gedurende een jaar. De Duitse regering stelde zich op het
standpunt dat de EG de bevoegdheid tot het voorschrijven van dergelijke
punitieve sancties niet heeft omdat het EG-verdrag daar geen expliciete
bepalingen over bevat. Daarbij trok ze een parallel met de strafrechtelijke
bevoegdheden. Voor zover de EG die bevoegdheid wel zou bezitten, zou
slechts de Raad bevoegd zijn sanctiebepalingen vast te stellen, aangezien
de Raad de essentiele elementen van regelgeving zelf moet vaststellen. 75

Daarna kan de uitvoering gedelegeerd worden aan de Commissie. Het Hof
heeft echter geoordeeld dat de basis voor de sancties gevonden kan worden
in artikel 40, derde lid, E(E)G (alle maatregelen welke noodzakelijk zijn
voor de gemeenschappelijke marktordening), terwijl het de Commissie inder-
daad bevoegd achtte deze sancties te bepalen op grond van de algemene
uitvoeringsbevoegdheid van de Commissie en de delegatie door de Raad
(artikel 155 E(E)G).76 Het Hof ziet in de noodzaak tot fraudebestrijding
ten einde de goede werking van de gemeenschappelijke markt te behouden
en een goed financieel beheer mogelijk te maken, een belangrijk argument
om artikel 40, derde lid, als grondslag te aanvaarden. Bepalend voor de
toelaatbaarheid van sancties is ofde sanctie een instrument is voor het com-
munautaire beleid en of de sanctie evenredig is aan het beoogde doel.

77

Het Hof heeft uitdrukkelijk verklaard dat het hier geen strafsanctie betrof,
maar heeft zich niet uitgelaten over de vraag of de sancties als punitief of
reparatoir gekenmerkt moeten worden.78 Het Hofheeft zich ook niet duide-
lijk uitgesproken over de vraag of de EG nu in zijn algemeenheid bevoegd
is dergelijke (punitieve) sancties voor te schrijven. De casus beperkte zich

75      HvJ 17 december  1970, 25/70, K6ster,  Jur.   1173.
76 Vervaele meent dat het Hof uitdrukkelijk de bevoegdheid van de Commissie beperkt tot

deze twee sancties: de restitutie met toeslag en de uitsluiting. Zie zijn bijdrage in de bundel
Besmursrechtelijke toepassing en handhaving van gemeenschapsrecht in Nederland, Deventer
1993, p. 201.

77    Zie ook G. Stessens, De bevoegdheid van de Europese Gemeenschap tot het vaststellen van
sancties: op weg naar een communautair strafrecht?, Het arrest van het Hof van Justitie
van 27 oktober 1992, RW 1993-1994/5, p. 137-153 (152-153).

78      In tegenstelling tot de AG Jacobs, die de verhoging en de uitsluiting niet als 'penal sanctions'
beschouwde omdat ze niet ten doel hadden de over·treder'the stigma of criminality' of'moral
blame' te bezorgen. Zie zijn conclusie bij deze zaak C-240/90 van 3 juni 1992. Stessens
leidt hieruit af dat het Hof dit onderscheid impliciet verwerpt door te aanvaarden dat sancties
kunnen worden opgelegd die verder gaan dan het louter vergoedende.
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immers tot een landbouwzaak en het Hof heeft als grondslag voor de
bevoegdheid een artikel over het landbouwbeleid gekozen.79

Naast de bevoegdheidskwestie is er nog een andere reden waarom het
van belang is om vast te stellen of communautaire sancties punitief van
aard zijn en die is gelegen in de toepasselijkheid van artikel 6 EVRM. Zodra
de sanctie gekwalificeerd kan worden als een 'criminal charge', zijn immers
de strafrechtelijke grondbeginselen van artikel 6 EVRM van toepassing,
waaronder de onschuldpresumptie.80 In het gemeenschapsrecht wordt echter
zelden belang gehecht aan verwijtbaarheid van een overtreding.81 In het
kader van een rechtsvergelijkend onderzoek dat de Commissie heeft laten
uitvoeren naar bestuurlijke sancties, bevelen de onderzoekers aan om bij
het voorschrijven en opleggen van sancties enkele algemene rechtsbeginselen
in acht te nemen, waaronder het'principle ofculpability'.82 De kwalificatie
is bovendien van belang voor de toetsingsintensiteit die bij punitieve sancties

volledig behoort te zijn. 83

Het Hofheeft het EVRM erkend als behorend totdealgemene rechtsbe-
ginselen die de lidstaten gemeen hebben.84 In dat opzicht zou het verhel-
derend zijn geweest als het Hof zich had uitgesproken over de vraag of
artikel 6 van toepassing is op overtreding van de Verordeningen die in het
arrest Bondsrepubliek/Commissie ter toetsing stonden.85 Verschillende

79   HvJ 27 oktober 1992, C-240/90, BRD/Commissie, Jur. I-5383, AB 1993, 316, m.nt. B.P.
Vermeulen; SEW 1993/10, p. 706-714, m.nt. A. Mulder. Bracke meent dat dit arrest de
EG over de hele linie de mogelijkheid geeft punitieve en zelfs strafrechtelijke sancties voor
te schrijven, als dat maar noodzakelijk is voor een goede gang van zaken op het betrokken
beleidsterrein. Zie diens annotatie van dit arrest in RegelMaar 1993/1, p. 43-47. Zo ook
K.A.M. Bleeker, Verantwoordecommunautaire sanctionering van het Gemeenschapsrecht?,
NJB  1993/28, p. 1009-1013. Anders R. Barents  in een reactie op Bleeker, NJB 1993/40,
p. 1447-1448.

80    Zie M.B.W. Biesheuvel, Artikel 6 EVRM van de Europese Conventie voor de Rechten van
de Mens en het gemeenschapsrecht, SEW 1988/11, p. 659-705.

81      Vgl. HvJ 10 juli 1990, C-326/88, Hansen en Son, Jur. I-2911, in welk arrest strafrechtelijke
aansprakelijkheid ondanks het ontbreken van opzet of nalatigheid in overeenstemming met
de algemene beginselen van gemeenschapsrecht werd geacht. Barents acht dit niet juist.
Zie NJB 1993/40, p. 1447-1448.  Zie  ook  HvJ 28 maart 1984, 29-30/83, Rheinzink,  Jur.
1679.

82    Zie N. Martyn, Commission study on administrative sanctions in the Member States, Agon
1993/2.

83     Zie het hoofdstuk 1 en EHRM 23 juni  1981, Le Compte, Van Leuven en De Meijere, Series
A  vol.   43, NJ 1982,602.

84  Zie HvJ 12 november 1969, 29/69, Stauder, Jur. 425.
85      Zo ook B.P. Vermeulen, De grondrechtenproblematiek bij de bestuursrechtelijke toepassing

en handhaving van het gemeenschapsrecht, in: J.A.E. Vervaele (red.), Bestuursrechtelijke
toepassing en handhaving van gemeenschapsrecht  in Nederiand, Deventer 1993, p. 39-82.
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schrijvers zijn van oordeel dat zowel de verhoging als de uitsluiting te be-
schouwen is als punitieve bestuurlijke sanctie die valt onder het begrip
'criminal charge'.86

Hierna zal ik ingaan op de beoordeling van de verschillende door de
EG voorgeschreven sancties en de eisen die het Hof van Justitie daaraan
stelt.

3.1           Waarborgsommen

3.1.1       Systeem van  borgstelling

De waarborgsom wordt gebruikt als instrument om de handelsstromen te
kunnen meten en beYnvloeden, en dient daarnaast als controlemaatregel om
naleving van EG-regelingen te verzekeren. In verschillende situaties wordt
het vereiste gesteld dat een waarborgsom wordt gestort ofeenbankgarantie
afgegeven van een bepaalde percentage (bij voorbeeld 50 %) van de
overeengekomen steun. Bij im- en exportvergunningen wordt een waarborg-
som gevraagd om te verzekeren dat de aangekondigde im-/exportbeweging
ook op de aangekondigde wijze en binnen de gestelde tijd zal plaatsvinden.
Daarnaast wordt een waarborgsom gevraagd in geval subsidies worden
verstrekt om bepaalde goederen een tijd lang in opslag te houden. Ook bij
de verkoop van goederen tegen interventieprijzen wordt een waarborg
gevraagd om te verzekeren dat zal worden afgenomen en verwerkt op de
voorgeschreven wijze. Steeds is aan de regeling de voorwaarde verbonden
dat in geval van verzuim de gehele som vervalt. Verzuim omvat zowel het
niet nakomen van de materiele verplichting, de hoofdverplichting, als het
niet voldoen aan nevenverplichtingen zoals het vervullen van administratieve
formaliteiten.87 De borgstellingen worden gevraagd door de nationale
instanties die met de uitvoering van de verschillende regelingen belast zijn.
In Nederland zijn dat veelal de produktschappen.

Tiedemann heeft begin jaren tachtig de vraag gesteld of de waarborgsom,
zoals die in het EG-recht wordt gehanteerd, wel in overeenstemming is
met de eisen van de rechtsstaat.88 Het EG-systeem was toen rigide van

86 Zie Vermeulen in zijn noot onder AB 316, Bleeker, t.a.p., en Stessens, p. 145-148.
87      Vgl. de definitie van R. Barents, The System of Deposits in Community Agricultural  law,

ELR 1985, p. 241-249 (241).
88  P. Tiedemann, Das Kautionsrecht der EWG - ein verdecktes Strafrecht?, NJW 1983, p.

2727-2731. Dit artikel  is een officieuze toelichting  op een aantal prejudiciele vragen  van
het Verwaltungsgericht Frankfurt/Mainz in de zaak Konecke, 117/83, HvJ 25 september
1984, Jur. 3291, zo blijkt uit de conclusie van de AG in die zaak (p. 3315).
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inrichting, omdat het geen differentiering kende naar aard van de overtreden
norm (hoofd- of nevenverplichting) en geen rekening hield met individuele
omstandigheden. Er werd geen belang gehecht aan toedoen of schuld van
de handelaar/bedrijfsvoerder.

Wat het systeem van borgstelling betreft heeft het Hof van Justitie al
in 1970 geoordeeld dat het een geschikte methode is om de doelstellingen
van een gemeenschappelijke landbouwmarkt te bereiken en als zodanig
voldoet aan de vereisten van artikel 40, derde lid, ECE)G.89 Om de markt
te kunnen beheersen is het namelijk nodig voldoende informatie te hebben
omtrent de goederenstromen. Een systeem van im-/ en exportvergunningen
in combinatie met borgstelling is een geschikt middel om de markt in de
hand te houden.90 Bestraffing van niet-nakoming van toegezegde im-/ex-
porttransacties zou teveel administratieve problemen opleveren; daarenboven
zou dat minder effectief zijn. Een systeem waarbij de handelaar een
verklaring moet afleggen over de uitvoering van de transactie zou de
informatie over de markt onbetrouwbaar maken. Het Hof overwoog dat
de waarborgregeling niet op 66n lijn mag worden gesteld met een
strafsanctie, aangezien zij slechts de nakoming vaneen vrijwillig aangegane
verbintenis garandeert.

91

Het Hof van Justitie erkent wel een uitzondering op het verplicht
vervallen van de waarborgsom in geval van overmacht.92 Dit begrip wordt
echter zeer strikt geinterpreteerd. Het moet gaan om een omstandigheid
die onafhankelijk van de wil van de betrokkene intreedt, onvoorzienbaar
is en waarvan de gevolgen slechts door het brengen van onevenredig grote
offers vermijdbaar zijn. 93 Plichtsverzuim als gevolg van omstandigheden
die als ondernemersrisico gekwalificeerd kunnen worden, wordt door het
Hof niet als overmacht aanvaard.

89      HvJ 17 december  1970, 11/70, Internationale Handelsgesellschaft,  Jur.   1970,   1125.
90      Zo  ook  HvJ   15  mei 1974, 186/73, Norddeutsche  Vieh- und Fleischkontor,  Jur.  533.
91  In de zaak Intemationale Handelsgesellschaft. Zie ook HvJ 12 juli 1990, C-155/89,

Belgie/Philipp Brothers, Jur. I-3265.
92    In een aantal verordeningen is ook een uitzondering opgenomen in het geval van overmacht.

Vgl.  art. 4, vierde lid, Vo. 1071/68 betreffende de toekenning van steun aan de particuliere
opslag  in de sector rundviees,  Pb.   1968  L  180.

93 Vgl. Mededeling C/88/1696   van de Commissie met betrekking tot overmacht   in   het
landbouwrecht, Pb. C 259/10. De Commissie voelt veel voor het standpunt dat de over-
machtsregel slechts een concrete toepassing van het evenredigheidsbeginsel is. Vgl. HvJ
11 juli 1968,4/68, Schwarzwaldmilch, Jur. 525 en HvJ 17 december 1970, 25/70, KOster,
Jur. 1161.
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Zo beschouwt het Hofde onmogelijkheid te voldoen aaneenuitvoerverplichting
van boter wegens verduistering van de boter door een employt niet als
overmacht.94
Het aangaan van een afneemverplichting tegen een vastgestelde prijs  in ECU's
op het moment dat de wisselkoers aan schommelingen onderhevig is, legt op
de ondernemer het marktrisico dat hij de goederen in een lagere prijsmarkt moet
proberen af te zetten. Verval van de waarborgsom bij niet-afname is dan niet
onevenredig.95

3.1.2       Karakter  van   (het  verval  van)   de  waarborgsom

De waarborgsom beoogt zekerheidsstelling voor aansprakelijkheid die
wellicht later ten opzichte van de EG of de nationale uitvoeringsorganen
ontstaat. Tiedemann heeft verschillende functies van de waarborgsom
onderscheiden: de zekerheid met betrekking tot de verplichting tot terugbe-
taling, de Restitutionskaution en de sanctie op het verrichten van niet

96
toegestane handelingen, de Strajkaution.

In het kader van de botersubsidie heeft de waarborg deze functie van Restituti-
onskaution: de boter wordt  door de interventiebureaus tegen een lagere prijs
dan de marktprijs aangeboden op voorwaarde dat de boter op een bepaalde
manier verwerkt wordt. Zo moet worden voorkomen dat de boter opnieuw op
de markt verkocht wordt tegen de hogere marktprijs. De hoogte van de waarborg
is gelijk aan het verschil tussen de interventieprijs en de marktprijs. Zo wordt
ongerechtvaardigde verrijking tegengegaan.
De subsidie op het tijdelijk van de markt houden van bepaalde goederen of
produkten wordt gegeven onder de voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld.
Wanneer de goederen ten onrechte toch op de markt worden gebracht, vervalt
het recht op subsidie terwij 1 tegelijkertijd de zekerheid wordt verbeurd. Als
de subsidie al is uitbetaald, vindt er geen verrekening plaats met de waarborg-
som. De subsidie wordt teruggevorderd en de zekerheid is verbeurd: de
handelaar is beide kwijt.w Bij de restitutieregelingen voor im- en exporttransac-
ties gaat het om het afdwingen van nakoming van de aangegane verplichting
tot in- of uitvoer van bepaalde goederen binnen een bepaalde periode.  Bij niet-
nakoming vervalt de waarborgsom en het voorschot op de restitutie.98

Tiedemann ziet in deze vorm een strafsanctie, vandaar dat hij spreekt van Straf-
kaution.

94      Zie  HvJ 13 december  1979, 42/79, Firma Milch-  Fett- und Eikontor,  Jur.   3703.
95      HvJ 14 november 1985, 299/84, Neumann,  Jur.   3663.
96  A.w., p. 2728-2729.

97     Vgl. de conclusie van AG VerLoren van Themaat bij het KOnecke-arrest, zaak 117/83, Jur.
1983, p. 3314.

98   Zie bijv. Vo. 805/68 en Vo. 572/78. Deze waren aan de orde in de zaak Merkur, HvJ 29
april 1982, 147/81, Jur. 1389.
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Barents is het in grote lijnen eens met Tiedemann.e Hij is van mening
dat het systeem werkt als een dwangmiddel (enforcement system) om de
juiste uitvoering van een transactie te verzekeren. Dit gebeurt door de
dreiging dat de handelaar financieel verlies lijdt als de uitvoering op onjuiste
wijze geschiedt. Ook hij meent dat het systeem vooral bezien moet worden
vanuit het perspectief van de handelaar en zijn behoefte aan rechts-
bescherming. Hij is degene die geconfronteerd wordt met een maatregel
met mogelijk punitieve werking:" Voor een bestuurs-/uitvoeringsorgaan
heeft de maatregel verschillende doeleinden. De waarborgsom vormt een
zekerheid waarmee gecompenseerd kan worden als een subsidie onterecht
blijkt te zijn uitbetaald. Bij im- en exportvergunningen levert de verbeurde
waarborgsom het bestuursorgaan een financieel voordeel op, dat vergeleken
kan worden met de revenuen uit een boete. Dit verandert echter niets aan
het punitieve effect voor de handelaar, aldus Barents. Nakoming is ook
voor eenbestuursorgaan hetprimaire doel van de borgstelling. De punitieve
werking van het verval  van de borg is dan ook beoogd. 101

Het Hof beschouwt de waarborgsom als een zekerheid tot het nakomen
van een verplichting.102 Deze verplichting bestaat echter niet in het betalen
van een geldsom, maar in nalaten of nakomen. Deze verplichting gaat de
handelaar geheel vrijwillig aan en nakoming is nodig om een goed overzicht
te houden over de markt. Sturingsinstrumenten kunnen niet effectief worden
ingezet als dit overzicht ontbreekt, aldus het Hof. Anders ligt het als de
waarborg al is vrijgegeven enachteraf blijkt dat dit ten onrechte is gebeurd.
In dat stadium kan de verplichting niet meer worden nagekomen en kan
de betaling niet meer waarborgen dat de verbintenis nagekomen wordt.
Het alsnog opeisen van de waarborg of van een bedrag gelijk aan de
waarborgsom vormt dan uitsluitend een sanctie voor de niet-nakoming van
de aangegane verbintenis.  Voor een dergelijke sanctie biedt het gemeen-
schapsrecht geen grondslag, zo meent het Hof. 103

Vervaele en Widdershoven kwalificeren de waarborgsom als een punitie-
ve sanctie, op oplegging waarvan de waarborgen van artikel 6 EVRM van

99  P. 241.
100   Over deze strekking van de borgstelling bestaat nogal grote eenstemmigheid: zo ook S.  Neri,

IE principe de proportionnalitedans la jurisprudence de la Cour relative au droit communau-
taire agricole, RIDE 1981, p 652-683 (669).

101 R. Barents, Sanctionering gemeenschapsrecht, NJB 1993/40, p. 1447-1448.
102   Zie het arrest Internationale   Handelsgesellschaft  en   HvJ 25 september 1984, 117/83,

KOnecke/BALM,  lur.   3291.
103 Zie het KOnecke-arrest. Zo ook HvJ 12 december 1990, C-172/89, Vandemoortele, Jur.

14677.
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toepassing behoren te zijn.104 Kleijs-Wijnnobel volgt  hen  in deze opvat-
ting.105 Het Hof van Justitie heeft  in de zaak Italtrade opgemerkt dat het
verlies van een waarborgsom voor een bepaalde verbintenis, als gevolg
van het feit dat de betrokkene niet tijdig het voorgeschreven bewijs heeft
overgelegd, dat de transactie waartoe hij zich heeft verplicht ook inderdaad
heeft plaatsgevonden, als een sanctie moet worden beschouwd, zij het niet
als een sanctie met strafrechtelijk (punitief) karakter. Het Hof sprak zich
niet uit over de toepasselijkheid (van de waarborgen) van artikel 6 EVRM,
maar beperkte zich tot de gebruikelijke toetsing van het gehanteerde middel
(en dan met name de grootte van de verbeurte en de mogelijkheden tot diffe-
rentiatie) aan het doel van de regeling. 106

Nog moet worden afgewacht of de stellige opvatting van Vervaele en
Widdershoven over het punitieve karakter van de waarborgsom door het
Hof gedeeld zal worden. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven
lijkt dit toch niet te doen.

In de zaak Hawi Vleeswarenbedrijf ging het om de invoer van bevroren
rundvlees met een vrijstelling van de geldende EG-invoerheffing. Aan de
vrijstelling was de verplichting gekoppeld het viees binnen drie maanden na
de dag van invoer te verwerken en om binnen zeven maanden na die dag het
bewijs van verwerking te leveren. Deze verplichtingen werden gecombineerd
met een borgstelling. Toen dat bewijs van verwerking niet tijdig werd geleverd,
werd de hoogste heffing over het betrokken tijdvak opgelegd. Voor de betaling
van die heffing werd de borgstelling verbeurd verklaard. Het feit dat de
waarborg diende ter compensatie van de te betalen heffing gaf het College
aanleiding om in het verval geen sanctie te zien. 107

Het zal dus sterk van de inrichting van de toepasselijke regeling afhangen
of de verbeurte van de waarborgsom als punitieve sanctie kan worden be-
schouwd of als compensatie voor financiele verplichtingen. In het laatste
geval zou men wellicht kunnen spreken van een reparatoire sanctie. 108

104  J.A.E. Vervaele/R.J.G.M. Widdershoven,Bestuurlijke handhavingvan visserijregelgeving,
NISER Utrecht 1991, p. 93.

105 C.J. Kleijs-Wijnnobel, Kroniek Sancties, NTB 1992/4, p. 134-141.
106 HvJ 27 november 1991, C-199/90, Italtrade/AIMA, Jur. I-5545.
107 CBb 23 januari 1991, NJB-katern 1992/2, p. 9.
108   Vgl.  ook het arrest Internationale Handelsgesellschaft.
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3.1.3        Evenredigheid  en  waarborgsom

Aanvankelijk werd in de verschillende regelingen op dit terrein niet gediffe-
rentieerd naar de ernst van de niet-nakoming. Zo werd geen onderscheid
gemaakt tussen niet-nakoming van de hoofdverplichting en van nevenver-
plichtingen, zoals het voldoen aan administratieve formaliteiten, noch naar
bij voorbeeld de ernst van termijnoverschrijdingen. In alle gevallen van
niet-nakoming was de waarborgsom volledig verbeurd. Dit was ook een
belangrijke reden voor de kritiek die Tiedemann heeft geuit op de waar-
borgregelingen. Onder invloed van de jurisprudentie van het Hof is daarin
een lichte kentering gekomen.

Zo gaf het Hof in de arresten Atalanta en Buitoni'  aan, dat Raad
en Commissie bij het opstellen van verordeningen op grond van het
evenredigheidsbeginsel onderscheid moetenmaken tussen het niet nakomen
van de hoofdverplichting en van nevenverplichtingen. In het arrest Man
Sugar' 10 formuleerde het Hof het als volgt:

'Ofschoon uit het voorgaande volgt, dat de verplichting om de uitvoercertificaten
te verkrijgen voor de Commissie een administratief nut heeft, kan toch niet
worden aangenomen dat deze verplichting even belangrijk is als de uitvoerver-
plichting, die de belangrijkste doelstelling blijft van de gemeenschapsvoor-
schriften ter zake. Mitsdien moet de automatische verbeurte van de gehele waar-
borg bij een verzuim dat duidelijk minder ernstig is dan de niet-nakoming van
de hoofdverplichting, die de waarborg zelf moet garanderen, als een te zware
sanctie worden aangemerkt, gelet op de omstandigheid dat het uitvoercertificaat
de functie heeft om een efficient beheer van de onderhavige marktsector te
waarborgen. Ook al was de Commissie met het oog op een efficient beheer
gerechtigd een termijn te stellen voor het indienen van de aanvragen voor een
uitvoercertificaat, zij had de handelaren in geval van niet-inachtneming van
deze termijn een sanctie moeten opleggen die veel minder zwaar was dan de
verbeurte van de gehele waarborg en die meer in overeenstemming was met
de praktische gevolgen van een dergelijk verzuim.'

Wat betreft de im-/exportvergunningen en de opslagsubsidies heeft de
Europese Commissie inmiddels een systeem geintroduceerd waarin verzuim
ter zake van administratieve verplichtingen minder zwaar gesanctioneerd
wordt. Voor de handelaar is het echter ook belangrijk dat de verbeurte

109 HvJ 21 juni 1979, 240/78, Atalanta, Jur. 2137 en HvJ 20 februari 1979, 122/78, Buitoni,
Jur.  677.

110   HvJ 24 september 1985, 181/84, The Queen, ex parte  E.D.  &  F. Man (Sugar) Ltd. tegen
Intervention Board for Agricultural Produce (IBAP), Jur. 2889.
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geschiedt naar evenredigheid van de niet-nakoming van de hoofdverplich-
ting.111 Bij gedeeltelijke nakoming zou ook de borg slechts gedeeltelijk
verbeurd moeten worden. Gehele verbeurte legt een zware last op de hande-
laar. In het Atalanta-arrest verklaarde het Hof dat een waarborgsom geheel
of gedeeltelijk vervallen verklaard kan worden, naar rato van de ernst van
het verzuim.112 Het Hof is echter niet snel geneigd om dit te doen, juist
om de doelstelling van de regelingen in kwestie niet te doorkruisen: de voor-
waarden zijn gesteld om die doelstelling te waarborgen en misbruik te
voorkomen. 113 Onder omstandigheden  kan het geheel vervallen  van  de
borg wel geoorloofd zijn, bij voorbeeld als de marktsituatie snel wijzigt
en daardoor van de handelaar een strikte inachtneming van termijnen en
dergelijke vordert. 114  Als de Commissie  dit  in een procedure aantoont,
zal het Hof niet snel geneigd zijn om door middel van het evenredigheids-
beginsel de last voor de handelaar te mitigeren. In zo'n geval is de maatregel
passend en noodzakelijk om het gestelde doel te bereiken en daarmee niet
onevenredig.  Het Hof bestempelde het vervallen van de waarborgsom hier
echter wel als een sanctie. 115

In het Magere-melkpoederarrest stond het Hof de strenge regeling met
betrekking tot het vervallen van de waarborgsom en het niet uitbetalen van
de subsidie voor gedenatureerd melkpoeder toe, omdat dit controlesysteem
effectief en noodzakelijk  was om misbruik tegen te gaan. 116 Schwarze
concludeert hieruit dat het Hof aan het evenredigheidsbeginsel geen verzach-
tende werking toekent, als niet aan een verplichting voldaan wordt die juist
opgelegd is om naleving van de regeling te verzekeren:17 Het Hof maakt
bij de beoordeling geen verschil tussen het niet voldoen of het te laat
voldoen aan de verplichting. Het beoordeelt slechts de verhouding tussen
doel en maatregel.118

111 Zo ook Barents, ELR 1985, p. 246.
112 HvJ 21 juni 1979, 240/78, lur. 2137.
113   Zie bij voorbeeld  HvJ  28  juni 1980, 808/79, Pardini,  Jur.   2103: de weigering  van  de

Commissie om een duplicaat te verstrekken van een gestolen uitvoercertificaat was niet
onevenredig. Het verstrekken van duplicaten in dergelijke situtaties kan misbruik in de hand
werken, terwijl de exporteur gehouden is de nodige maatregelen te nemen om risico's met
betrekking tot het certificaat te vermijden.

114 HvJ 29 april 1982, 147/81, Merkur Fleisch-Import, Jur. 1389.
115  Zie de zaak Merkur. De AG was in tegenstelling tot het Hof van mening dat het hier niet

ging om een sanctie, maar om een vorm van verval van verleend voordeel, en van herleving
van de algemene verplichting tot betaling van de invoerheffing (Jur. 1982, p. 1404).

116 HvJ 2 december 1982, 272/81, Sociat RU-MI/FORMA, Jur. 4167.
117 J. Schwarze, Europdisches Venvaltungsrecht, Teil II, Baden-Baden 1988, p. 718.
118 HvJ 23 februari 1983, 66/82, Froman ais, Jur. 395.
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Barents heeft erop gewezen dat het Hof wel eist dat de hoogte van de
gevraagde borgstelling in een evenredige verhouding staat tot de omvang
van de transactie.119 Waar gevaar voor speculatie bestaat (bij voorbeeld
opslagsubsidies) mag de borgsom hoger zijn. Steeds moet de borgsom zo
hoog zijn dat financieel voordeel door niet-nakoming uitgesloten is.

Dit was het geval met betrekking tot het subsidiesysteem voor boter. Boter kon
worden gekocht uit de boterberg voor een gereduceerde prijs, op voorwaarde
dat hij niet ter consumptie zou worden doorverkocht, maar ter verwerking in
produkten. Om naleving van die voorwaarde te verzekeren werd een borgstelling
gevraagd, die zou vervallenals zoublijkendat de boter rechtstreeks op de markt
was gebracht, ongeacht of dit door de koper zelf of door zijn afnemers was
gedaan. De borg was even hoog als het prijsverschil tussen goedkope en
marktboter. Daarom was de uitvoering van de regeling niet onevenredig. 120

Als het gaat om het vervullen van administratieve formaliteiten, met name
het leveren van bewijsstukken dat de transactie inderdaad heeft plaatsgevon-
den, is van belang hoe ver de administratieve termijn is overgeschreden.
Na de Atalanta- en Buitoni-jurisprudentie bevatten de meeste verordeningen
getrapte vervaltermijnen.

In het Italtrade-arrest stelde het Hof dat de vaststelling van dwingende
termijnen dient ter verzekering van de goede gang van zaken bij het stelsel
van voorschotten en de naleving van het beginsel van gelijke behandeling
van de handelaren. Het Hof stelde verder:

'Wat de vraag betreft, of de in artikel 8, lid 2 van verordening nr. 2373/83
bedoelde verbeurte van de waarborg in een redelijke verhouding staat tot dit
doel en noodzakelijk is om dit te bereiken. zij opgemerkt dat deze sanctie niet
forfaitair is, doch aan de duur van de vertraging is gerelateerd, en dat de
waarborg slechts in zijn geheel wordt verbeurd indien de destilleerder de
bewijsstukken niet heeft overgelegd bij het verstrijken van een zeer ruime termijn
en na het verstrijken van een eerste, door de gedeeltelijke verbeurte van de
waarborg gesanctioneerde termijn. 9121

In de loop van de jaren is zo een gedifferentieerd systeem ontwikkeld op
het punt van verbeurd verklaren van waarborgsommen, dat afhankelijk van
de eisen die de markt stelt, strenger of soepeler ingericht is. Er bestaat
onderscheid tussen nakomen van hoofd- en nevenverplichtingen en binnen
de nevenverplichtingen ook nog naar de duur van het verzuim. Bij de

119 ELR 1985, p. 244-245.
120   Zie  HvJ   11   maart 1976, 99-100/76, De beste boter,  Jur.   861.
121   HvJ 27 november 1991, C-199/90, Italtrade/AIMA, Jur. I-5545.
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beoordeling hanteert het Hof het evenredigheidsbeginsel door steeds te
toetsen aan de doelstelling van de verplichting waarvoor de waarborg als
zekerheid dient. Afhankelijk van het belang van het bereiken van die
doelstelling voor de algemene doelstellingen van de EG is het Hof strenger
of minder streng. Het bereiken van deze doelstellingen gaat voor op de
belangen van de betrokkenen.122 In geval misbruik moet worden tegenge-
gaan is het Hof dientengevolge strenger dan wanneer het gaat om een goed
administratief beheer. In tijden van economische onrust wordt grotere
strengheid betracht. Ook hier heeft het Hof zich niet uitgesproken over
een mogelijk punitief karakter  van het verval  van de waarborgsom.

3.2 Terugvordering van subsidies, premies en restituties

Om de goede werking van met name subsidie- en premieregelingen te
verzekeren zijn Raad en - op grond van delegatie door de Raad -
Commissie bevoegd om controlesystemen vast te stellen, hetzij in
verordeningen, hetzij in richtlijnen. Die systemen worden door de lidstaten
uitgevoerd, waarbij zij meestal een keuze hebben tussen verschillende syste-
men. Zo kent de Verordening Premieregeling schapevleesproducenten
1984123 de verplichting om gedurende een vooraf gestelde periode een
vooraf vastgesteld aantal schapen op het bedrijf aanwezig te houden. Blijkt
tijdens steekproeven of bij controle achteraf dat dit aantal niet gedurende
de gehele periode aanwezig is geweest, dan vervalt het recht op premie
volledig. Zo bestaat er ook een subsidieregeling wanneer ondermelk gebruikt
wordt voor voederdoeleinden, anders  dan voor jonge kalveren. 124  Aan

het begin van het kwartaal dient opgave te worden gedaan van de omvang
van de veestapel; de subsidie kandan aan het einde van het kwartaal worden
aangevraagd. De opgave aan het begin van het tijdvak is essentieel om een
goede controle en uitvoering van de regeling te verzekeren, aangezien bij
opgave achteraf gemakkelijk een lager aantal kalveren kan worden
opgegeven als het bedrijf niet is gecontroleerd. Blijkt dat opgave en werke-
lijke omvang van de veestapel niet overeen stemmen, dan mag de premie
volledig geweigerd of teruggevorderd worden.

Bij de beoordeling van dergelijke controlemaatregelen gaat het Hof
steeds uit van de doelstelling van de verordening of richtlijn. De maatregelen
vinden in het algemeen hun ratio in het verzekeren van de goede werking

122 Vgl. HvJ 7 december 1993, C-339/92, ADM Ohl-Muhler/BALM, Jur. I-6473.
123 RaadsVo. 872/84, Pb. 1984 L 90.
124 RaadsVo. 2793/77, Pb. 1977 L 321/30.
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van de betrokken steunregeling in alle lidstaten. De controlemaatregelen
moeten de bevoegde nationale autoriteiten in staat stellen om te verifieren
of voldaan  is  aan de materitle voorwaarden voor steunverlening.  In dat
licht beoordeelt het Hof of daartoe geschikte instrumenten worden toegepast
(zoals het vereiste een voorraadboekhouding bij te houden, 125 of opgave
van de veestapel te doen aan het begin van het kwartaall 26) en of deze
maatregelen verder gaan dan noodzakelijk is voor de goede werking van
de steunregeling.127 Het Hof beperkt zich meestal tot deze noodzakelijk-
heidstoetsing zonder na te gaan in hoeverre de gevolgen van de maatregelen
bezwarend zijn voor de betrokken EG-onderdanen of in hoeverre de nadelige
gevolgen voor belanghebbenden in een (on)evenredige verhouding staan
tot de met de regeling te dienen doelen. 128

Indien blijkt dat de belanghebbende niet voldaan heeft aan de verplich-
tingen die in het kader van de controle op hem rusten, dienen de lidstaten
maatregelen te nemen ten einde misbruik van de regeling te voorkomen.
Het Hof maakt ook hier echter een duidelijk onderscheid tussen de hoofdver-
plichting, die gelieerd is aan de ratio van de regeling, en de nevenverplich-
tingen, die met het oog op de handhaving zijn opgelegd. Indien niet is
voldaan aan de hoofdverplichting, bij voorbeeld het gedurende vij f jaar
niet op de markt brengen van melk- en zuivelprodukten (Vo. 1078/77),
dan is volledige terugvordering van de premie gerechtvaardigd en niet in
strijd met het evenredigheidsbeginsel. De doelstelling van de premieregeling,
in dit voorbeeld vermindering van de melk- en zuiveloverschotten, kan door
niet-nakoming namelijk sterk belemmerd worden en rechtvaardigt een streng
optreden. Een enkele overtreding rechtvaardigt daarom intrekking en te-
rugvordering van de volledige premie. 129

Anders ligt het bij de niet-nakoming van de administratieve nevenver-
plichtingen in het kader van de controle, zoals in dit voorbeeld de ver-
plichting het vee te merken en van ieder stuk vee een registratiekaart op

125   Zie  bijv.  HvJ 18 oktober 1988, 121/87, Bayernwald Fruchteverwertung,  Jur.   6273.
126 HvJ 16 november 1989, C-333/87, Bondsrepubliek/Commissie, lur. 3773.
127   Vgl.  HvJ 21 januari 1992, C-319/90, Otto Pressler Weingut/BRD,  Jur.   I-203,  en  HvJ  8

april 1992, C-256/90, Mignini/AIMA, lur I-2651.  Zie ook HvJ 15 november 1972, 27/72,
Aimer, Jur. 1091; HvJ 2 december 1982, 273/81, Socittt Laititre de Gact, Jur. 4193; HvJ
17 mei 1984,15/83, Denkavit, Jur. 2171; HvJ 18 februari 1982, 77/81, Zuckerfabrik Fran-
ken, Jur. 681; HvJ 6 mei 1982, 54/81, Fromme, Jur. 1449.

128  HvJ 2 mei 1990, C-357/88, Hopermann/BALM, Jur. 1- 1669. Zo ook J.H. Jans, Evenredig-
heid: ja, maar waartussen?, SEW 1992/10, p. 751-770 (769).

129 Zie HvJ 18 april 1989, 358/87, Drewes/Luneburg, Jur. 891, r.0. 17, en HvJ 23 november
1993, C-365/92, Schumacher, Jur. 1-6071.
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te maken. 130 Terugvordering van de gehele premie is dan niet gerechtvaar-
digd, maar slechts voor zover de betrokken controle daardoor niet meer
volledig is gewaarborgd. 131   In dit opzicht   is   er een parallel   met   de
jurisprudentie op het gebied van het verbeurd verklaren van waarborgsom-
men. Ook hier is namelijk van belang in hoeverre de administratieve
verplichting een noodzakelijk instrument is om de handhaving effectief te
doen zijn. Er kan verschil van inzicht bestaan met betrekking tot de relatie
tussen de nakoming van administratieve verplichtingen en (het verlies van)
de effectiviteit van de handhaving. Daarbij speelt de verwijtbaarheid van
de overtreding- behoudens in de regeling duidelijk omschreven gevallen
van  overmacht  -  geen  rol.

Op grond van de Uitvoeringsregeling EEG-premie schapevleesproducenten
kunnen schapehouders een premie verwerven door gedurende een bepaalde
periode een tevoren opgegeven aantal schapen aan te houden. Gebeurt dit niet
of voldoet men anderszins niet aan de administratieve voorwaarden, dan vervalt
de gehele premie. De verwijtbaarheid van het niet voldoen is geen factor van
betekenis. Zo is althans de uitleg van het College van Beroep voor het
bedrijfsleven. Men name waar het gaat om het niet tijdig voldoen aan bepaalde
meldingsplichten kan men echter betogen dat het volledige verval van de premie
onevenredig is, omdat de sanctie niet passend en noodzakelijk is om het met
de meldingsplicht beoogde doel te bereiken. Hierop wees Van Male, die steun
voor zijn opvatting vindt  in de jurisprudentie van het  Hof van Justitie. '32  Het

College houdt echter staande dat de sanctie van volledig verval van de premie
als niet is voldaan aan administratieve formaliteiten in het kader van de
Premieregeling schapevleesproducenten 1984 niet in strijd is met het evenredig-
heidsbeginsel. De gekozen methode van controle en handhaving is gerechtvaar-
digd, gezien de communautaire verplichting die rust op de lidstaten om te voor-
zien in een effectieve administratieve methode. Een evenredige vermindering
van de premie bij onregelmatigheden zou de handhaving minder effectief
maken. 133

Deze jurisprudentie van het College komt in een nieuw licht te staan door het
arrest Lingenfelser. In dit arrest herhaalt het Hof zijn vaste jurisprudentie dat
de sanctie op het overtreden van administratieve bepalingen niet onevenredig

130 Art. 2, tweede lid, sub b Vo. 1307/77.
131 Zie r.0. 17, 21 en 25 van het Drewes-arrest.
132  HvJ 20 februari 1979, 122/78, Buitoni, Jur. 677; CBb 27 april 1990, AB 508, m.nt. R.M.

van Male; zieook VzCBb 16 mei 1990, SEW 1990/12, p. 960-967, m.nt. H.G.J. Zonneveld.
133   CBb 10 januari  1992,  AB 201,  m.nt.  RMvM. Het College vermeldt expliciet  dat het  zich

bij dit oordeel heeft laten leiden door HvJ 18 januari 1990, C-345/88, Butterabsatz Osnabruck-
Emsland, Jur.  I-159.  In dit arrest stelt het Hof dat indien de regeling een hardheidsclausule
bevat die de sanctionering in geval van geringe schendingen van bijkomende verplichtingen
verzacht, de Europese regelgever een ruime vrijheid ter zake heeft en het niet aan de rechter
is om te bepalen of de hardheidsregeling ruimer of stringenter zou moeten zijn.
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mag zijn ten opzichte van het daarmee beoogde doel. In casu achtte het Hof
het totale verlies van een bepaalde subsidie als gevolg van de overschrijding
van de termijn voor het inleveren van dokumenten als bewijs van de transactie
onevenredig.'34 Het College van Beroep voor het bedrijfsleven blijkt in andere
gevallen - zoals bij het beoordelen van controlesystemen voor geslacht
rundvee - een ander oordeel te hebben over de noodzaak. effectiviteit en
evenredigheid ervan. 135

Restituties worden uitgekeerd wanneer bepaalde goederen de EG in- of
uitgevoerd worden om het prijsverschil tussen wereldmarkt en interne markt
te verevenen. Restitutie wordt vooruitbetaald voorafgaand aan de in- of
uitvoerbeweging. Na afloop van de gehele transactie moet de ontvanger
het bewijs leveren dat alle aan de restitutie verbonden verplichtingen zijn
nagekomen. Dit kunnen bij voorbeeld verplichtingen tot be- of verwerking
van stoffen zijn of verplichtingen tot het op de markt brengen van het
uitgevoerde in een bepaald derde land. Tot zekerheid voor nakoming moet
een waarborg/garantie worden afgegeven. Wanneer niet aan de verplichtin-
gen is voldaan, dient de restitutie te worden terugbetaald, terwijl bovendien
een verhoging van 20% verschuldigd kanzijn. Indien de waarborgsom nog
niet is vrijgegeven dient deze ter compensatie van het teruggevorderde
bedrag. Het meerdere dient te worden terugbetaald. 136

Ook hierbij is de vraag gesteld of een ongenuanceerde verhoging wel
in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel, met name wanneer
aan de ontvanger van de restitutie geen venvijt valt te maken dat de
voorwaarden voor de restitutie niet of niet volledig zijn nagekomen. Het
Hof ziet echter in de verhoging geen sanctie of boete, maar beschouwt de
verhoging als een soort forfaitaire heffing van rente. 137 De strekking van
de verhoging is te voorkomen dat de ontvanger van de restitutie ten onrechte
beschikt over een kredietfaciliteit. Tussen de vooruitbetaling en de
definitieve vaststelling van de restitutie ligt immers geruime tijd, soms wel
een jaar. Gedurende die tijd zou de betrokkene een ongerechtvaardigd
voordeel genieten. De verwijtbaarheid acht het Hof daarom geen factor
van betekenis. 138

134 HvJ 27 juni 1990, C-118/89, Jur. I-2637, SEW 1991/7-8, p. 482-483.
135 CBb 5 juni 1992, AB 477 (Neutgens).
136   Vgl. Vo. 1957/69 met betrekking  tot de uitvoer van graanprodukten,  Pb.   1969  L  250.
137 Vervaele heeft crop gewezen dat in de uitspraken van het Hofhet begrip geldboete angstvallig

wordt vermeden. Zie Bestuursrechtelijke toepassing en handhaving,  p.  201,  noot  123.
138 HvJ 5 februari 1987, Plange Kraftfutterwerke, 288/85, Jur. 611.
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3.3 Andere sancties

Het gemeenschapsrecht schrijft in verordeningen en richtlijnen verschillende
maatregelen voor die lidstaten moeten treffen als reactie op niet-nakoming
van communautaire verplichtingen. Deze reacties zijn van verschillende
aard en worden niet in alle gevallen als sanctie gekwalificeerd. Het gemeen-
schapsrecht schrijft maatregelen voor zoals opslagvergoedingen bij
vertraagde afname van goederen, uitsluiting van subsidie- of premierege-
lingen, forfaitaire verhogingen etc. Met betrekking tot de parameters die
de evenredigheid van dergelijke maatregelen bepalen, valt betrekkelijk
weinig uit de jurisprudentie af te leiden. In verschillende gevallen voorziet
de verordening zelf in een bepaling van de zwaarte van de maatregel naar
de ernst van de inbreuk. Zo zijn er verordeningen met betrekking tot
verkoop bij inschrijving van goederen door interventiebureaus die voorzien
in een opslagvergoeding vaneen bepaald bedrag per 100 kg niet afgenomen
goederen per dag dat niet is afgenomen.139 Interventiebureaus verkopen
deze goederen onder de strikte voorwaarde dat zij voor een bepaalde datum
uit de opslagdepots vande EG worden opgehaald. Wordtdeze termijn over-
schreden, dan volgt berekening van de opslagvergoeding. In de regeling
is een clausule opgenomen voor gevallen van overmacht. De opslagver-
goeding is duidelijk ook bedoeld als sanctie - aldus het Hof -

'omdat zij de koper niet alleen de daadwerkelijke kostprijs van de bijkomende
opslag doet dragen, maar hem tot inachtneming van de gestelde termijn aanzet
door hem een forfaitaire financiale last op te leggen die des te duidelijker als
een dwangsom werkt, naarmate de overschrijding van de termijn gering is. .140

Het Hof wijdde in deze zaak echter geen overwegingen aan de hoogte van
de 'dwangsom'.141

De uitsluiting van een subsidieregeling is voorzien in verschillende
regelingen met betrekking tot premiebetaling voor het aanhouden van
vee.142 De uitsluiting treft de producent die opzettelijk of uit grove nalatig-
heid valse gegevens ofverklaringen heeft verstrekt. Deze zelfde regelingen
bevatten de verplichting om wanneer het opgegeven aantal dieren- binnen
bepaalde marges - verschilt van het aanwezige aantal, een gedeelte (bij

139 Zie bijv. Vo. 1000/83, Pb. 1983 L 112.
140 HvJ 19 april 1988, 71/87, Inter-Kom, Jur. 1979 (1998).
141  Vervaele ziet hierin meer een boete. Zie Besmursrechtelijke toepassing en handhaving, p.

192.

142 Zie naast de hierboven onder § 3 genoemde verordeningen ook Vo. 1244/82, Pb. 1982 L
143, zoals gewijzigd door Vo. 1662/89, Pb. 1989, L 163 met betrekking tot zoogkoeien.

106



Sancties in het communaut(lire recht

voorbeeld 20%) van de premie in te houden. Deze inhouding beschouwt
het Hof als een boete. 143

4        Cumulatie van sancties

Cumulatie van punitieve sancties wordt ongewenst geacht in verband met
het beginsel dat niemand tweemaal voor hetzelfde feit veroordeeld mag
worden  (ne  bis   in idem). Dubbele bestraffing voor eenzelfde   feit  door
communautaire instanties is niet mogelijk.144 Het opleggen van punitieve
sancties door communautaire en nationale autoriteiten voor hetzelfde feit
is echter wel mogelijk. Hier kan een conflict ontstaan tussen communautaire
en nationale sanctiebevoegdheden. Een dergelijk conflict zal moeten worden
opgelost volgens de lijnen van het gemeenschapsrecht, aangezien dit het
primaat heeft over het nationale recht. Wat zegt het gemeenschapsrecht
over cumulatie van sancties?

Het ne-bis-in-idem-beginsel biedt alleen soelaas als het gaat om hetzelfde
feit, dezelfde sanctiedoelen en dezelfde partijen.145 Van deze drie criteria
is in specifiek communautair verband vooral de samenloop van nationale
encommunautairebevoegdhedenproblematisch. Deanderecriteria leveren
ook in nationaal verband al moeilijkheden op.146 E6n gedraging kan
immers verschillend gekwalificeerd worden, bij voorbeeld als het niet
voldoen aan de voorwaarden voor premietoekenning door onjuiste informatie
te geven en als het plegen van valsheid in geschrifte. Er kunnen verschil-
lende sanctiedoelen zijn: herstel van de rechtmatige toestand door
terugvordering van de premie en het 'bestraffen' door middel van een
bestuurlijke of strafrechtelijke sanctie.

Slechts wanneer zowel de EG-organen als de nationale organen sanctie-
bevoegdheden hebben, zoals in het kartelrecht, kan een cumulatie ontstaan
van sancties met dezelfde doeleinden voor hetzelfde feit. Het Hof stelde
in 1969 in het Walt Wilhelm-arrest onder verwijzing naar de algemene
beginselen van gemeenschapsrecht dat de billijkheid eist dat bij het bepalen
van de sanctie rekening gehouden wordt met eerdere beslissingen van

143   Zie HvJ 27 oktober 1992, C-240/90, Bondsrepubliek Duitsland/Commissie, AB 1993,  316,
Jur.  1-5383.

144 Vgl. HvJ 5 mei 1966, 18 en 35/65, Gutmann, Jur. 150.
145   ZieL.].1.  Rogier,  Strafsancties,  administratieve  sancties  en  het  una via-beginsel,   Amhem

1992, p. 145 e.v.
146 Vgl. H. de Doelder/J.W. van der Hulst, EEG-sancties en ne bis in idem, SEW 1993/11,

p. 722-733.
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repressieve (punitieve) aard. Zowel de lidstaat als de EG-instelling dienen
ertegen te waken dat het totaal van de gecumuleerde sancties in een wanver-
houding staat tot de ernst van het gepleegde feit.147 Bij cumulatie van
sancties opgelegd door derde landen (zoals in kartelzaken bij voorbeeld
door de VS) en de EG voor dezelfde feiten gepleegd binnen de EG moet
de Commissie rekening houden met reeds opgelegde sancties. 148

Het ne-bis-in-idem-beginsel wordt als zodanig om een tweetal redenen
niet toegepast in de jurisprudentie van het Hof. De eerste reden is dat het
beginsel alleen werkt binnen de nationale rechtsorde en geen internationale
werking heeft, dat wil zeggen geen werking bij vervolging en bestraffing
in verschillende rechtsorden voor hetzelfde feit. Artikel 14, zevende lid,
IVBP legt dit beginsel vast voor de partijen bij het IVBP. Uit artikel 4,
eerste lid, van het Zevende protocol bij het EVRM wordt afgeleid dat geen
strafrechtelijke veroordeling kan volgen na het opleggen van een punitieve
bestuurlijke sanctie. Deze verdragsbepalingen hebben echter evenmin
internationale werking. De internationale verdragen die met betrekking tot
dubbele vervolging zijn afgesloten hebben geen werking voor de EG,
aangezien de Gemeenschap als zodanig geen partij is.149 Zoals bekend
behoorthet EVRM wel totdealgemene beginselen vangemeenschapsrecht.
Het Hof heeft echter tot nu toe niet erkend dat artikel 6 EVRM van toe-
passing is op het opleggen van boetes. 150 De tweede reden is dat er ook
buiten het EG-recht om onzekerheid bestaat in hoeverre het ne-bis-beginsel
in de weg staat aan samenloop van strafrechtelijke en bestuurlijke sane-
ties. 151

Cumulatie van sancties kan worden verzacht door toepassing van het
evenredigheidsbeginsel. Stessens pleit daarom voor de formulering van ne
bis in idem als 'mensenrechtelijk' beginsel gericht op het individu. Iedere
dubbele procedure gericht op het opleggen van punitieve sancties zou
vermeden moeten worden, ongeacht de autoriteit(en) die de vervolging in-
zet(ten). 152

147 HvJ 13 februari 1969,  14/68, Walt Wilhelm, Jur. 1.

148   HvJ 14 december  1972, 7/72, Boehringer Mannheim,  lur.   1281.
149 Zie Stessens, p. 149.
150  Vgl. M.S.E. Helali, La Convention europtenne des droits de l'homme et les droits fran ais

et communautaire de la concurrence, R7DE 1991/3, p. 335-362 (349).
151 Zie ook hoofdstuk 5, § 5.
152 Stessens, p.  150. Dit komt neer op een pleidooi voor una via. Rogier pleit ook voor deze

situaties voor toepassing van het una via-beginsel. Zie zijn Cumulatie van sancties in Europees
verband, NJB 1992/41, p. 1379-1384.
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Tot op heden komt het betrekkelijk weinig voor dat EG-organen
zelfstandige sanctiebevoegdheden hebben. Om die reden is het probleem
van cumulatie van communautaire en nationale sancties niet accuut. De
kans dat EG-organen meer zelfstandige bevoegdheden krijgen, acht ik niet
zo groot in het licht van het subsidiariteitsbeginsel zoals neergelegd in artikel
3B EG. Daarnaast heeft de EG niet het benodigde apparaat en de menskracht
om zelfstandig sancties op te leggen. De EG is mede daarom druk doende
de nationale bestuurlijke sancties zoveel mogelijk te harmoniseren om zo
nog enige invloed op de rechtshandhaving te hebben. 153

Voor zover nationale organen in het kader van het gemeenschapsrecht
de mogelijkheid hebben om ter zake van eenzelfde rechtsinbreuk verschillen-
de punitieve sancties op te leggen, biedt de rechtspraak van het Hof zoals
geformuleerd in het Walt Wilhelm-arrest uitkomst. AG VerLoren van
Themaat heeft voorgesteld om de Walt Wilhelm-jurisprudentie ook toe te
passen bij cumulatie van nationale sancties met verschillende sanctiedoelein-
den. Hij ziet in toepassing van het evenredigheidsbeginsel een mogelijkheid
een grens te stellen aan cumulatie van verschillende sancties 'van repressieve
aard'.  Het is dan niet nodig een toevlucht te zoeken tot het 'strafrechtelijke
beginsel' ne bis in idem, aldus de AG.154

5       Sancties in het communautaire recht en evenredigheid

5.1 Directe handhaving en evenredigheid

Het meest ontwikkeld is de evenredigheidstoetsing van boete-oplegging.
In tegenstelling tot de situatie bij tuchtsancties en dwangsommen heeft het
Hof een uitgebreide catalogus van criteria opgebouwd met betrekking tot
de hoogte van de boete. In § 2.2.2 heb ik deze criteria opgesomd. Daarbij
valt op dat de ernst van de overtreding gerelateerd wordt aan de mate waarin
de verwezenlijking van de doelstellingen van het kolen- en staalbeleid of
de gemeenschappelijke markt doorkruist wordt door de gepleegde rechtsin-
breuk. Hiertoe vallen verschillende criteria te herleiden, zoals het markt-
aandeel, de omzet, de omvang van de (groep van) onderneming(en), de
mate van beinvloeding van de marktsituatie etc. Des te zwaarder wordt
de inbreuk aangerekend  als er opzet of grove schuld   in  het  spel  is.   Als

153 Zie hien'oor  §  3.
154 Zie zijn conclusie bij de zaak KOnecke, Jur. 1984, p. 3317.
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rechtvaardigende omstandigheid houdt het Hof rekening met overmacht,
maar het neemt slechts zelden het bestaan van overmacht aan.

In tuchtzaken zijn Hof en Gerecht zeer terughoudend in hun beoordeling
van opgelegde sancties. De feitenvaststelling wordt goed gecontroleerd,
waarna een oordeel volgt of deze feiten een tuchtsanctie rechtvaardigen.
Een zeer terughoudend oordeel geeft de rechter over de sanctie zelf. Hier
laat hij aan de bevoegde autoriteiten een ruime discretionaire bevoegdheid.
Slechts bij een kennelijke fout of misbruik van bevoegdheid volgt vernieti-
ging, hetgeen zelden voorkomt.

Over de beoordeling van de evenredigheid van dwangsommen valt
betrekkelijk weinig te zeggen. De toepasselijke bepalingen geven de
bevoegdheid tot het bepalen van de hoogte van de dwangsom aan de hand
van min of meer forfaitaire percentages van de omzet of de waarde van
activa. Voor zover  ik heb kunnen vaststellen heeft  het  Hof geen eigen
criteria ontwikkeld op dit punt.

5.2 Indirecte handhaving en evenredigheid

De bevoegdheid van de EG - en in het bijzonder de Commissie - om
aan lidstaten voor te schrijven welke bestuurlijke sancties zij moeten
opleggen bij geconstateerde onregelmatigheden, lijkt nu wel buiten twij fel.
De jurisprudentie van het Hof is echter zoekend en beantwoordt niet alle
vragen die op dit punt rijzen. Zo kwalificeert het Hof bepaalde maatregelen
pas als sanctie na verschillende arresten waarin de vraag naar het sanctieka-
rakter angstvallig vermeden is. Het Hof gaat categorisch niet in op de vraag
of bepaalde sancties al dan niet als punitief moeten worden beschouwd en
blijft vasthouden aan het onderscheid bestuursrechtelijk - strafrechtelijk.
Zo blijft in het vage in hoeverre artikel 6 EVRM van toepassing is en welke
consequenties uit die eventuele toepasselijkheid voortvloeien. 155

Het Hof beziet het vraagstuk van de communautaire sanctionering vooral
in de brede context van het tegengaan van misbruik van gemeenschapsgel-
den, de EG-fraudebestrijding. Meer positief formuleert het Hof deze
doelstelling als het verzekeren van de goede werking van de betrokken
regeling. Dit is de doelstelling waardoor het Hof zich bij de beoordeling
van sancties laat leiden. In die visie is het minder interessant te bezien in
hoeverre het gaat om punitieve of reparatoire sancties. De vraag die het
Hof zich stelt is ofde maatregel geschikt en noodzakelijk is om het gestelde
doel te bereiken. In die algemene context van de regeling vindt ook de

155   Zo ook Vervaele in Bestuursrechtelijke toepassing en handhaving,  p.   193.

110



Sancties in het communautaire recht

toetsing  van de zwaarte  van de sanctie plaats. Deze toetsing is vooral  een
noodzakel4kheidstoetsing. De vraag in hoeverre rekening gehouden moet
worden met allerlei bijzondere omstandigheden van de rechtsinbreuk, beant-
woordt het Hof aan de hand van dit criterium. Als het voor het bereiken
van de doelstelling van de betrokken regeling noodzakelijk is om streng
te zijn en niet of nauwelijks rekening te houden met verzachtende omstandig-
heden,  acht  het  Hof dit gerechtvaardigd  en niet onevenredig. 156  Is  het
daarentegen niet noodzakelijk - zoals het geval is met het nakomen van
sommige administratieve verplichtingen - dan eist het Hof differentiatie.

In wezen is wat het Hof hier doet, een toetsing van het handhavingsbe-
leid van Raad en Commissie. Het Hof beziet de doelstelling van de
betrokken verordeningen zoals weergegeven in de considerans en door Raad
of Commissie desgewenst aan het Hof toegelicht, waarna de geschiktheid
en noodzakelijkheid van de gekozen sanctiemaatregelen beoordeeld wordt.
Vervolgens wordt deze noodzakelijkheid in verband gebracht met de
concrete omstandigheden en beziet het Hof de evenredigheid van de
maatregel ten opzichte van het betrokken individu. Uit deze laatste
beoordelingsstap vloeit ook voort dat in geval van overmacht geen of een
minder zware sanctie kan worden opgelegd.  Voor het overige neemt het
Hof niet snel aan dat een rechtsinbreuk de overtreder niet toe te rekenen
valt en hanteert het in feite een risico-aansprakelijkheid. Opzet en grove
schuld maken de toerekening alleen maar zwaarder omdat door met opzet
ofgrove schuld te handelen het EG-beleidbewust wordtdoorkruist, hetgeen
een strenge reactie rechtvaardigt.

156 Zie het arrest Hopermann.
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Beleidskeuzes in het communautaire recht

1         Beleidskeuzes op nationaal en communautair niveau

Sociaal-economisch beleid voeren bestaat voornamelijk uit het maken van
keuzes op grond van eigen beleidsdoelstellingen, prognoses en een aantal
vaste gegevens. Een discretionaire bevoegdheid is daarbij onontbeerlijk
en in het gemeenschapsrecht ook in ruime mate voorhanden. Zo heeft de
Commissie de bevoegdheid interventieprijzen vast te stellen voor bij
voorbeeld vlees en graan. Vrijwel dagelijks worden deze prijzen gewijzigd
aan de hand van de ontwikkelingen op de interne markt. Daarbij gaat de
Commissie af op prognoses omtrent die ontwikkelingen. Op grond van de
prognoses probeert de Commissie een zodanig prijsbeleid te voeren dat
de markt zich evenwichtig ontwikkelt.

De vraag is nu in hoeverre de met de uitoefening van deze discretionaire
bevoegdheid gepaard gaande belangenafweging en het resultaat van dit
proces door het Hof getoetst worden. Artikel 33 EGKS bepaalt hierover:

'Het onderzoek door het Hof kan echter geen betrekking hebben op een
beoordeling van de toestand, die voortvloeit uit economische feiten of
omstandigheden, met het oog op welke toestand de beschikkingen zijn gegeven
of de aanbevelingen zijn gedaan, tenzij de Commissie het verwijt wordt gemaakt,
dat zij haar bevoegdheden heeft misbruikt of de bepalingen van het Verdrag
of enige op de uitvoering daarvan betrekking hebbende rechtsregel klaarblijkelijk
heeft miskend. '

In artikel 173 EG is een dergelijke zinsnede niet opgenomen. In de praktijk
heeft het Hof zich aan de tekst van artikel 33 EGKS niet zoveel gelegen
laten liggen, maar heeft het zelf de grenzen van zijn controle bepaald.1
Het onthoudt zich van toetsing van de opportuniteit van gemaakte keuzes,
van de juistheid van het gevoerde economische beleid en van de juistheid
van de aan het beleid ten grondslag liggende prognoses omtrent de
economische situatie.

1      Wg\.  C.W.A.  Timmermans,  De  administratieve   rechter   en  beoordelingswijheden  van
besmursorganen, Leuven 1973, p. 123.
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Het Hof stelt zich bij de toetsing van verordeningen wat terughoudender
op dan bij de controle van beschikkingen. Het staat toe dat bij een
verordening een globale afweging van de voor- en nadelen gemaakt wordt.
Slechts bij de constatering dat er sprake is van willekeur, grijpt het Hof
in. De controle op de rechtmatigheid van beschikkingen varieert naar de
aard van de beschikking en de omstandigheden van het geval. Voorop staat
dat de belangenafweging niet mag geschieden op grond van algemene,
abstracte overwegingen. Er dient steeds rekening gehouden te worden met
de bijzondere omstandigheden van het concrete geval.2 Niettemin zullen
we in dit hoofdstuk zeer weinig voorbeelden aantreffen van beschikkingen,
omdat de resultaten van beleidsvorming vooral in algemene regels worden
neergelegd. Daarbij komt datde bevoegdheid tot het nemen vanbeschikkin-
gen door EG-instellingen vooral die gevallen betreft die in hoofdstuk 3
besproken zijn.

Dit hoofdstuk is erop gericht te onderzoeken op welke wijze het
evenredigheidsbeginsel buiten de handhaving van communautair recht
gehanteerd wordt. Daarbij geldt als uitgangspunt dat hantering van het
evenredigheidsbeginsel aan de orde is bij beslissingen waarbij belangen
afgewogen moeten worden, bij het maken van beleidskeuzes derhalve. In
het gemeenschapsrecht vallen de beleidskeuzes die onder de aandacht van
het Hofvan Justitie komenuiteen in twee categorieen: de keuzes van EG-in-
stellingen en de keuzes van nationale organen. De laatste categorie
beoordeelt het Hof in het kader van de gemeenschapstrouw (artikel 5 EG),
dat wil zeggen in het kader van de loyale, integrale en goede doorvoering
van het gemeenschapsrecht. Daarbij hanteert het Hof de bepalingen met
betrekking tot de vier vrijheden en het secundaire gemeenschapsrecht als
toetsingskader. Het zijn immers deze vrijheden die het welslagen van het
streven naar 66n grote binnenmarkt bepalen. Voor zover lidstaten nog
maatregelen mogen nemen die het vrije verkeer belemmeren, moeten deze
in overeenstemming zijn met door het verdrag toegelaten doelstellingen
en niet verder gaan dan noodzakelijk is om deze doelstellingen te bereiken.
Over deze problematiek  gaat  §  2.

Aan het vrije verkeer van kapitaal wordt in dit hoofdstuk geen aparte
aandacht besteed, omdat de verplichting tot liberalisering tot 1 januari 1994
beperkt was. Bovendien is slechts zelden toepassing gegeven aan artikel
73 E(E)G dat aan de Commissie tot 1994 de mogelijkheid bood om lidstaten
toe te staan om maatregelen te nemen tegen kapitaalbewegingen die de

2  Zie hierover ook mijn A/gemene beginselen van behoorlt)'k besmur en buitenlandse
equivalenten, Zwolle 1987, p. 157-159.
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kapitaalmarkt zouden kunnen verstoren. Bij de beoordeling van de reikwijdte
van die maatregelen kon een noodzakelijkheidstoets worden aangelegd.

In dit hoofdstuk blijft daarnaast buiten beschouwing het vrijstellingsbeleid
van de Commissie op grond van artikel 85, derde lid, E(E)G. Dit beleid
moet voldoen aan het evenredigheidsbeginsel in de vorm van de rule of

reason. De tekst van het derde lid geeft aan dat het daarbij gaat om een
tweeledige evenredigheidstoetsing. Enerzijds betreft het de toetsing of de
concurrentiebeperkende overeenkomst bijdraagt aan verbetering van de
produktie of de technische en economische vooruitgang bevordert. Daarbij
is het van belang in hoeverre de overeenkomst bijdraagt aan het communau-
taire beleid ter zake. Anderzijds betreft het de toetsing of de vrijheid die
gegeven wordt, niet verder gaat dan noodzakelijk is om de hierboven
bedoelde doelstellingen van economisch beleid te bevorderen. Het betreft
hier echter niet de toetsing van de beleidskeuzes van de lidstaten of de  EG
als zodanig, maar de vraag in hoeverre een afspraak in het bedrijfsleven
het overheids- of EG-beleid doorkruist. Om deze reden is dit onderwerp
buiten behandeling gelaten.

De eerste categorie, de beleidskeuzes van de Instellingen en organen
van  de   EG zelf, wordt behandeld   in   § 3. Daarbij   gaat het vooral   om
maatregelen die de EG treft om de markt te beinvloeden. De belangrijkste
markt in EG-verband is de landbouwmarkt. Veel van de gevallen die in
deze paragraafbehandeld worden zijn daarom ontleend aan geschillen over
landbouwmaatregelen. Ook hier gaat het Hof na wat de doelstelling is
geweest van een bepaalde beleidskeuze en toetst het vervolgens de noodzaak
ervan.

In §§ 4 en 5 komen beide categorietn beleidskeuzes aan de orde bij
de bespreking van de rol van fundamentele rechten bij het maken van die
keuzes. Enerzijds gaat het om fundamentele rechten als het eigendomsrecht
en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de
bewegingsvrijheid. Anderzijds gaat het om het discriminatieverbod zoals
dat in verschillende bepalingen van het EG-verdrag is neergelegd. Bij de
beoordeling ofer sprake is van verbodendiscriminatie speelthet evenredig-
heidsbeginsel een belangrijke  rol.

§ 6 behandelt de vraag in hoeverre een gebrekkige beleidskeuze van
Instellingen of organen van de EG -  in die zin dat onvoldoende rekening
is gehouden met bepaalde belangen - hersteld kan worden door het
aanbieden van financiele compensatie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met
enkele conclusies.
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2       Beleidskeuzes op nationaal niveau

2.1 Vrij verkeer van goederen

Een belangrijke doelstelling van de EG is het tot stand brengen van een
gemeenschappelijke 'binnenmarkt': de grenzen tussen de lidstaten moeten
volledig opengesteld worden voor in- en uitvoer van goederen, zodat EG-
onderdanen binnen de gehele EG onder dezelfde concurrentievoorwaarden
handel kunnen drijven. Daarom verbiedt het verdrag in de artikelen 30 en
34 belemmeringen van de handel tussen de lidstaten. Artikel 30 verbiedt
maatregelen die de invoer kunnen belemmeren, artikel 34 die welke de
uitvoer kunnen belemmeren. Niet alleen rechtstreekse in- of uitvoerbe-
perkingen zijn verboden, maar ook versluierde beperkende maatregelen,
zoals technische voorschriften met betrekking tot de fabricage, de kwaliteit
of samenstelling, de opslag, de wijze van invoer etc. van waren/goederen.
Daarnaast gaat het om belemmeringen bij de afzet van produkten. Deze
belemmeringen worden maatregelen van gelijke werking genoemd.  Deze
maatregelen zijn vaak gelijkelijk van toepassing op nationale en buitenlandse
goederen, maar werken voor de laatste ongunstiger uit, omdat het voor
buitenlandse producenten moeilijker is om aande voorschriften te voldoen.
Immers, een maatregel waarbij een lidstaat voor de verkoop in eigen land
een gewicht van 40 gram voor bolletjes garen voorschrijft, terwijl het stan-
daardgewicht van een bolletje garen 50 gram is, is voor een producent
evenzeer belemmerend als een kwantitatieve invoerbeperking. 3

Artikel 36 geeft lidstaten de mogelijkheid toch belemmerende maatrege-
len te nemen als deze nodig zijn ter bescherming van bepaalde belangen
vande nationale rechtsorde. Daarnaast heeft het Hofvan Justitie uitspraken
gedaan waarin bepaalde beperkingen werden toegelaten, hoewel ze niet
vielen onder de uitzonderingsgronden van artikel 36. De doctrine die met
deze arresten is ingezet, wordt ook wel de rule of reason genoemd.

Hierna zal ik eerst bespreken de invoer-beperkingen die zijn toegelaten
op grond van artikel 36, en daarna die welke op grond van de rule ofreason
door het Hof toegestaan zijn. Tot slot zal ik de doctrine met betrekking
tot de uitvoer-beperkingen bespreken.

3 Deze soort belemmeringen noemt de Commissie in richtlijn  70/50,  Pb.   1970  L  13.
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2.1.1       Uitzonderingen  in  het  nationaal   (niet-economisch)  belang
(artiket 36)

Artikel 36 EG geeft de mogelijkheid om uitzonderingen te maken op het
verbod om met behulp van in*voerbeperkingen of maatregelen van gelijke
werking het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten te belemmeren.
Het gaat daarbij uitdrukkelijkommaatregelendie uitsluitend vantoepassing
zijn op importgoederen en niet om maatregelen die ook van toepassing zijn
op nationale goederen. Die vallen onder artikel 30. In artikel 36 staat een
aantal gronden genoemd die een ongelijke behandeling van nationale goede-
ren en goederen uit andere lidstaten kunnen rechtvaardigen. Deze gronden
zijn uitdrukkelijk beperkt tot niet-economische belangen:

Artikel 36 noemt: bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde
en veiligheid, de gezondheid en het leven van mensen, dieren en planten, het
nationaal artistiek, historisch en archeologisch bezit en de industriele en commer-
ciele eigendom.

In zijn jurisprudentie op dit artikel heeft het Hof aangegeven dat dergelijke
nationale regelingen slechts rechtmatig zijn, wanneer ze zijn gebaseerd op
een van de als uitzondering genoemde doelstellingen, en wanneer die
regelingen noodzakelijk zijn voor het bereiken van en in een evenredige
verhouding staan tot die doelstellingen: Een beroep op de uitzonderingsmo-
gelijkheden vervalt als de bescherming van de betrokken belangen verzekerd
is door harmonisatierichtlijnen en toezicht op de naleving ervan:

2.1.1.1     Bescherming  van  de  volksgezondheid

Het Hof heeft de lidstaten in dit opzicht een ruime discretionaire bevoegd-
heid gelaten en hun het recht gegeven zelf te bepalen in welke omvang de
volksgezondheid beschermd dient te worden, met name omdat harmonisering
op dit terrein deels nog ontbreekt. De maatregelen op het gebied van de
volksgezondheid betreffen vooral sanitaire controles van in te voeren
voedingswaren (vooral vlees), maatregelen met betrekking tot de invoer

4     HvJ 19 december 1961, 7/61, Commissie/Italic, Jur. 671 en HvJ 7 februari 1984, 238/82,
Duphar, Jur. 1984, 532.

5    HvJ 17 juni 1981, 113/80, Ierse souvenirs, Jur.  1625.
6    HvJ 5 oktober 1977, 5/77, Tedeschi/Denkavit, Jur. 1555 en 5 april 1979, 148/78, Ratti,

Jur. 1629.
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van medicijnen  en de veiligheid van apparatuur. Het Hof gaat na of de
getroffen maatregel wel noodzakelijk is om de beoogde doelstelling te berei-
ken. In veel gevallen komt het Hof tot het oordeel dat hetzelfde bereikt
kan worden met een minder vergaande, het vrije verkeer minder beperkende
maatregel.8

Met betrekking tot farmaceutische specialiteiten is het Hof tot het oordeel
gekomen dat een gerechtvaardigde uitzondering valt te maken op het verbod
van artikel 30, wanneer een maatregel van een organisatie van apotheken
hetde apothekerverbiedt eengeneesmiddel merkloos te verstrekken, indien
de arts datzelfde geneesmiddel onder de merknaam heeft voorgeschreven.

De maatregel zelf zou, als zijnde ter bescherming vande volksgezondheid onder
de uitzondering van artikel 36 kunnen vallen. Er waren op dat gebied nog geen
harmonisatiebepalingen, zodat het de lidstaat vrijstond te bepalen in welke mate
zij de gezondheid en het leven van personen willen beschermen, en hoe dit zou
moeten worden bereikt. Het doel van de regeling was de verantwoordelijkheid
voor de behandeling van de patient volledig bij de behandelend arts te leggen.
De betrokken maatregel ging niet verder dan noodzakelijk was om het beoogde
doel te bereiken. Met name achtte het Hof van belang dat een arts de voorkeur
kan geven aan een bepaalde farmaceutische specialiteit boven een algemeen
of een ander merkprodukt met dezelfde therapeutische werking, omdat de patient
daar meer vertrouwen in heeft (psychosomatische redenen).9

Controles op in te voeren waren kunnen betrekking hebben op de
bescherming van de gezondheid van mens en dier (sanitaire controles) of
op bescherming van economische belangen (kwaliteitscontrole). De laatste
vorm van controle is op grond van artikel 36 niet toegestaan. Als met de
kwaliteitsverhoging een communautair belang gediend is, kan de controle
op  grond van de rule Of reason wel toegelaten zijn. 10

Bij de controles op in te voeren waren spitst de vraag naar de
evenredigheid van de controlemaatregelen zich toe op de analyses die van
de waren gemaakt (moeten) worden. Van een importeur kan niet gevergd
worden dat hij het produkt laat analyseren.

7        Dit onderwerp wordt vanaf  1995 op EG-niveau geregeld.
8        Vgl. L. Gormley, Recent Case  Law on the Free Movement of Goods:  Some Hot Potatoes,

CMLRev. 1990, p. 825-857 (850).
9       HvJ  18 mei  1989, 266 en 267/87, The Queen tegen Royal Pharmaceutical Society of Great

Britain, ex par-te, Association of Pharmaceutical Importers en anderen,  Jur.   1295.
10     R. Barents, Degemeenschapsrechtelijke positie van sanitaire keuringen endaaraanverbonden

heffingen, SEW 1979, p. 218-227 (220).
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'Eendergelijke verplichting zou de importeur immers een aanzienlijk zwaardere
last opleggen dan de binnenlandse fabrikant, die de samenstelling van het produkt
in eigen hand heeft, en zou in veel gevallen onevenredig zijn aan het nage-
streefde doel, gelet op de andere beschikbare verificatiemogelijkheden die even
betrouwbaar en minder stringent  zijn.'"

Het is een lidstaat niet toegestaan technische of chemische analyses te eisen
als die analyses reeds in een andere lidstaat zijn verricht en de resultaten
ervan ter beschikking van de autoriteiten van het land van invoer staan. 12

Daarom moet een importeur kunnen volstaan met het overleggen van
certificaten van de autoriteiten van het land van oorsprong en als die daar
niet vereist zijn voor het op de markt brengen van een produkt, met een
attest dat een vergelijkbare waarborg biedt. 13 Onnodige controle is niet
toegestaan. Controle kan wel nodig zijn als de standaard met betrekking
tot de volksgezondheid   in de andere lidstaat lager ligt. 14 Steekproeven
zijn voldoende. 15 Ter bescherming vande volksgezondheid is het niet nodig
alle waren volledig te controleren; bovendien zijn de kosten die daardoor
ontstaan niet gerechtvaardigd.16 Systematische controles gaan verder  dan
noodzakelijk is om de volksgezondheid te beschermen als de zendingen
vergezeld gaan van gezondheidscertificaten van de autoriteiten van de lidstaat
van uitvoer. 17

Toelaatbaarheid van de controle betekent niet dat ook de daaraan
verbonden heffingen of keurlonen zonder meer toelaatbaar zijn. Zo mag
de heffing ter dekking van de kosten van de controle niet uitgaan boven
datgene  wat voor controle noodzakelijk is. Wanneer de heffing   een
tegenprestatie zou zijn voor het verrichten van een dienst door de overheid,
is  ze als zodanig toegestaan. 18 Een keuring  in het kader  van  een  in  het
algemeen belang ingesteld nationaal keuringsstelsel kan niet als het ver-

11  HvJ 11 mei 1989, 25/88, Wurmser, Jur. 1105, r.0. 17.
12    HvJ 17 december 1981, 272/80, Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten,

Jur.   3271  .
13      Zie het Wurmser-arrest.  Zie ook HR 20 november  1990, AB  1992,  13 en CBb 13 november

1992, AB 1993, 273, Men R 1994/4, nr. 46, m.nt. Jans, SEW 1994/6, p. 450-456, m.nt.
H.A.G. Temmink (Even Parijs bellen).

14  Zie het arrest Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten.
15  HvJ 28 november 1989, C-186/88, Commissie/BRD, Jur. 3997.
16   HvJ 15 december 1976, 35/76, Simmenthal, Jur. 1871; HvJ 6 oktober 1983, 2-4/82, Del-

haize, Jur. 2973; HvJ 22 maart 1983,42/82, Commissie/Frankrijk, Jur. 1013.
17   HvJ 25 mei 1993, C-228/91, Commissie/Italie, lur. 1-2701, inzake controles van vis op

aanwezigheid van draadwormlarven.
18      HvJ   11   oktober   1973,  39/73,  Rewe,  Jur.   1039.
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richten van een dienst worden beschouwd. 19 Een keurloon is zeker niet
toegestaan en in strijd met het vrije goederenverkeer als er een volledig
geharmoniseerd stelsel van sanitaire controle bestaat, ook als dat gebaseerd
is op de controle door de lidstaat van uitvoer.20 Keurlonen zijn eigenlijk
alleen toegestaan als het communautaire keuringen betreft en wel onder
de volgende voorwaarden:

-   de heffingen overschrijden niet de werkelijke kosten van de controles;
-     de verrichte controles zijn voor alle betrokken produkten in de EG verplicht

gesteld en uniform;
-   de controles zijn door het gemeenschapsrecht in het algemeen belang van

de EG voorgeschreven;
-     ze bevorderen het vrije goederenverkeer, doordat zij hinderpalen neutraliseren

die de lidstaten in het kader van artikel 36 hebben opgeworpen. 21

De lidstaat moet bij beperkingen in het kader van de volksgezondheid
onomstotelijk kunnen aantonen dat de maatregel onvermijdelijk is en dat
een minder ingrijpend (dat wil zeggen minder ingrijpend in verband met
het vrije goederenverkeer) alternatief niet bestaat.22 Het Reinheitsgebot
doorstond de toets niet omdat het nagestreefde doel niet bescherming van
de volksgezondheid was, maar consumentenbescherming en de maatregel
verder ging dan noodzakelijk was om dat doel te bereiken. 23

2.1.1.2     Bescherming  van  openbare  orde  en  veiligheid

Onder dit kopje vat ik samen de uitzonderingsgronden betreffende 'de
openbare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid' die artikel
36 noemt. Over de inhoud van deze begrippen bestaat geen overeenstem-
ming. In het algemeen kan men eronder verstaan het geheel van van over-
heidswege vastgestelde grondregels die in het belang van de politieke en
sociale structuur van de maatschappij zijn gegeven.24 De begrippen worden
uitgelegd vanuit het communautaire recht. De reikwijdte ervan kan niet
eenzijdig door een lidstaat worden bepaald.25

19  HvJ 5 februari 1976, 87/75, Bresciani, Jur. 129.
20  HvJ 15 december 1993, C-277, 318-319/91, Ligur Carni e.a., Jur. I-6621.
21   Zie HvJ 27 september 1988, 18/87, Commissie/BRD, Jur. 5427 en Barents 1979, p. 221-224.
22  Zie de conclusie van AG Capotorti bij HvJ 15 juli 1982, 40/82, Commissie/Verenigd

Koninkrijk, Jur. 2837; zie ook HvJ 25 juli 1991, C-1 en 176/90, APESA, Jur. 14151.
23  HvJ 12 maart 1987, 178/84, Jur. 1227.
24 Vgl. Schwarze, p. 777 en HvJ 28 oktober 1975, 36/75, Rutili, Jur. 1219.
25 Zie voor een poging tot omschrijving S. Poillot-Peruzzetto, Ordre public et droit
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In de zaak Campus Oil erkende het Hof dat regulering van de afname
van aardolie van een nationale raffinaderij een belang van openbare
veiligheid kan dienen. In dit geval waren oliehandelaren verplicht een
bepaald percentage van hun inkopen af te nemen bij de nationale Ierse
raffinaderij tegen vastgestelde prijzen. Het Hof achtte dit in het bedoelde
belang gerechtvaardigd, mits de verplichting niet verder ging dan nood-
zakelijk was om de raffinaderij aan de gang te houden, zodat deze in
noodgevallen voldoende capaciteit zou houden om in de nodige bevoorrading
te voorzien. 26

2.1.1.3     Bescherming  van  industriele  en  commercitle  eigendom

Artikel 36 maakt het mogelijk om merken, octrooien, auteursrechten etc.
te beschermen tegen invoer van namaakprodukten vanuit andere lidstaten.
De zaken die het Hof in dit kader beoordeeld heeft, hebben vooral
betrekking op de zogenaamde parallelimporten. Daarvan is sprake als een
produkt waarop een octrooi- of merkrecht gevestigd is in een bepaalde
lidstaat, vanuit een andere lidstaat wordt ingevoerd door een niet-rechtheb-
bende om te worden verkocht tegen een lagere prijs dan het originele pro-
dukt. Er zijn voorbeelden van parallelimporten van medicijnen, parfums,
CD's, drank en elektronica.

Het Hof stelt bij de beoordeling van dergelijke zaken voorop dat waar
artikel 36 importbeperkingen toelaat, dit een uitzondering is op een van
de grondbeginselen van het gemeenschapsrecht. Daarbij past een restrictieve
uitleg van de uitzonderingsmogelijkheden. Daarom legt het Hof artikel 36
zo uit dat het slechts beperkingen van het vrije verkeer gedoogt voor zover
die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten die het
specifieke voorwerp van industriele en commerciele eigendomsrechten vor-
men.27 Het specifieke voorwerp van een merk- of octrooirecht is gelegen
in het uitsluitende recht het merk of octrooi te gebruiken om een produkt
als eerste in het verkeer te brengen en de rechthebbende aldus te beschermen
tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik
zouden willen maken door 'van het merk valselijk voorziene produkten'
te verkopen. 28

communautaire, Rec. DaUoz 1993, Chron. p. 177-182 (179-180).
26   HvJ 10 juli 1984, 72/83, Jur. 2727.
27      HvJ 31 oktober  1974, 15/74, Centrafarm  I,  Jur.   1147.
28  HvJ 23 mei 1978, 102/77, Hofmann-La Roche/Centrafarm, Jur. 1139.
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Indien de produkten door de octrooi- of merkhouder zelf of met zijn
toestemming in een andere lidstaat op de markt zijn gebracht, kan hij zich
niet met succes op artikel 36 beroepen om invoer van deze produkten te
belemmeren. Dit zou het vrije verkeer belemmeren zonder dat dit noodza-
kelijk is om aan de houder het behoud van zijn exclusieve rechten te ga-
randeren.  Hij  is het immers zelf geweest die zijn rechten heeft overgedragen
dan wel heeft gebruikt. Het recht is uitgeput als het produkt door de recht-
hebbende zelfop de buitenlandse markt is gebracht van waaruit hetprodukt
weer geYmporteerd wordt. 29

Anders kan het liggen in geval een derde het produkt manipuleert
alvorens het in te voeren, bij voorbeeld door het opnieuw te verpakken.
Voor zover daarbij de herkomst en de oorsponkelijke staat van het produkt
niet verandert en op de verpakking de merknaam opnieuw is aangebracht
onder vermelding van de naam van de firma die opnieuw heeft verpakt,
wordt het specifieke voorwerp van het merkrecht niet aangetast en is
parallelimport toegestaan.

30

Het Hof beoordeelt blijkens deze jurisprudentie steeds het doel van
bescherming van industriele of commerciele eigendom, hetgeen het Hof
aanduidt als het specifieke voorwerp van het recht. Bescherming van het
recht is toegelaten voor zover daardoor het vrije verkeer van goederen niet
onnodig belemmerd wordt. Verzet tegen het gebruik van een recht mag
niet verder gaan dan noodzakelijk is om het wezen van het recht te bescher-
men.31 Voor zover het verzet andere doeleinden dient - zoals het
afschermen van markten - acht het Hof dit in strijd met het beginsel van
het vrije verkeer van goederen.

32

In het kader van deze uitzondering van artikel 36 valt ook de bescher-
ming van herkomstbenamingen. Het doel van het gebruik van herkomst-
benamingen is veelal het aanduiden van een bijzondere smaak of fabricage-
wijze. Een overeenkomst tussen Spanje en Frankrijk over het gebruik door
Franse bedrijven van Spaanse herkomstbenamingen achtte het Hof
geoorloofd omdat het doel  van de overeenkomst juist was om een eerlijke
mededinging te bevorderen in plaats van deze te belemmeren en omdat het
onderwerp valt onder de uitzonderingsgronden van artikel 36.33 Is de doel-
stelling van de maatregel daarentegen duidelijk en uitsluitend gelegen in

29   HvJ 22 januari 1981, 58/80, Dansk Supermarked/Inerco, Jur.  1981, 193.
30  Zie het arrest Hoffman-La Roche/Centrafarm.
31     Zie HvJ 8 juni 1971, 78/70, Deutsche Grammophon/Metro, Jur. 487, HvJ 31 oktober 1974,

15/74, Centrafarm I, Jur. 1147.
32  Vgl. HvJ 10 oktober 1978, 3/78, Centrafarm II, Jur. 1823.
33  HvJ 10 november 1992, C-3/91, Exportur SA/LOR SA, Jur. 1-5529.
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het afschermen van de nationale markt dan kan de bescherming van een
herkomstbenaming niet door de beugel.34

2.1.2       Uitzonderingen   ten    behoeve    van   door   het    gemeenschapsrecht
nagestreefde doelstellingen

De hoofdregel van artikel 30 EG is dat iedere regeling van de lidstaten
verboden is die de intracommunautaire handel (dit is de handel tussen de
lidstaten onderling) al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel
kan belemmeren, ongeacht of de maatregel al dan niet zonder onderscheid
van toepassing is op nationale en buitenlandse produkten. Deze regel heeft
het Hof ontwikkeld in het Dassonville-arrest.35 Het ging hier om de vraag
of een invoerland een importeur mag vragen om een bevestiging van het
oorsprongcertificaat door de autoriteiten van het exportland over te leggen.

De hoofdregel brengt mee dat ook een regeling die niet speciaal op
buitenlandse produkten gericht is, het handelsverkeer op ongeoorloofde
wijze kan belemmeren, omdat van buitenlandse concurrenten inspanningen
worden gevergd die hen in een nadelige positie brengen ten opzichte van
nationale ondernemers. Over de reikwijdte van artikel 30 bestaan verschil-
lende opvattingen.36 Sommigen verdedigen een ruime werking, terwijl
anderen een meer beperkte werking voorstaan, waarin de betekenis van
het begrip maatregel van gelijke werking beperkt blijft tot maatregelen met
betrekking tot handel.37 In recente jurisprudentie heeft het Hof aangegeven
dat het moet gaan om maatregelen die verband houden met de handel tussen
de lidstaten en erop gericht zijn die handel te regelen. 38

34  HvJ 22 september 1988, 45/87, Commissie/Ierland, Jur. 4929.
35     HvJ  11  juli  1974, 8/74, Dassonville, Jur.  837.
36 Zie hiervoor onder anderen P. Oliver, Measures of Equivalent Effect: a Reappraisal,

CMLRev. 1982/2, p. 217-244, dezelfde, A Review of the Case Law of the Court of Justice
on Articles 30 to 36 EEC in 1983, CMLRev. 1984, p. 221-240, Gormley, CMLRev. 1990,
p.  825-857  en M.A. Fierstra, De communautairrechtelijke status van grensoverschrijdend
gegevensverkeer,  in: M.A. Fierstra/W. F. Korthals Altes/A.C.M. Nugter, Vrli verkeer  van
informatie in Europa, Amsterdam 1991, p. 9-38. Zie ook K.J .M . Mortelmans, De interne
markt en het facettenbeleid na het Keck-arrest: nationaal beleid, vrij verkeer ofharmonisatie,
SEW 199414, p 236-250.

37 Zie hierover A.W.H. Meij/J.A. Winter, Measures Having an Effect Equivalent to Quantitative
Restrictions, CMLRev.  1976, p. 79-104 en K.J.M. Mortelmans, Zondagssluitingswetgeving,
wie beslist: Staphorst of Brussel?, AA 1993/6, p. 484-490.

38    HvJ  11 juli 1990, C-23/89, Quietlynn, Jur. I-3059, SEW 1992/3, p. 196-204, m.nt. J.H.
Jans en HvJ 24 november 1993, C-267 en 268/91, Keck en Mithouard, SEW 1994/2, p.
115-129, m.nt. K.J.M. Mortelmans.
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De Dassonville-formule voor de definitbdng van maatregelen van gelijke
werking als kwantitatieve belemmeringen behoefde beperking en aanscher-
ping. In 1979 wees het Hof een belangrijk arrest over de betekenis van
artikel 30 E(IE)G. In het arrest Cassis de Dijon legde het Hof dit artikel
uit aan de hand van het evenredigheidsbeginsel: het doel van de Duitse
maatregel om slechts likeuren toe te laten met een bepaald alcoholper-
centage, was bescherming van de consument.  Dit doel kon naar de mening
van het Hof ook bereikt worden met behulp van een andere methode die
het vrije goederenverkeer minder zou belemmeren. Daarom achtte het Hof
de maatregel onevenredig belemmerend.39 Daarenboven  gaf het  Hof in
dit arrest aan dat maatregelen die het handelsverkeer indirect beperken,
geoorloofd kunnen zijn als dit vereist is om bepaalde dwingende doelstellin-
gen van algemeen belang te bereiken, zoals belastingcontrole, bescherming
van de volksgezondheid, de eerlijke mededinging en consumentenbe-
scherming.

De doelstellingen die het Hof noemt, zijn andere dan in artikel 36 zijn
opgesomd als uitzonderingsmogelijkheden op de artikelen 30 en 34. De
Cassis de Dijon-uitzondering geldt alleen voor maatregelen van gelijke
werking als importbelemmeringen. De maatregelen mogen geen onderscheid
maken, direct of indirect, tussen goederen van nationale of buitenlandse
oorsprong. De beperkingen dienen in een evenredige verhouding te staan
tot de beoogde doelstellingen. Van Gerven heeft deze jurisprudentie als
volgt samengevat:

'Aldus heeft het Hof het evenredigheidsbeginsel geformuleerd volgens hetwelk
de beperkingen van het intracommunautaire handelsverkeer slechts toelaatbaar
zijn indien zij niet onevenredig zijn aan de rechtmatig nagestreefde doel-
stellingen. Het Hof aanvaardt deze rechtvaardigingsgrond evenwel enkel ten
aanzien van nationale maatregelen die niet discriminerend van aard zijn ten
opzichte van ingevoerde produkten; bedoelde maatregelen dienen integendeel
zonder onderscheid van toepassing te zijn op binnenlandse En op ingevoerde
produkten. Met andere woorden: terwijl eennationalemaatregel vandiscrimine-
rende aard (offormeel discriminerend) zonder meer onder het verbod van artikel
30 valt en slechts gerechtvaardigd kan zijn uit hoofde van artikel 36 EEG-verdrag
(...) wordt een nationale maatregel die zonder onderscheid van toepassing is,
slechts door het verbod van artikel 30 getroffen voor zover de in het arrest
"Cassis de Dijon" geformuleerde voorwaarde niet is vervuld, dat wil zeggen,

39   HvJ 20 februari 1979, 120/78, Rewe-Zentral AG, Jur. 649, ook wei Cassis de Dijon genoemd
naar de drank waarvan de invoer in de BRD het voorwerp van het geschil vormde.
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voor zover de maatregel verder gaat dan nodig is om te voldoen aan dwingende
vereisten.'40

Deze jurisprudentie, de rule of reason, geeft de mogelijkheid uitzonderingen
te maken op het verbod van artikel 30 en houdt in dat een lidstaat wel
maatregelen mag nemen die de intracommunautaire handel belemmeren,
zolang een harmoniserende regeling op EG-niveau ontbreekt. Deze maat-
regelen dienen dan wel zonder onderscheid van toepassing te zijn op
nationale en buitenlandse produkten en moeten - en dat is voor ons
onderwerp van belang - gerechtvaardigd zijn door dwingende eisen van
het gemeenschapsrecht.41 Met deze dwingende eisen doelt het Hof op be-
paalde door het gemeenschapsrecht als communautair erkende doelstellingen,
zoals de eerlijkheid van de handelstransacties, fraudebestrijding, consumen-
tenbescherming, een effectieve belastingcontrole, bescherming van de
volksgezondheid, bescherming van de biologische rijkdommen van de zee
en bescherming van het milieu.42 De beoogde maatregel mag daarbij niet
verder gaan dan noodzakelijk is om de beoogde doelstelling te bereiken.
Het komt zelden voor dat het Hof een nationale maatregel daadwerkelijk
gerechtvaardigd acht in het licht van het evenredigheidsbeginsel.43 Het
Hofziet meestal mogelijkheden om de nagestreefde doelstelling op een het
vrije verkeer minder beperkende wijze te bereiken.

Een voorbeeld hiervan biedt de Deense statiegeldregeling. Deze was
met name ongunstig voor buitenlandse producenten van bier en frisdranken
omdat de eisen die gesteld werden aan het retour- en statiegeldsysteem,
voor hen moeilijker na te leven waren. Daardoor werd een barridre opge-

40  Zie zijn conclusie bij het Wurmser-arrest.
41   Om deze reden ziet Timmermans geen verschil tussen dit concept en het concept van de

materiele discriminatie. C.W.A. Timmermans, Verboden discriminatie of (gel)oden) differen-
tiatie, Het discriminatieverbod als open ruimte voor een creatieve rechtsvinding in het
Europese gemeenschapsrecht, SEW 1982/6, p. 427-460 (453). Zie hierna § 4.

42      Het Hof acht ook uitzonderingen mogelijk op grond van sociaal-economische overwegingen
zoals de verbetering van arbeidsomstandigheden. Zie HvJ 22 november 1989, C-145/88,
Torfaen Borough Council/B&Q, Jur. 3851. Een bespreking van dit arrest volgt hierna. Niet
geheel duidelijk is bij welke groep uitzonderingen deze geplaatst moet worden. Wellicht
heeft het Hof hier een nieuwe categorie gecreeerd. Zie Schwarze, p. 782.

43 Vgl. Gormley, CMLRev.   1990,  p.  846. Er lijkt een verschil in toetsingsintensiteit  te  zijn
tussen de uitzonderingen toegestaan op art. 30 voor maatregelen van gelijke werking en
op art. 36 voor maatregelen alleen van toepassing op import. Donner verklaart dit verschil
uit de ratio van de uitzonderingen. Voor art. 30 is de ratio gelegen in belangen van gemeen-
schapsrecht. Het Hof acht zich wellicht beter in staat te bepalen of die belangen aanwezig
zijn en in hoeverre die beschermd moeten worden dan ten aanzien van nationale belangen.
Het oordeel daarover is immers  aan de lidstaten.  Zie J.P. H. Donner, Articles  30-36  EEC
in general, SEW 1982/5, p. 362-373 (366-367).
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worpen om tot de Deense markt door te dringen.44 Aangezien een
harmonisatiemaatregel op het gebied van hergebruik van verpakkingen
ontbrak, was het de Deense regering toegestaan om ter bescherming van
het milieu (een dwingend vereiste van gemeenschapsrecht) een statiegeld-
en retoursysteem verplicht te stellen. De maatregel was zonder onderscheid
van toepassing. Tot zover voldeed de regeling aan de uitzondering van de
rule  of reason.

Zij doorstond de evenredigheidstoets echter niet: de Deense regeling
bevatte namelijk ook de verplichting om gebruik te maken van een
verpakking behorende tot een dertigtal vooraf goedgekeurde typen verpak-
kingen. De ratio van deze verplichting was dat het op deze manier mogelijk
zou zun een systeem op te zetten, waarbij de consument de verpakkingen
bij onverschillig welke detailhandelaar zou kunnen inleveren in plaats van
slechts bij de handelaar waar het produkt gekocht was. Een buitenlandse
producent zou zo verplicht worden om zijn verpakkingen van een reeds
goedgekeurd type te maken of te kopen, hetgeen voor hem aanzienlijke
extra kosten zou meebrengen en de invoer van zijn produkten in Denemar-
ken ernstig zou bemoeilijken. Om aan deze moeilijkheid tegemoet te komen
maakte de Deense regeling een uitzondering: een producent mocht op grond
daarvan tot 3000 hl bier of frisdranken in niet-goedgekeurde verpakkingen
in de handel brengen, mits hij zelf een retour- en statiegeldsysteem zou
inrichten. Ook in deze vorm kon de regeling geen stand houden. Op zichzelf
was het systeem ook voor niet-goedgekeurde verpakkingen een geschikt
middel voor milieubescherming, terwijl het bovendien wat de import van
dranken betreft zou gaan om een relatief gering deel van het totale drankver-
bruik in Denemarken. De beperking qua hoeveelheid te verkopen drank
ging echter naar het oordeel van het Hof verder dan noodzakelijk was om
het beoogde doel te bereiken: een retour- en statiegeldverplichting ging
al ver genoeg.

'Onder deze omstandigheden is een beperking van de hoeveelheid produkten
die door de importeurs in de handel kunnen worden gebracht, onevenredig met
het  nagestreefde doel'. aldus het Hof.45

De evenredigheidstoetsing wordt aldus door het Hof met name gegoten
in de vorm van een noodzakelijkheidstoetsing.

Jadot concludeert uit dit arrest, dat de lidstaten bevoegd zijn milieu-
maatregelen te nemen die van invloed zijn op het vrije verkeer van

44      HvJ 20 september 1988, 302/86, Commissie/Denemarken,  Jur.   4607,  NJ  1990,  557.
45  R.0. 21.
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goederen, die strenger zijn dan de communautaire regelingen, mits zij
voldoen aan het evenredigheidsbeginsel. Als een minder ingrijpend middel
voorhanden is dat het vrije verkeer minder belemmert, moet dat gebruikt
worden.46 Jans heeft aangegeven dat het evenredigheidsbeginsel geen
functie heeft in de afweging welke doelstelling, milieu of vrij verkeer van
goederen, nu prioriteit moet genieten. Aan de bescherming van het milieube-
lang  wordt  door  het  Hof niet getornd. aldus  Jans. Het stelt alleen  dat
ernstige inbreuken op het vrije goederenverkeer slechts dan niet aanvaard-
baar zijn, als het milieubelang ook met minder ingrijpende maatregelen
beschermd had kunnen worden.47

Niet altijd is duidelijk wat het Hof als dwingende eis beschouwt. In
de zaak Torfaen gaf het Hof bij voorbeeld niet ondubbelzinnig aan welke
dwingende eis de zondagssluiting in het Verenigd Koninkrijk voor bepaalde
soorten winkels kon rechtvaardigen. In deze zaak werd beargumenteerd
dat de winkelsluiting op zondag een maatregel van gelijke werking was,
omdat dit betekende dat de invoer vanuit andere lidstaten aanzienlijk zou
teruglopen ten behoeve van de winkels die een groot deel van hun produkten
importeerden uit andere lidstaten en hun omzet vooral maakten op zondag
(zoals tuincentra). Het Hof stelde vast dat regelingen van openingstijden
de neerslag vormen van bepaalde politieke en economische keuzes,
aangezien zij een verdeling van de arbeids- en rusttijden beogen te
verzekeren die aansluit bij de nationale of regionale socio-culturele
behoeften. Het Hof liet echter aan de nationale rechter het antwoord op
de vraag of de gevolgen van de zondagssluiting voor het vrije verkeer van
goederen niet verder gaan dan noodzakelijk is om de beoogde doelstelling
te bereiken.48 In latere uitspraken toetste het Hof zelf de zondagssluiting
aan het evenredigheidsbeginsel.49 Dit hield daarmee verband,   dat   de

46     B. Jadot, Mesures nationalesdepolicede l'environnement, librecirculationdesmarchandises
et proportionnalitt, CDE 1990, p. 408-442.

47   Zie J.H. Jans in zijn annotatie bij dit arrest in SEW 1990/7, p. 482-486.
48 HvJ 22 november 1989, C-145/88, Torfaen Borough Council/B&Q, Jur. 3851. De

beoordeling van de evenredigheid bracht de Cwmbran Magistrate's Court en daarna het
High Court in een lastig parket, aangezien naar Engels recht de rechter niet een dergelijk
oordeel over een wettelijke bepaling kan vellen. Zie de uitspraak van eerstgenoemde rechter
d.d. 11 juni 1990, CMLRep. 1990, p. 455 en A. Arnull. What Shall We Do on a Sunday?,
ELR 1991, p. 112-124.

49    Zie HvJ 28 februari 1991, C-312/89, Conforama, Jur. I-997, SEW 1993/1, p. 67-77; HvJ
28 februari 1991, C-332/89, Marchandise, Jur. 1-1017, SEW 1993/1, p. 77-80, beide m.nt.
J.H. JaIls. HvJ 16 december 1992, C-169/91, Stoke-on-Trent, Jur. I-6635, AA 1993/6, p.
484-490, m.nt. K.J.M. Mortelmans. Zie over deze laatste zaak ook S.C. van Bijsterveld,
De zondag in het ge(ling, Het einde van een vrije dag?, in: R.D. Vriesendorp/M.L.W.
Weerts/W .J. Wineveen, Het actuele  recht,  Rechispraak anno  1993 in 67 Tilburgse  bijdragen.
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verschillende Engelse rechters hetevenredigheidsbeginsel op uiteenlopende
wijzen toepasten, en zo in vergelijkbare gevallen tot uiteenlopende uitspraken
kwamen. Uit een oogpunt van rechtseenheid is het Hof toen rechtstreeks
gaan  toetsen.   Het  Hof overwoog daarbij:

'Appraising the proportionality of national rules which pursue a legitimate aim
under Community law involves weighing the national interest in attaining that
aim  against the Community interest in ensuring  the free movement of goods.
In that regard, in order to verify that the restrictive effects on intra-Community
trade of the rules at issue do not exceed what is necessary to achieve the aim
in view, it must be considered whether those effects are direct, indirect ofpurely
speculative and whether those effects do not impede the marketing of imported
products more than the marketing of national products', aldus het Hof in het
arrest Stoke-on-Trent.

2.1.3      Beperkingen  van  de  uitvoer  van  goederen

Artikel 34 EG verbiedt kwantitatieve exportbeperkingen en alle maatregelen
van gelijke werking tussen de lidstaten onderling. Het artikel heeft
betrekking op nationale maatregelen die een specifieke beperking van het
uitgaande goederenverkeer tot doel of tot gevolg hebben en zo tot ongelijke
behandeling van binnenlandse handel en exporthandel leiden, waardoor
aan de binnenlandse markt een bijzonder voordeel wordt gegeven. 50

De uitzonderingen die mogelijk zijn op het verbod van beperking van
goederenstromen op grond van artikel 36, gelden ook voor de export. Het
Hof stelt de eis dat beperkende maatregelen voor de export in het belang
van het exportland zijn. Dat betekent dat het exportland geen maatregelen
mag nemen die gericht zijn op ontvangers/kopers van goederen in andere
lidstaten (zoals veiligheidsmaatregelen). Exportgoederen mogen niet zwaar-
der getroffen worden dan goederen die verkocht worden binnen het
exportland zelf.51

Wat betreft de maatregelen van gelijke werking die zonder onderscheid
van toepassing zijn, hanteert het Hof geen vaste catalogus of opsomming
van toegestane doelstellingen bij de beperking van de uitvoer zoals bij de
rule Of reason.  Het Hof gaat echter wel  na wat de doelstelling  is van de
betrokken maatregel en of deze doelstelling past binnen de doelstellingen
van het gemeenschapsrecht. In het Oebel-arrest overwoog het Hof bij
voorbeeld:

Lelystad 1993, p. 24-28.
50     HvJ 8 november  1979, 15/79, Groenveld,  Jur.   3409.
51  Donner 1982, p. 368-371.
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'Het voor de brood- en banketbakkerijsector geldende verbod van fabricage
v66r vier uur des morgens is op zichzelf onmiskenbaar te beschouwen als de
neerslag van een rechtmatige sociaal-economische beleidskeuze, die in de lijn
ligt van de in het Verdrag nagestreefde doelstellingen van algemeen belang:
het is gericht op een verbetering van de arbeidsvoorwaarden in een kennelijk
gevoelige sector waar de produktie, om redenen die zowel met de kwaliteit der
produkten als met de gewoonten van de consument verband houden, bijzondere
trekken vertoont. ,52

Het fabricageverbod werd ondersteund door een verbod tot vervoer en
aflevering van bakkerswaren v66r kwart voor zes 's morgens. Ook dit
verbod - dat naar het oordeel van het Hof diende om het verbod op
nachtarbeid effectief te kunnen handhaven - achtte het Hof toelaatbaar
omdat het niet verder ging dan noodzakelijk was om de beoogde doelstelling
te bereiken, door het vervoer naar opslagplaatsen en tussenhandelaren
ongemoeid te laten. Uit deze door mij geparafraseerde overwegingen blijkt
dat de redenering het resultaat is van een noodzakelijkheidstoets. Het blijft
echter in zijn algemeenheid onduidelijk in hoeverre het Hof het evenredig-
heidsbeginsel toepast in het kader van artikel  34.

2.1.4      Reikwijdte  van  beperkingen  van  het  vrije  verkeer  van  goederen

Het vrije verkeer van goederen mag beperkt worden als dat geschiedt met
het oog op de bescherming van een aantal door het EG-verdrag of door
het Hof omschreven doelstellingen. Het EG-verdrag staat beperkingen toe
met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, de openbare orde
en veiligheid, de intellectuele eigendom en het nationale culturele bezit.
Het Hof staat daarnaast beperkingen toe met het oog op de bescherming
van bepaalde belangen van communautaire aard, zoals het milieu,
consumentenbescherming, fraudebestrijding, eeneffectievebelastingscontrole
e.d. Beperkingen zijn toegelaten zolang op EG-niveau geen harmoni-
satieregelingen getroffen zijn.

In dit kader komen bij het Hof nationale maatregelen ter toets, met name
naar aanleiding van prejudiciele vragen van nationale rechters. Het Hof
stelt vast welk belang de maatregel beoogt te beschermen, en of dit een
op grond van de jurisprudentie of artikel 36 toegelaten belang is. Daarbij
gaat het na of niet in werkelijkheid een andere doelstelling, zoals het
afschermen van markten, nagestreefd wordt. In beginsel laat het Hof het
aan de lidstaten over om te beoordelen of een bepaalde maatregel nodig

52   HvJ 14 juli 1981, 155/80, Oebel, lur.  1993.
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is om de toegelaten belangen te beschermen, maar het stelt met behulp van
het evenredigheidsbeginsel wel grenzen. Die grenzen bepaalt het Hof aan
de hand van de noodzakelijkheidstoets. Daarbij geeft het vrij precies aan
in hoeverre een beperking nog noodzakelijk geacht kan worden. Wanneer
bij voorbeeld controlemaatregelen bij de invoer van bepaalde produkten
geschikt en noodzakelijk blijken om de volksgezondheid te beschermen,
beziet het Hof de inhoud van de maatregelen die de lidstaat heeft getroffen.
Als in de lidstaat van uitvoer al controles en analyses hebben plaatsgevonden
ende resultatendaarvan beschikbaar zijn voor de autoriteiten vande lidstaat
van invoer, mag niet nog een extra analyse of controle gevergd worden.
Het Hof blijkt te bezien wat de precieze doelstelling van de maatregel is
en te beoordelen of voor de maatregel inhoudelijk gezien alternatieven aan-
wezig zijn die het vrije verkeer minder beperken. Het geeft uiteraard niet
aan welke alternatieven dat zijn, maar wel dat het gekozen alternatief te
ver gaat, omdat alternatieven voorhanden zijn. 53

2.2 Vrijheid van personen- en dienstenverkeer

De artikelen 48, 52, 59 en 60 EG beogen vrij verkeer van personen en
diensten te vestigen. De lidstaten zijn gehouden beperkingen van het vrije
verkeer na een overgangsperiode op te heffen. Zolang die beperkingen nog
niet zijn opgeheven is de lidstaat op grond van artikel 65 verplicht EG-
onderdanen ongeacht hun nationaliteit ofverblij fplaats gelijk te behandelen
wanneer zij diensten verrichten.

Beperkingen van het vrije werknemersverkeer kunnen gerechtvaardigd
zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de
volksgezondheid. Het vrij verkeer van diensten kan alleen worden beperkt
door regelingen die hun rechtvaardiging vinden in het algemeen belang
en zonder onderscheid van toepassing zijn op elke persoon of onderneming
die op het grondgebied van de lidstaat werkzaam is, voor zover dat belang
niet behartigd wordt door de voorschriften waaraan een buitenlandse
dienstverrichter in eigen land is onderworpen.54 Het nagestreefde doel
is dan in feite al bereikt door de buitenlandse regeling. De lidstaat waar
de dienst verricht wordt, dient daarom bij de toepassing van de eigen

53      Vgl. het arrest met betrekking  tot de Deense statiegeldregeling.
54      HvJ 17 december 1981, 279/80,  Webb, Jur. 3305. Timmermans spreekt hier van materi8le

discriminatie, zie SEW1982/6, p. 451-452. Materiele discriminatie iseen gelijkebehandeling
van ongelijke gevallen tenzij deze gelijke behandeling objectief gerechtvaardigd is.  Bij deze
vorm van discriminatie schuilt het discriminerende karakter in het effect van de maatregel,
aldus Timmermans.
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regeling rekening te houden met de in het land van herkomst reeds verstrekte
waarborgen. 55

Het Hof beziet het met de nationale maatregel te waarborgen belang
en toetst de verhouding tussen dat belang en de daartoe gekozen instrumen-
ten. In de zaak Van Binsbergen ging het om een woonplaatsvereiste voor
procesgemachtigden als instrument voor het bereiken van een goede
rechtsbedeling.

Kortmann was procesgemachtigde voor Van Binsbergen in een zaak voor de
Centrale Raad van Beroep. Toen Kortmann naar Belgie verhuisde, moest hij
op grond van debepalingen van de Beroepswet zijn rol als gemachtigde opgeven
omdat de gemachtigde in Nederland woonachtig moest zijn. Het Hof oordeelde
dat het woonplaatsvereiste geschikt was om dienstverrichters blijvend te
onderwerpen aan bepaalde beroepsregels die in het algemeen belang gesteld
zijn. Zonder woonplaatsvereiste zou een diensverrichter zich gemakkelijk aan
die regels kunnen onttrekken. Een dergelijke maatregel komt niet in strijd met
de artikelen 59 en 60 EG mits die objectief noodzakelijk is ter waarborging
van de nakoming van beroepsregels die met name verband houden met de
rechtsbedeling en de inachtneming van de beroepsethiek. Aan die toets voldeed
de Beroepswet niet, omdat de gemachtigde in Nederland niet onderworpen is
aan dergelijke regels.

56

Minder ingrijpende maatregelen hadden in dit geval kunnen volstaan om
de goede rechtsbedeling veilig te stellen. 57

In de zaak over de Nederlandse Kabelregeling was een soortgelijke
toetsing aan de orde. De Kabelregeling was een ministeriele beschikking
uit 1984, waarin de voorwaarden waren geregeld waaronder kabelex-
ploitanten buitenlandse programma's mochten uitzenden. Deze voorwaarden
waren:

-  het programma mocht geen reclameboodschappen bevatten die in het
bijzonder op het Nederlandse publiek waren gericht;

-    het programma mocht - behoudens toestemming van de minister - geen
Nederlandstalige ondertiteling bevatten.

In een kort geding tegen de Nederlandse staat wierp de Bond van
Adverteerders de vraag op of de regeling wel in overeenstemming was met
het communautaire recht. Het Hof kwalificeerde de verrichtingen van

55   Zie HvJ 18 januari 1979, 110-111/78, Van Wesemael, Jur. 35 en het Webb-arrest.
56  HvJ 3 december 1974, 33/74, Van Binsbergen, Jur. 1299.
57   Zie ook HvJ 26 november 1975, 39/75. Coenen, Jur. 1547.
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kabelexploitanten - wanneer zij buitenlandse programma's doorgeven met
reclameboodschappen, die in het bijzonder gericht zijn op het publiek van
die staat - als een samenstel van dienstverrichtingen in de zin van de
artikelen 59 en 60 E(E)G. Zowel het reclame- als het ondertitelingsverbod
leverden bij artikel 59 verboden beperkingen van de vrijheid van dienstver-
richting op, daar er sprake was van discriminatie tussen nationale en buiten-
landse uitzenders wat betreft het verspreiden van reclame. Voor het on-
dertitelingsverbod gold hetzelfde. aangezien dit ten doel had het recla-
meverbod aan te vullen.

Discriminerende nationale regelingen kunnen verenigbaar zijn met het
gemeenschapsrecht als zij onder een uitdrukkelijke afwijkende bepaling
kunnen vallen.  Het Hof onderzocht daarom of de regeling kon vallen onder
de hier toepasselijke afwijkingsbepaling van artikel 56 E(IE)G, dat
uitzonderingen toestaat om redenen van openbare orde. Doelstellingen van
economische aard, zoals het zekerstellen dat een nationale overheidsstichting
alle inkomsten verkrijgt uit reclameboodschappen die in het bijzonder op
het nationale publiek zijn gericht, zijn geen redenen van openbare orde
in de zin van artikel 56.

De Nederlandse regering verklaarde echter dat de regeling een niet-
economisch doel had, namelijk handhaving van het niet-commerciele en
daardoor pluriforme karakter van het omroepbestel. Volgens de Nederlandse
regering is een pluriform bestel slechts denkbaar, indien de omroeporganisa-
ties een niet-commercieel karakter hebben. Daarop overwoog het Hof:

'Te dezen volstaat het op te merken, dat de krachtens art. 56 EEG-Verdrag
genomen maatregelen niet onevenredig mogen zijn aan het nagestreefde doel.
Als uitzondering opeen fundamenteel beginsel van het Verdrag moet dit artikel
immers aldus worden uitgelegd, dat de werking ervan beperkt is tot hetgeen
noodzakelijk is voor de bescherming van de belangen die het beoogt te
waarborgen.

,58

In dit geval had de Nederlandse regering erkend dat er minder beperkende
en niet-discriminerende middelen bestaan om de nagestreefde doelstellingen
te verwezenlijken. 59

Met deze wijze van toetsen nadert het Hof in belangrijke mate de Cassis
de D(/on-rechtspraak- zoals Fierstra heeft opgemerkt - met name door

58      HvJ 26 april 1988, 352/85,    Bond van Adverteerders en anderen tegen de Staat   der
Nederlanden, Jur. 2085, r.0. 36.

59     Zie voor een ander voorbeeld van deze toetsing HvJ 26 februari 1991, C-154,  180 en 198/89,
Commissie/Italic, Jur. 1-727, SEW 1992/11-12, p. 821-830, m.nt. M. Fierstra.
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het hanteren van het noodzakelijkheidsvereiste, het criterium van de niet-
discriminerende toepassing en de vereiste rechtvaardiging op basis van het
openbaar belang.60 In 1991 heeft het Hof deze lijn doorgetrokken en de
rule of reason van toepassing verklaard op de vrijheid van personen- en
dienstenverkeer. 61

3       Beleidskeuzes van de EG

In de vorige twee paragrafen werd de vraag behandeld in hoeverre nationale
beleidsmaatregelen beperkt en begrensd kunnen worden door de doelstellin-
gen van de EG. In deze paragraaf speelt de vraag in hoeverre eigen
beleidsmaatregelen van de EG begrensd kunnen worden door deze doel-
stellingen. Deze vraag kan beantwoord worden met behulp van toepassing
van het evenredigheidsbeginsel.

Het EG-verdrag laat de Raad en de Commissie ruime discretionaire
bevoegdheden om maatregelen te nemen om de markt te beinvloeden. Dit
is de zogenaamde interventiepolitiek. Het Hof toetst deze maatregelen
marginaal en acht ze rechtsgeldig mits het daarmee beoogde doel ge-
rechtvaardigd is - dat wil zeggen, past bij de doelstellingen van het
Verdrag - en het gekozen instrument geschikt is om dat doel te bereiken.
Het Hof vult de maatregel soms aan met behulp van het evenredigheidsbe-
ginsel. Bij voorbeeld als de regeling geen rekening houdt met overmacht,
acht het Hof haar niet ongeldig, maar leest de uitzondering voor overmacht
erin.62 De beoordeling van de evenredigheid geschiedt ex tune. Er wordt
niet gekeken naar het gerealiseerde effect, maar naar de vraag of de Raad
dan wel de Commissie ten tijde van het nemen van de maatregel kon menen
dat die- gezien de marktsituatie - geschikt was om het gewenste effect
te bereiken. Daar het gaat om prognoses voor de marktontwikkeling zit
er vaak een onzekerheidsfactor in. Raad en Commissie hebben dan een
ruime beoordelingsvrijheid nodig. 63

Vaste jurisprudentie van het Hof is dat de communautaire regelgever
in een situatie waarin ingewikkelde economische feiten en situaties moeten

60     Fierstra  1991,  p.  30.  Zie in dit verband  ook de interessante conclusie van AG Van Gerven
in de Ierse-abortuszaak (HvJ 4 oktober 1991, C-159/90, Jur. I-4685).

61     HvJ 25 juli 1991, C-76/90, S iger/Dennemeyer, Jur. 1-4221, SEW 1993/9, p. 665-670, m.nt.
M. van Empel (dienstenverkeer) en HvJ 31 maart 1993, C-19/92, Krauss, Jur. I-1663.

62  HvJ 20 februari 1975, 64/74, Reich/HZA Landau, Jur. 261.
63      HvJ 7 februari   1973, 40/72, SchrOder,  Jur.   125;  HvJ 6 maart 1979,92/78, Simmenthal,

Jur. 777 en HvJ 22 januari 1976, 55/75, Balkan-Import Export, Jur. 19.
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worden beoordeeld, zoals in het kader van het gemeenschappelijke
landbouwbeleid, beschikt over een ruime mate van beoordelingsvrijheid
met betrekking tot de aard en de draagwijdte van de maatregelen die moeten
worden genomen. Volstaan kan worden met een globale afweging van de
voor-  en de nadelen  van een maatregel.

Landbouwpolitiek is het belangrijkste onderdeel van het economische
beleid van de EG. Het landbouwbeleid wordt gevoerd met behulp van van
twee sturingsmechanismen: stimuleringsmaatregelen en ingrepen in de markt
om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. De nationale overheden
voeren dit beleid uit. Conflicten inzake de landbouwpolitiek bereiken het
Hof daarom meestal via prejudiciele vragen.

3.1 Marktbeinvloeding door steunmaatregelen/subsidies

De EG kent verschillende regelingen op grond waarvan subsidies worden
verstrekt, met name in geval van vrijwillige produktiebeperking. Deze
regelingen bestaan onder meer op het gebied van de melk- en de vleespro-
duktie, maar ook op andere terreinen - zoals de binnenscheepvaart -
wordt inkrimping van de produktie of de produktiecapaciteit gesubsidieerd.
Hierna zal ik enkele zaken bespreken waarin het Hof zich heeft uitgesproken
over de geldigheid van dergelijke maatregelen in het licht van de doelstellin-
gen van de EG en het evenredigheidsbeginsel.

In de zaak Jensen ging het over een verordening met betrekking tot
de premieregeling voor het niet in de handel brengen van melk en zuivelpro-
dukten.64 In Nederland wordt deze regeling aangeduid als SLOM-regeling.

Melkproducenten konden op grond van die regeling overeenkomen gedurende
vijfjaar  geen melk  in de handel te brengen,  in ruil waarvoor  zij een premie
kregen die in drie fasen werd uitbetaald. De eerste betaling werd gedaan aan
het begin van de overeengekomen periode. Indien het bedrijfoverging in andere
handen en de nieuwe eigenaar de verplichtingen dienaangaande niet wilde over-
nemen, was de producent verplicht deuitbetaalde premie geheel terugtebetalen.

Jensen moest zijn bedrijf overdragen door middel van executoriale verkoop
twee jaar nadat de vij f-jarentermijn voor het niet in de handel brengen van
melk was begonnen. Het Deense ministerie van Landbouw vorderde de
reeds uitbetaalde premie terug.  Het Hof was van oordeel dat executoriale
verkoop geen overmacht oplevert. De regeling bleef dus onverkort van
toepassing op Jensen. Met betrekking tot de vraag of de eis van volledige

64      HvJ 22 september 1988, 199/87, Jensen/Landbrugministeriet,  Jur.  5045.
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terugbetaling in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel,
overwoog het Hof als volgt:

'Het stelsel van premies voor het niet in de handel brengen dient om de
overschotten van melk en zuivelprodukten op de markt te beperken, door de
producenten ertoe aan te zetten, gedurende een bepaalde periode af te zien van
het in de handel brengen van melk en zuivelprodukten. Met inachtneming van
die doelstelling blijkt duidelijk uit de regeling, dat de rechtsgrondslag voor de
toekenning en de definitieve verkrijging van de premie voor het niet in de handet

brengen in wezen hierin gelegen is, dat gedurende de gehele periode van vijf
jaar daadwerkelijk de betrokken produkten niet meer in de handel worden
gebracht. Zelfs een gedeeltelijke niet-nakoming van die verplichting heeft dus
tot  gevolg,  dat de premie ten onrechte en zonder rechtsgrondslag is toegekend
en dat er geen aanspraak op behoud van de premie bestaat. Het argument
ontleend aan miskenning van het evenredigheidsbeginsel faalt dus evenzeer. *65

In het arrest Italic/Commissie gaf het Hof aan dat de Raad een beoordelings-
vrijheid heeft, waar het gaat om een inschatting van de feiten die aan
economische maatregelen ten grondslag worden gelegd (prognoses).   De
Raad mag zich dan op globale gegevens baseren.66

In de zaak Werhahn HansamOhle ging het om interventieprijzen voor
harde tarwe.67 Het Hof ging hier in op de vraag of het met de maatregel
beoogde doel niet door een andere, geschiktere maatregel bereikt had kunnen
worden en of de Raad niet verder was gegaan dan noodzakelijk was om
de doelstellingen te bereiken. Dit laatste was naar het oordeel van het Hof
niet het geval, ook al werd door de maatregel een groep verwerkers van
graan zwaar inhunbelangen getroffen. Die groep was zeer klein inomvang
en daarom geen factor die de Raad van zijn besluit af had moeten houden.

Inde Magere-melkpoederarrestenoordeelde het Hofdat de verordening
met betrekking tot subsidiering van de verkoop en verwerking van magere
melkpoeder weliswaar tot stand gekomen was op grond van ruime discretio-
naire bevoegdheid (beoordeling van een complexe economische situatie),
maar dat deze regeling desondanks vernietigd moest worden wegens
onevenredigheid tussen de last opgelegd aan de diervoederverwerkers en
het nagestreefde doel, het verminderen van de voorraden melk en melk-
poeder. De reden voor dit oordeel was niet eens zozeer gelegen in het feit
dat deze groep als zodanig getroffen werd, maar meer in de omstandigheid
dat deze groep zwaarder werd getroffen dan andere producenten in de

65  R.0.30.

66   HvJ 12 juli 1979, 166/78,  Jur. 2575.
67  HvJ 13 november 1973, 63-69/72, Werhahn Hansamuhle, Jur. 1229.
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landbouwsector, terwijl artikel 40 E(E)G ongelijke behandeling van
producenten binnen de EG verbood. Ook speelde hier de grote omvang
van de groep een rol.68

In de zaak Driessen lag de vraag voor of de overgangsregeling die
getroffen was in de verordening met betrekking tot de structurele sanering
van de binnenvaart de evenredigheidstoets kon doorstaan. 69

Het betrof hier een sloopregeling voor binnenschepen, waarbij voor een gesloopt
schip een premie kon worden verkregen. Als voorwaarde daarbij werd gesteld
dat de begunstigde niet binnen vijf jaar een nieuw schip in bedrijf zou nemen.
Ten behoeve van diegenen die wellicht bij de inwerkingtreding van de
verordening een nieuw schip in bestelling hadden, werd een overgangstermijn
van zes maanden gegund.

Met betrekking tot de lengte van de overgangstermijn werd een beroep

gedaan op het vertrouwensbeginsel, omdat in eerdere voorstellen voor de
verordening een langere overgangstermijn was voorzien. Dit beroep
verwierp het Hof niet alleen omdat het gestelde vertrouwen niet gerechtvaar-
digd bleek, maar ook om meer principitle redenen die voortvloeiden uit
het evenredigheidsbeginsel.  Het Hof stelde namelijk dat verordeningen als
de sloopregeling geschikt zijn om de doelstelling van deze verordeningen
te bereiken, namelijk om nieuwe investeringen in een door structurele
overcapaciteit gekenmerkte sector te beperken. Het Hof was verder van
oordeel dat de voorwaarden voor de toepasselijkheid van de overgangsrege-
ling (de korte termijn vanzes maanden) niet verder gingen dan noodzakelijk
was om het nagestreefde doel te bereiken. Op dit punt gunde het Hof de
Raad een zekere mate van beoordelingsvrijheid. Het was namelijk van me-
ning dat de Raad in redelijkheid had kunnen oordelen, dat minder
beperkende voorwaarden ondernemingen de mogelijkheid zouden hebben

gegeven om kort voor de inwerkingtreding van de sloopregeling nog gauw
schepen te bestellen. Dit zou de bestaande overcapaciteit enkel nog hebben

vergroot.
Hier zien we dat de toepassing van het vertrouwensbeginsel beperkingen

ondervindt    van het evenredigheidsbeginsel. De toepassing    van    het

vertrouwensbeginsel vindt een grens in een hogere doelstelling, waarbij
beperking vanhet vertrouwensbeginsel noodzakelijk is ten einde die hogere
doelstelling te kunnen bereiken. De hogere doelstelling is beperking van

68    HvJ 5 juli 1977, Bela-Muhle 114/76, Granaria, 116/76, Olmuhle  119/76 en Kurt-Becher
120/76,  lur.   1211,   1247  en   1269.  Zie ook hierna onder  § 4 (gelijke behandeling).

69  HvJ 5 oktober 1993, C-13, 14 en 16/92, Jur. I-4751, AB 1994,218.
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de overcapaciteit. Het vertrouwen op een langere overgangstermijn vindt
zijn grens in de noodzaak de termijn korter te stellen om effecten te vermij-
den die het bereiken van die doelstelling in gevaar kunnen brengen.

70

3.2 Monetair compenserende bedragen

Monetair compenserende bedragen zijn compensaties voor koersverschil
tussen de valuta van de verschillende lidstaten onderling en tussen de EG
en derde landen. In zaken met betrekking tot monetair compenserende
bedragen spelen vooral het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel
een grote rol, omdat het vaak gaat over wijziging van de hoogte ervan
tijdens de looptijd van een transactie. Dit kan de handelaar financieel nadeel
opleveren. Evenals in de hiervoor in § 3.1 behandelde zaak Driessen toetst
het Hof dergelijke wijzigingen aan de hand van het rechtszekerheidsbeginsel
in combinatie met het evenredigheidsbeginsel. Het kijkt steeds mede naar
hetgeen voor het bereiken van de doelstelling van de betrokken (inter-
ventie)maatregel, waaraan de monetair compenserende bedragen gekoppeld
zijn, noodzakelijk is. Twee voorbeelden hiervan.

De eerste zaak heeft betrekking op een verordening over de gemeen-
schappelijke ordening op de granenmarkten, met daaraan gekoppeld twee
verordeningen over monetair compenserende bedragen bij transacties op
grond van de eerste verordening. Het samenstel van deze verordeningen
was erop gericht om speculatie te voorkomen.

Deze zou kunnen optreden als handelaren gebruik zouden proberen te maken
van koersvoordelen die voortvloeiden uit koersverschillen tussen de valuta van
delidstatenals gevolgvan de wiebelkoers. Daarom voorzagen de verordeningen
in een vaststelling vooraf van de bedragen die bij uitvoer zouden worden
uitbetaald (voorfixatie), en in compensatie voor koersverschillen, mits vanuit
een vooraf vastgesteld land zou worden uitgevoerd.

KrOcken had een certificaat voor de uitvoer van graan, waarop was vermeld:
alleen geldig in Frankrijk. Om hem moverende redenen exporteerde hij
vanuit de Bondsrepubliek; de douane legde hem daarbij niets in de weg.
Het Hauptzollamt weigerde echter de in het certificaat vastgestelde bedragen
uit te keren, maar verklaarde het ongeldig en keerde de bedragen geldend
op de dag van uitvoer uit. Krucken stelde dat de bepaling die de koppeling

70   Vgl. T. Heukels, Intenemporales Gemeinscha»recht, Baden-Baden 1990, p. 197-202 en
221.
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voorfixatie-monetair compenserende bedragen-plaats van uitvoer vastlegde,
onrechtmatig was.

Het Hof achtte de bepaling geldig, omdat de koppeling blijkens de
considerans noodzakelijk was om speculatie te voorkomen, en stelde dat
de regelingen van voorfixatie zijn ingevoerd in het belang van de rechtsze-
kerheid van de handelstransacties. De handelaar is aldus beschermd tegen
onvoorzienbare ongunstige ontwikkelingen, maar het is niet de bedoeling
van de regeling om de handelaar voordeel te verschaffen uit een gunstige
ontwikkeling. De handelaar kan  niet naar believen afzien van gedeelten
van een certificaat en slechts gebruik maken van de andere gedeelten.71

Hiermee gaf het Hof aan dat de doelstelling van de verordeningen
tweeledig was: het bewerkstelligen van een stabiele markt in het algemeen,
en het creeren van rechtszekerheid voor de individuele handelaren. De
gestelde beperkingen waren geschikt en noodzakelijk om deze doelstellingen
te bereiken. De nadelen die individuele handelaren ondervonden door het
feit datze niet konden profiteren vangunstige marktontwikkelingen, wogen
volgens het Hof niet op tegen de voordelen die de regelingen de handelaren
en de markt in hun algemeenheid boden.

De tweede zaak ging over de terugwerkende kracht van de vaststelling
van monetair compenserende bedragen.

Pardini vroeg een invoercertificaat voor de invoer van zachte tarwe uit derde
landen met vaststelling vooraf van monetair compenserende bedragen op de
dag dat de Raad besloot de koersen van de zogenaamde groene valuta te wijzigen
(17 mei  1983). De wijziging werd bekend gemaakt op 21 mei en trad in werking
op 23 mei. Tegelijkertijd wijzigde de Commissie, als gevolg van de nieuwe
koers, de monetair compenserende bedragen voor Italic met ingang van 17 mei
in 0. De Italiaanse Pretore aan wie om een spoedvoorziening was verzocht - die
hij  twee jaar later gaf - stelde de vraag of deze wijziging met terugwerkende
kracht weI in overeenstemming met het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel
was. Bovendien was het de vraag of Pardini gebruik kon maken van het recht
om de aanvraag van het certificaat te annuleren, nu de transactie ongunstig was
geworden. De verordening voorzag in de mogelijkheid van annulering in geval
van wijziging in de vaststelling van bedragen die rechtstreeks in de nationale
valuta waren vastgesteld, zoals heffingen en restituties. De vraag was of die
bepaling ook gold in geval van monetair compenserende bedragen die worden
vastgesteld in Europese rekeneenheden en omgezet in nationale valuta.

Het Hof zag het vraagstuk van de terugwerkende kracht in het licht van
de doelstelling ervan. Die was namelijk om speculatie en misbruik te

71   HvJ 26 april 1988, 316/86, HZA Hamburg-Jonas/Krucken, Jur. 2213.
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voorkomen in de periode tussen het overleg binnen de Raad, waarvan de
marktdeelnemers via hun beroepsorganisaties of via de pers onmiddellijk
op de hoogte werden gesteld, en het in werking treden van de nieuwe repre-
sentatieve koersen. In die periode zouden aanvragen kunnen worden inge-
diend met als enig oogmerk te profiteren van de monetair compenserende
bedragen die nog van kracht waren, maar waarvan spoedige aanpassing
reeds te voorzien was. Het strookte naar het oordeel van het Hof met het
nagestreefde doel om als tijdstip van aanpassing de datum aan te houden
waarop het voornemen van de Raad tot wijziging van de representatieve
koersen openbaar was gemaakt.  dus  17 mei 1983.72

Ten aanzien van de monetair compenserende bedragen hebben Raad
en Commissie zeer ruime beoordelingsvrijheid. Geziende complexiteit van
de economische verhoudingen, is het niet mogelijk om steeds rekening te
houden met de bijzondere situatie van individuele deelnemers of bepaalde
groepen deelnemers aan het economisch verkeer. Dat zou leiden tot
rechtsonzekerheid en bovendien ineffectief zijn. Raad en Commissie zijn
daarom gerechtigd een globale afweging te maken van voor- en nadelen
van de maatregel.   Het Hof neemt slechts strijd  met het evenredigheids-
beginsel aan als er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen het na-
gestreefde doel en het nadeel dat wordt toegebracht aan particuliere belan-
gen. Onder particuliere belangen moeten worden verstaan de belangen van
een grotere groep particulieren: benadeling van een enkel individu levert
geen onevenredigheid op. 73

3.3 Het opleggen van (financiale) lasten

Op grond van het evenredigheidsbeginsel zijn communautaire maatregelen
waarbij aan de deelnemers aan het economische verkeer financiele lasten
worden opgelegd, slechts rechtmatig wanneer zij geschikt en noodzakelijk
zijn voor de verwezenlijking van de legitieme doelstellingen die met de
betrokken regeling worden nagestreefd. Daarbij geldt, dat wanneer een
keuze mogelijk is tussen meer geschikte maatregelen, die maatregel moet
worden gekozen die de minste belasting met zich brengt; bovendien mogen
de op te leggen lasten niet onevenredig zijn aan het nagestreefde doel.74

72   HvJ 21 april 1988, 338/85, Jur. 2041. Zie ook HvJ 20 mei 1981, 152/80, Debayser, Jun
1291 en Heukels, p. 264-271.

73      HvJ 24 oktober 1973,5/73, Balkan-Import Export,  Jur.   1091,  r.0. 22; gelijkluidend  HvJ
24  oktober  1973, 9/73, Schluter  II,  Jur.   1135.

74 Vaste rechtspraak, herhaald in HvJ 11 juli 1989, 265/87, Schrader/HZA Gronau, Jur.  2237,
r.0. 21, en in HvJ 26 juni 1990, C-8/89, V. Zardi/CAPF, Jur. I-2515.
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Waar het echter gaat om de beoordeling van ingewikkelde economische
situaties heeft de gemeenschapswetgever een ruime beoordelingsbevoegdheid
ten aanzien van de aard en de draagwijdte van de maatregelen. Zo achtte
het Hof de beperking van de referentieperiode voor de toekenning van een
melkquotum gerechtvaardigd met het oog op de rechtszekerheid en met
het oog op de efficiente werking van het systeem van heffingen.75 Welis-
waar moet de regelgever bij het treffen van economische maatregelen die
gepaard gaan met het opleggen van lasten, het evenredigheidsbeginsel in
acht nemen, maar dit betekent niet dat hij steeds rekening moet houden
met de bijzondere situatie van een bepaalde groep deelnemers aan het
economische verkeer.76 Slechts wanneer een maatregel kennelijk niet ge-
schikt is het beoogde doel te verwezenlijken, kan dit de geldigheid van de
maatregel aantasten.  In deze gevallen laat het Hof dus een ruime mate van
beoordelingsvrijheid en beperkt het zich tot een geschiktheidstoetsing, ook
als het gaat om het opleggen van financiele lasten. 77

Het Hof beperkte zich in het arrest Stalting eveneens tot controle of
de maatregel in kwestie kennelijk ongeschikt/inadequaat was om het beoogde
doel te bereiken. Het ging in deze zaak om een zogenaamde medeverant-
woordelijkheidsheffing in de melksector die ten doel had de melkproduktie
af te remmen.  Het Hof was van oordeel dat de heffing inderdaad bijdroeg
tot de verwezenlijking van de doelstelling om de markten te stabiliseren. 78

In de sfeer van de douaneheffingen, waar de beoordelingsvrijheid

verdragsrechtelijk beperkt is, laat het Hof het niet bij een geschiktheidstoet-
sing, maar toetst het ook de noodzakelijkheid en met name de verhouding
tussen de maatregel en de nadelen daarvan voor belanghebbenden en
relateert het deze aan het nagestreefde doel.79

De noodzakelijkheidstoets vindt eveneens toepassing bij de beoordeling
van maatregelen in het kader van de gemeenschappelijke handelspolitiek
(artikel 110 EG). Lidstaten kunnen door de Commissie gemachtigd worden
de noodzakelijke beschermende maatregelen te nemen bij zogenaamde
dispariteiten, dit is het uiteenlopen van de handelsstromen van en naar de
lidstaat in vergelijking met de handelsstromen van en naar de Gemeenschap

75   Zie HvJ 27 juni 1989, 113/88, Leukhardt/HZA Reutlingen, Jur.  1991, r.0. 20.
76  Zie het Schluter II-arrest.
77   Vgl. HvJ 18 maart 1980, gev. zaken 154, 205, 206, 226-228,263 en 264/78, 31, 39 en

85/79, Spa Ferriera Valsabbia, Jur. 907 en HvJ 16 februari 1982, 276/80, Padana, Jur.
517.

78  HvJ 21 februari 1979, 138/78, StOlting. Jur. 713.
79     Zie bijv.  HvJ 16 oktober 1991, C-24/90, HZA Hamburg Jonas/Werner Faust, Jur. I-4905.
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(artikel 115 EG). Het gaatdan veelal om importbeperkingen. Het Hoftoetst
de toepassing van deze bepaling aan het evenredigheidsbeginsel.

Toen aan Bock verboden werd om vanuit Nederland een kleine hoeveelheid
champignonconserven afkomstig uit de Volksrepubliek China naar de
Bondsrepubliek inte voeren, oordeelde het Hofdat deze maatregel niet adequaat
was, omdat deze transactie van te verwaarlozen invloed zou zijn op de doeltref-
fendheid van de handelspolitiek in kwestie. Deze bestond uit het voorkomen
van invoer in de Bondsrepubliek van produkten uit China. Voor de vrees dat
het handelsverkeer zich door het toestaan van Bocks transactie zou gaan
verleggen, bestond volgens het Hof door de geringe omvang ervan geen
aanleiding.m

Het Hof laat de Commissie een ruime beoordelingsvrijheid als het gaat om
het nemen van beschermende maatregelen. Wel moet de feitelijke situatie
juist ingeschat zijn en moet de maatregel geschikt zijn. 81

In 1979 dreigde een ernstige ontwrichting van de marktsituatie met betrekking
tot tafelappels, mede doordat een grote aanvoer vanuit derde landen te
verwachten viel. De Commissie probeerde door middel van onderhandelingen
deze landen ertoe te brengen minder tonnage appels naar de EG uit te voeren.
De onderhandelingen met Chili mislukten, reden waarom bij verordening een
invoerverbod voor Chileense appels werd afgekondigd. De Commissie hield
in die verordening rekening met scheepsladingen die onderweg waren.

In het beroep tegen de verordening waarin het invoerverbod voor tafelappels
uit Chili was neergelegd, oordeelde het Hof dat de Commissie ten tijde
van het nemen  van de maatregel de situatie juist had beoordeeld.82  Het
Hof stelde ook expliciet dat deze beoordeling bezien moet worden vanuit
de situatie die zich toen voordeed en niet aan de hand van de marktsituatie
die zich een verkoopseizoen later voordeed. De Commissie had eerst andere,
minder ingrijpende middelen geprobeerd te vinden door in onderhandeling
te treden met de exportlanden. Toen dit middel niet voldoende bleek, heeft
de Commissie terecht het verbod ingesteld.83

In deze zaak werd ook een beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel.
De klacht was dat dit beginsel geschonden was, omdat het importverbod
gegeven werd en in werking trad op een moment, dat de importeurs al
contracten voor levering en bevrachting hadden afgesloten en geen

80     HvJ 23 november  1971,  62/70,  Bock,  Jur.  897.
81   HvJ 4 oktober 1983, 191/82, Fediol, Jur. 2929.
82     Zie  HvJ  5  mei 1981, 112/80, Durbeck,  Jur. 1095 (Chileense tafelappels).
83    Zo ook HvJ  15 juli 1982, 245/81, Edeka, Jur.  2745.
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overgangsmaatregelen waren genomen. Het Hof oordeelde dat een beroep
op het vertrouwensbeginsel niet gehonoreerd kan worden indien de
economische situatie zodanig is, dat er noodzaak bestaat maatregelen te
nemen die onmiddellijk ingaan. Dit is het geval als het gevaar bestaat van
een ernstige verstoring van de gemeenschappelijke marktordening, in dit
geval van fruit, die de verwezenlijking van de doelstellingen van het land-
bouwbeleid in gevaar kan brengen.84

Inanti-dumpingzaken past het Hof eveneens de globalere noodzakelijk-
heidstoets  toe.

Onder dumping wordt verstaan de export van produkten naar de EG tegen
abnormaal lage prijzen. Indien de gemeenschappelijke markt daar schade van
ondervindt, dan kande EG krachtens de basisverordening inzake anti-dumpingRS
een verordening vaststellen voor deze specifieke produkten, waarbij bij invoer
in de EG rechten worden geheven. die zodanig worden vastgesteld dat de prijs
uiteindelijk aansluit bij de prijzen binnen de EG. Daarbij wordt uitgegaan van
de zogenaamde anti-dumpingsmarge. Deze marge wordt berekend aan de hand
van de normale waarde van een soortgelijk produkt. Indien dit moeilijk is vast
te stellen, geeft de basisverordening een berekeningsmethode.86 Op grond van
de verordening kan de EG ook compenserende hefingen opleggen voor
produkten die zwaar zijn gesubsidieerd door het land van herkomst.

De verordening waarbij heffingen worden ingesteld, is een neerslag van
een  beoordeling  van de belangen  van  de  EG  ter zake. Daarbij moeten
ingewikkelde economische situaties worden beoordeeld. Het Hof beperkt
zich bij de toetsing van een dergelijke beoordeling tot de vraag of de
procedurevoorschriften in acht zijn genomen, of de feiten op grond waarvan
de keuze is gemaakt juist zijn vastgesteld en of geen sprake is van een
kennelijk onjuiste beoordeling van deze feiten, dan wel van misbruik van
bevoegdheid.87  Het  Hof gaat  in dat kader  na met welke doelstelling  de
anti-dumpingheffing is ingesteld. In het algemeen gesproken is dat het ophef-
fen van de schade die binnen de EG geleden zou worden indien de betrokken
produktentegen afbraakprijzenop de EG-markt zouden worden toegelaten.
Dit betekent dat wanneer met andere, voor de betrokken producenten minder
ingrijpende middelen dan een heffing, de EG-markt beschermd kan worden
- zoals de afgifte van een prijsgarantieverklaring door de producent/expor-

84     Zo  ook  Hvj 28 oktober  1982, 52/81, Faust,  Jur.   3745 en Heukels, p. 265-266.
85  Vo. 2423/88, Pb. 1988 L 209.
86  Zie P.J.G. Kapteyn/P. VerLoren van Themaat, Inleiding 101 het recht van de Europese

Gemeenschappen, Deventer  1987, p. 544-545.
87  HvJ 7 mei 1987, 255/84, Nachi Fujikoshi, Jur. 1861.
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teur - deze middelen te baat genomen moeten worden.88 Als blijkt dat
een heffing wel noodzakelijk is, dan eist het Hof op grond van de bepalingen
van de basisverordening dat de heffing niet hoger is dan de anti-dumping-
marge en lager is wanneer een lagere heffing voldoende is om de schade
op te heffen.89 De uitgangspunten en feitelijke gegevens voor de berekening
van de heffing gaat het Hof minutieus na.90

3.4 Evenredigheid en beleidskeuzes van de EG

Interventiemaatregelen zijn veelal tot stand gekomen op grond van een ruime
discretionaire bevoegdheid, die vooral gegeven is ter beoordeling van een
complexe economische situatie. Bij de beoordeling ervan gaat het Hof na
met welke doelstelling voor ogen Raad of Commissie de betwiste economi-
sche maatregel genomen heeft. Vervolgens beziet het Hof ofde doelstelling
ook inderdaad bereikt had kunnen worden met de betrokken maatregel
(geschiktheid) en beperkt zich daarbij tot een redelijkheidstoets: hebben
Raad of Commissie op het moment dat de situatie zich voordeed, in rede-
lijkheid kunnen menen dat deze maatregel het beoogde effect zou kunnen
bewerkstelligen. Voorts gaat het Hof na of de maatregel ook noodzakelijk
was en of niet een ander voor betrokkenen minder belastend middel gekozen
had kunnen worden. Ook bij die beoordeling geldt dat het Hof ex tunc
toetst. Het hanteert een globale toets: niet met iedere groep of bijzondere
situatie behoeft rekening te worden gehouden, zolang maar niet een bepaalde
groep onevenredig zwaar getroffen wordt in vergelijking met andere
soortgelijke groepen. Bovendiengeldtdatwanneer de omvang vande groep
getroffenen zeer klein is, zij geen factor meer is die gewicht in de schaal
legt. 91

Interessant is bij dit onderdeel dat er een verwevenheid blijkt te bestaan
tussen het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel en het evenredigheidsbe-
ginsel. Bij de beoordeling van de modaliteiten van terugwerkende kracht
van maatregelen legt het Hof een geschiktheids- en noodzakelijkheidstoets

88   Vgl. A. Egger, The Principle of Proportionality in Community Anti-dumping Law, ELR
1993/5, p. 367-387 (372).

89   Vgl. het arrest Nachi Fujikoshi en HvJ 1 april 1993, C-136/91, Findling W ]zlager, Jur.
1-1793.

90  HvJ 14 maart 1990, C-156/87, Gestetner, Jur. I-781. Zie voor een bespreking van de
jurisprudentie   op   dit   punt C.-M. Happe, Die Entwicklung des Antidumpings-   und
Antisubventionsrechts in der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs, JuristenZeimng
1993/6, p. 292-301 (298-300).

91     S.  Neri, Le principe de proportionnalitt dans la jurisprudence de la Cour relative au droit
communautaire agricole,  RIDE  1981, p 652-683.

143



Hoofdstuk 4

aan door na te gaan om welke redenen Raad of Commissie terugwerkende
kracht geschikt en noodzakelijk achtten om de doelstelling van de maatregel
veilig te stellen. Daarbij laat het Hof wel een zekere beoordelingsvrijheid
door te toetsen of de regelgever in redelijkheid kon oordelen dat terugwer-
kende kracht noodzakelijk was. Het vertrouwen van marktdeelnemers op
het voortbestaan van een regeling of op het invoeren ervan slechts voor
de toekomst, ondervindt beperking voor zover dat noodzakelijk is om
bepaalde doelstellingen te bereiken,92

4 Gelijke behandeling en het evenredigheidsbeginsel

Het EG- en het EGKS-verdrag bevatten een aantal bepalingen op grond
waarvan discriminatie verboden is. Zij geven naar het oordeel van het Hof
uitdrukking aan het algemene gelijkheidsbeginsel, dat een van de grondbe-
ginselen vanhetgemeenschapsrecht is.93 Naastde verboden vandiscrimina-
tie op grond van nationaliteit,# kennen de verdragen discriminatieverboden
op grond van andere dan met nationaliteit verband houdende criteria. Het
gaat daarbij om ongelijke behandeling:

-    bij het toelaten van verbruikers tot produktiebronnen (artikel 3 EGKS),
-        van producenten, kopers of verbruikers bij het vaststellen of toepassen van

leveringsvoorwaarden of prijzen (artikel 4 en 63 EGKS),
-   bij de mededinging door het toepassen van ongelijke voorwaarden ten

opzichte van handelspartners, indien ze gelijke prestaties leveren (artikelen
66 EGKS en 85-86 EG),

-    bij het berekenen van tarieven voor het vervoer (artikel 70 EGKS),
-      van consumenten of producenten in het kader van het gemeenschappelijk

landbouwbeleid (artikel 40 EG),
-    naar geslacht bij beloning voor gelijke arbeid (artikel 119 EG).

Het EG-recht op het punt van sexe-discriminatie bestaat uit een verdragsbe-
paling, artikel 119, en een vijftal richtlijnen dat op die bepaling gebaseerd
is. Artikel 119 geeft lidstaten de opdracht gelijke beloning voor mannen
en vrouwen te bewerkstelligen indien zij gelijke arbeid verrichten. De
richtlijnen die op basis hiervan zijn uitgevaardigd hebben betrekking op

92      Zie ook Heukels,  p.  325.
93      HvJ 19 oktober 1977, 117/76  en 16/77, Ruckdeschl,  Jur.   1753.
94  Art. 7,48, tweede lid, 52,60,65,67, eerste lid, 68, twee(le lid, 79, eerste lid, 95, 221

EG en art. 60, eerste lid EGKS.
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gelijke beloning,95 gelijke arbeidsvoorwaarden,96 gelijke rechten op sociale
zekerheid in verband met arbeid,97 pensioenen,98 en gelijke behandeling
vanzelfstandig werkzame mannen en vrouwen.99 De regelgeving isbeperkt
gebleven tot betaalde arbeid en de direct daarmee samenhangende sociale
zekerheid, dit vanwege het economische perspectief van de EG. Toch blijkt
uit de jurisprudentie van het Hof dat ook de sociale dimensie zeker een
rol speelt. 100

Het begrip discriminatie in het gemeenschapsrecht houdt in: een
ongelijke behandeling van gelijke gevallen zonder dat daarvoor een objectie-
ve rechtvaardiging bestaat. 101  Het Hof sluit  niet  uit  dat er discriminatie
gelegen kan zijn in gelijke behandeling van ongelijke gevallen en spreekt
in een dergelijke situatie van materiale discriminatie.102 Het gemeenschaps-
recht verbiedt ook verkapte discriminatie, gevallen waarin de maatregel
zelf geen onderscheid maakt op basis van verboden criteria,  maar door de
toepassing van andere onderscheidingscriteria feitelijk wel de verboden onge-
lijke behandeling veroorzaakt.

Een voorbeeld hiervan biedt de zaak Jenkins. Jenkins' werkgever besloot aan
deeltijdwerkers een lager uurloon te gaan betalen dan aan degenen die voltijds
werkzaam waren. Deze maatregel vond naar de mening van de werkgever zijn
rechtvaardiging in de noodzaak het absenteisme tegen te gaan, een maximale
benutting van het machinepark te verzekeren en de produktiviteit te verhogen.
De vraag die het Hof moest beantwoorden, was of een verschil in beloning
tussen deeltijdwerkers en voltijders die gelijke arbeid verrichten, een door artikel
119 EG verboden discriminatie kan opieveren wanneer de groep deeltijders
vrijwel uitsluitend uit vrouwen bestaat. Eendergelijk verschil inbeloning vormt
op zichzelf geen door artikel 119 verboden discriminatie, mits de uurlonen.
gelijkelijk gelden voor de werknemers van elk van beide groepen, zonder
onderscheid naargeslachtenerobjectiefgerechtvaardigdeeconomische redenen
voor de ongelijkheid bestaan. Anders wordt het echter- aldus het Hof - als
blijkt dat het percentage vrouwen dat voltijds werkt aanzienlijk lager ligt dan
het percentage mannen. In dat geval is de loonmaatregel te beschouwen als een

95 Richtlijn 75/111, Pb. 1975 L 45.
96 Richtlijn 76/207, Pb. 1976 L 39.
97  Richtlijn 79/7, Pb. 1979 L 6.
98 Richtlijn 86/378,  Pb.   1986  L  225.
99 Richtlijn 86/613, Pb. 1986 L 359.
100 Zie hierover M.A.J. LEenders, Gemeenschapsrecht en sexe-discriminatie,    in:    M.C.

Burkens/H.R.B.M. Kummeling, EGen grondrechten, Gevolgen van deEuropese integratie
voor de nationale grondrechtenbescherming, Zwolle 1993, p. 97-139 (101).

101  HvJ 7 juni 1972, 20/71, Sabbatini, Jur. 345; HvJ 20 februari 1975, 21/74, Airola, Jur.
221.

102 HvJ 17 juli 1963, 13/63, Italiaanse koelkasten, Jur. 349.
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indirect middel om het loonpeil van vrouwen te verlagen omdat het voornamelijk
deze groep is die in deeltijd werkt. 103

Het verbod van discriminatie is geen absoluut differentieringsverbod.
Verschil in behandeling van gelijke gevallen is geoorloofd, mits gerechtvaar-
digd door objectieve redenen. 104 Deze redenen moeten echter  aan  hoge
eisen voldoen. Wat de overheid betreft kunnen deze redenen gevonden
worden in het algemeen belang of in legitieme beleidsdoelstellingen, mits
deze verenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht. 105

In de zaak van de Ierse souvenirs streefde de Ierse regering de bescherming
van de consument en het eerlijke verloop van de handelstransacties na met de
eis dat op alle uit andere lidstaten ingevoerde 'Ierse' souvenirs een aanduiding
van herkomst werd aangebracht. Het streven van de regering was op zichzelf
legitiem, vond het Hof, maar vormde geen rechtvaardiging voor discriminatie
omdat andere - geen discriminatie opleverende - maatregelen evenzeer het
gewenste resultaat hadden kunnen brengen. De maatregelen voldeden daarom
niet aan de uitzonderingsgronden van artikel  36 EG.'06

Uit dit voorbeeld blijkt dat bij de beoordeling van de geoorloofdheid van
de discriminatie het evenredigheidsbeginsel moet worden betrokken. Om
in concreto te kunnen beoordelen of het onderscheid gerechtvaardigd is,
moeten de doel-middelverhouding en de mate waarin de burger in zijn
rechtspositie benadeeld wordt, gewogen worden. Daarbij dient de vraag
beantwoord te worden of dit nadeel in een evenredige verhouding tot het
nagestreefde doel staat en of dit doel niet zonder ongelijke behandeling of
door een minder vergaande ongelijke behandeling bereikt had kunnen wor-
den.107

In het Magere-melkpoederarrest werd een verordening vernietigd die ten doel
had grote voorraden magere melkpoeder weg te werken. De regeling hield in
dat producenten van veevoeder slechts steun (subsidie) toegekend kregen als

103 HvJ 31 maart 1981, 96/80, Jur. 911; zie ook HvJ 16 februari 1978, 61/77, Ierse visserij,
Jur. 417.

104   HvJ   13  juli   1962,   17  en 20/61, KlOckner,  Jur.  643.  Zie  ook  HvJ 4 oktober  1979,  64  en
113/76,   167 en 239/78,27,  28  en 45/79, Dumortier,  Jur.  3091.

105 HvJ 14 januari 1981, 140/79, Chemical Farmaceutici, Jur. 1. Vgl. C.W.A. Timmermans,
Verboden discriminatie of (geboden) differentiatie, SEW 1982/6, p. 427-460 (428).

106 HvJ 17 juni 1981, 113/80, Ierse souvenirs, Jur.  1625
107   Vgl. de aanbevelingen van de Interdepartementale Juridische Werkgroep Gelijkheidsbeginsel

(IWEG) in haar rapport Gelijk in de prakli)'k, Den Haag 1990, waaronder de aanbeveling
om kritisch onderzoek te doen naar de objectieve rechtvaardiging van onderscheidingen in
voorgenomen nationale maatregelen en die ook expliciet te voorzien van een motivering.
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zij konden aantonen het poeder te hebben gekocht en verwerkt tot veevoer. Het
melkpoeder zou moeten dienen als vervanging voor andere eiwithoudende stoffen
in veevoer. Het poeder was echter veel duurder dan deze stoffen. Het Hof toetste
deze verordening aan de artikelen 39 en 40 EEG. Artikel 40 wijst erop dat
realisering van de in artikel 39 neergelegde doelstellingen van het landbouwbeleid
niet mag leiden tot discriminatie van producenten binnen de EG. De onderhavige

verordening legde niet alleen lasten op aan producenten binnen de melk- en
zuivelsector, maar ook aan producenten in andere landbouwsectoren. De
aankoopverplichting tegen een prijs die driemaal zo hoog was als de prijs van
vervangende produkten, kwam juist door die onevenredig hoge prijs neer op
een discriminerende verdeling van de lasten over de verschillende landbouwsecto-
ren. De verplichting was bovendien niet noodzakelijk om het beoogde doel te
bereiken en was aldus in het kader van de verwezenlijking van de doelstellingen
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid niet gerechtvaardigd.'08

Het Hof formuleert het ook wel negatief: er is sprake van een inbreuk op
het non-discriminatiebeginsel als het gemaakte onderscheid van willekeur
doet   blijken. 109 Deze formulering heeft   naar mijn mening   niet   een
wezenlijk andere betekenis  dan de bovengenoemde variant. 110

Het is meestal niet zo dat het Hof eerst vaststelt dat er sprake is van
gelijke gevallenom vervolgens na te gaan ofdeongelijke behandeling ervan
gerechtvaardigd is:11 Vaak toetst het Hof alleen of er een rechtvaardiging
is voor het verschil in behandeling. De positieve beantwoording van deze
vraag vindt dan haar grond in de vaststelling dat er verschil in de feitelijke
of juridische situatie bestaat,  of dat legitieme beleidsdoelstellingen het
verschil in behandeling eisen.

5 Fundamentele rechten

Niet alleen beperkingen op de communautaire vrijheden zijn onderhevig
aan de evenredigheidstoets, maar ook beperkingen gesteld aan de uitoefening
van fundamentele rechten. Het Hof van Justitie heeft, zoals bekend, de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden die zijn opgenomen in
het EVRM erkend als behorende tot de algemene rechtsbeginselen van het
gemeenschapsrecht.112 Het Hof acht zich bevoegd de eerbiediging van

108 HvJ 5 juli 1977, 114/76, Bela-MOhle, Jur.  1211.
109 HvJ Sabbatini; zie ook HvJ 8 november 1979, 251/78, Denkavit, Jur. 3369.
110  Zo ook J. Pernice, Grundrechtsgehalte im Europaischen Gemeinscha»recht, Baden-Baden

1979, p. 205-206 en Timmermans, p. 440.
111 Zo ook Timmermans, p. 432.
112   Zie  HvJ 12 november  1969, 29/69, Stauder,  Jur.   425  en  HvJ   14  mei   1974,  4/73,   Nold,
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deze fundamentele rechten te waarborgen op de door het gemeenschapsrecht
bestreken gebieden. In dat verband toetst het Hof zowel gemeenschapshande-
lingen als uitvoeringshandelingen van de lidstaten. In het Europese recht
komen meestal die grondrechten aan bod die een sociaal-economische
dimensie hebben, zoals het eigendomsrecht, de vrijheid van beroepsuitoefe-
ning, alsmede het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
en de bewegingsvrijheid. Deze rechten gelden niet onverkort, maar de
rechthebbenden moeten bepaalde beperkingen dulden die in het algemeen
belang zijn geYndiceerd.

Een bekend voorbeeld is de zaak Liselotte Hauer, die betrekking had
op een Raadsverordening waarin het aan wijnbouwers verboden werd om
op hun eigendom nog wijnstokken bij te planten, dit in het kader van de
totstandkoming en sanering  van een gemeenschappelijke wijnmarkt. 113
Het Hof stelde vast dat een beperking van het eigendomsrecht in het kader
van de gemeenschappelijke wijnmarkt in beginsel geoorloofd was, mits
die beperking beantwoordde aan de doelstelling en niet als een te vergaande
en onaanvaardbare ingreep in de prerogatieven van de eigenaar waren te
beschouwen, waardoor het eigendomsrecht wezenlijk wordt aangetast.

114

Deze benadering blijkt ook uit de conclusie van AG Trabucchi bij de
zaak Watson en Belmann. 115

In Italie geldt een meldplicht voor onderdanen uit andere lidstaten wanneer zij
anders dan als toerist op Italiaans grondgebied verblijven. Overtreding van de
bepalingen ter zake wordt bestraft met gevangenisstraf. De regeling werd door
het Hof getoetst aan artikel 48 E(E)G (vrij personenverkeer).  Het Hof conclu-
deerde dat met de meldplicht inbreuk op het vrije personenverkeer werd gemaakt
als de voor de melding gestelde termijn niet binnen redelijke grenzen bleef.
Bovendien achtte het Hof de sanctie op niet-naleving disproportioneel gezien
de ernst van het feit.

De AG stelde dat waar de lidstaten burgers van andere lidstaten beperkingen
opleggen met betrekking tot hun privdleven en hun bewegingsvrijheid die
verder gaan dan die welke opgelegd worden aan de eigen onderdanen, deze
een rechtvaardiging dienen te vinden in objectieve criteria. Als die er niet
zijn, is de ingreep onrechtmatig. De onrechtmatigheid is nog duidelijker
als dit handelen van de overheid het grondrecht van een individu schendt.

Jur.  491.
113 HvJ 13 december 1979, 44/79, Jur. 3727.
114  Vgl. ook HvJ 13 juli 1989, 5/88, Wachauf, Jur. 2609, AB 1992,  14, m.nt. I Sewandono.
115 HvJ 7 juli 1976, 118/75, Jur.  1185.
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Niet iedere ingreep in vrijheid is in strijd met het evenredigheidsbeginsel,
maar wel aantasting van een beschermd recht in zijn kern.

Schwarze heeft erop gewezen dat het evenredigheidsbeginsel in het
gemeenschapsrecht op die manier werkt als een soort Wesengehaltgarantie,
een waarborg tegen aantasting van een beschermd recht in zijn kern. 116

Er moet een afweging plaatsvinden tussen de rechtsgoederen ontleend aan
het algemeen belang en die ontleend aan het individuele belang. Hoe verder
een maatregel de economische vrijheid van het individu inperkt, des te
dringender moet de noodzaak tot bescherming van het algemeen belang

zijn, aldus Schwarze.
Van Gerven heeft in zijn conclusie in de SPUC-zaak (Ierse abortus),

die betrekking had op een nationale regeling, gebruik gemaakt van het
evenredigheidsbeginsel om te komen tot een afweging tussen het recht op
bescherming van het ongeboren leven en de vrijheid van dienstenverkeer.
De vraag was of het in overeenstemming is met het EG-recht om een verbod
uit te vaardigen tot verspreiding van informatie over de mogelijkheden om
abortus te laten plegen in een andere lidstaat. De Ierse Grondwetbeschermt
uitdrukkelijk het ongeboren leven. De vrijheid van dienstenverkeer omvat
de vrijheid om in de eigen lidstaat informatie te ontvangen over diensten
te verrichten in een andere lidstaat. Dwingende redenen van algemeen

belang kunnen beperkingen van dit recht rechtvaardigen. AG Van Gerven
meende dat in deze zaak dergelijke redenen aanwezig waren. Het ging hier
naar het oordeel van Van Gerven om een ethisch-levensbeschouwelijke
beleidskeuze die uitsluitend toekomt aan de lidstaat. In dat kader kon Ierland
een beroep doen op de uitzonderingsclausule van de openbare orde (artikel
56 io 66 E(E)G), mits een verbod niet in strijd zou komen met het evenre-
digheidsbeginsel. Dat was naar het oordeel van de AG niet het geval, omdat
het verbod nuttig en onmisbaar is voor en niet buiten verhouding staat tot
het  nagestreefde  doel. 117

Het Hof koos dezelfde benadering bij de beoordeling van een Duitse
regeling, waarin het aan particulieren verboden werd om geneesmiddelen
die uitsluitend op recept te verkrijgen zijn in te voeren, ook al zijn ze in
een andere lidstaat door een arts voorgeschreven en in een apotheek gekocht.
Gesteld werd dat een dergelijk verbod de vrijheid van dienstenverkeer

116 J. Schwarze, Europdisches Verwaltungsrecht, Teil 11, Baden-Baden 1988, p. 838-841.
117 Zaak C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd (SPUC)/Grogan

c.s.;  de conclusie van de AG is van  11 juni  1991.  Het Hof volgde deze conclusie niet,  maar
was van oordeel dat het hier geen zaak van EG-recht betrof, omdat de informatie niet van
de betrokken klinieken zelf afkomstig was. De vrijheid van dienstenverkeer van dem klinieken
was  daarom  niet  in het geding. (Arrest  van 4 oktober  1991, Jur. 1-4685.)
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schond en bovendien een schending was van fundamentele rechten. Het
Hof overwoog dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
en het recht op bescherming van het beroepsgeheim van de arts door de
communautaire rechtsorde beschermde fundamentele rechten vormen.
Daaraan kunnen echter beperkingen worden gesteld, mits deze beantwoorden
aan door de EG nagestreefde doelen van algemeen belang, zoals de
bescherming van de volksgezondheid, en deze beperkingen geen onevenredi-
ge en onaanvaardbare ingreep vormen die deze rechten in hun wezen
aantasten. 118

In zaken waar fundamentele rechten bij betrokken zijn, zien we dat de
evenredigheidstoets zich wat vaker uitstrekt tot de gevolgen voor individuele
belangen. De toetsing blijft dan niet beperkt tot de geobjectiveerde
noodzakelijkheidstoets, maar relateert het effect van de maatregel aan het
wezen van het fundamentele recht. Tast de maatregel dit recht in zijn kern
aan, dan acht het Hof hem onrechtmatig. 119

6       Aansprakelijkheid en beleidskeuzes van de EG

In deze paragraaf is de vraag aan de orde in hoeverre een in een rechts-
handeling geformaliseerde beleidskeuze van de EG waaraan een gebrek
kleeft omdat bepaalde (particuliere) belangen onvoldoende in de afweging
zijn betrokken, hersteld kan worden door de getroffen belanghebbenden
een financitle compensatie te bieden. Om deze vraag te beantwoorden zal
eerst kort het aansprakelijkheidsregime in de EG uiteengezet worden. Hierbij
teken ik aan dat dit regime uitsluitend van toepassing is op handelingen
van organen en instellingen van de EG. Maatregelen van lidstaten zijn
onderworpen aan hun eigen, nationale aansprakelijkheidsrecht. Dit wordt
hier echter buiten beschouwing gelaten.

6.1 Niet-contractuele aansprakelijkheid

Onder het EGKS-verdrag is de niet-contractuele aansprakelijkheid van de
Gemeenschap op grond van de artikelen 34 en 40 afhankelijk van de
aanwezigheid van een fout  of  een dienstfout, begrippen die ontleend zijn
aan het Franse aansprakelijkheidsrecht, en zowel betrekking hebben op de

118   HvJ 8 april 1992, C-62/90, Commissie/Bondsrepubliek Duitsland.
119 Zie het Hauer-arrest.
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onrechtmatigheid van de handeling als op de concrete verwijtbaarheid
ervan. 120

Op grond van artikel 215, tweede lid, EG vergoedt de EG de schade
uit niet-contractuele aansprakelijkheid die door haar instellingen of haar
personeel is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene beginselen die de
rechtsstelsels van de lidstaten gemeen hebben. De tekst van het artikel sluit
aansprakelijkheid wegens rechtmatige daad weliswaar niet uit, maar het
Hof heeft op grond van de uitgangspunten die in de lidstaten voor
aansprakelijkheid gehanteerd worden, in zijn jurisprudentie de aansprakelijk-
heid wegens onrechtmatige  daad tot uitgangspunt gekozen. 121 In tegen-
stelling tot het EGKS-verdrag zou dit kunnen duiden op een stelsel van
objectieve aansprakelijkheid, omdat de verwijtbaarheid geen rol speelt.

122

Het Hof heeft in navolging van het Gerecht van Eerste Aanleg echter nog
niet zo lang geleden aangegeven dat de beide stelsels van aansprakelijkheid
in het belang van de rechtseenheid binnen de EG op elkaar moeten aan-
sluiten.123 Die uitspraak kan ook van betekenis zijn voor de vraag naar
de verwijtbaarheid.124

In beginsel gelden voor aansprakelijkheid de normale criteria van
onrechtmatigheid, schade en causaal verband. Anders ligt het voor normatie-
ve handelingen die economische beleidskeuzes impliceren. Wil de EG door
het Hofaansprakelijk worden geacht, dan moet het gaan omeennormatieve
handeling die een economische beleidskeuze impliceert, waarvan de
onrechtmatigheid voortvloeit uit een voldoende gekwalificeerde schending
van een ter bescherming van particulieren gegeven hogere rechtsregel.  Dit
is  de zogenaamde SchOppenstedtregel. 125

120 Vgl. J. Rivero/J. Waline, Droit administratif, Parijs 1992, p. 232-243.
121 Zie de ontwikkeling beschreven door T. Heukels, De niet-contractuele aansprakelijkheid

van de Gemeenschap  ex  art.  215,  lid  2 EEG: Dynamiek en continuTteit (1983-1991)  (II),
SEW 1992/4, p. 317-347 (317-322).

121  V gl.  Y.A.G.M.  Verldsdonk,  De  extra-contractuele   aanspraketijkheid   van  de   EEG voor
rechtmatige handelingen, Deventer 1990, p. 5

123 HvJ 18 mei 1993, C-220/91, Stahlwerke Peine-Salzgitter, Jur. I-2393, NVwZ 1993/9, p.
869-872. Deze uitspraak werd in hoger beroep gegeven van GvEA 27 juni 1991, T-120/89,
Jur. II-279.

124 Zie echter J. -F. Couzinet, La faute  dans le r6gime  de la responsabilit6 non contractuelle
des communautts europknnes, RmE 1986, p. 367-390, die concludeert dat defaute een
belangrijke conctitutieve voorwaarde is om aansprakelijkhied aan te kunnen nemen.

125 HvJ 2 december 1971, 5/71, Jun 983.
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Normatievehandelingen zijnvooral verordeningen, maarookrichtlijnenkunnen
hiertoe   worden gerekend. Met de eis van voldoende gekwalificeerdheid126

van de schending beoogt het Hof de aansprakelijkheid te beperken tot ernstige
en evidente gevallen van onrechtmatigheid. De hogere rechtsregel waarop het
Hof doelt, is veelal te vinden in de verdragsbepalingen en in de algemene
rechtsbeginselen. met name het vertrouwens- en het rechtszekerheidsbegin-
sel. 127  De eis dat de rechtsregel gegeven is ter bescherming van particulieren,
duidt op het in het Nederlandse recht bekende relativiteitsvereiste (Schutznorm).

Daarnaast stelt het Hof als eis dat een aan het algemeen belang ontleende
rechtvaardiging van het handelen ontbreekt, en dat de schade het normale
bedrijfsrisico te boven gaat. 128 De schade  moet een beperkte groep  met
name treffen. 129

In het Mulder II-arrest stelde het Hof vast dat het niet rekening houden met
SLOM-deelnemers in de Superheffingsverordening een voldoende gekwalificeer-
de schending inhield van het vertrouwensbeginsel.  Het Hof verweet de EG geen
rekening te hebben gehouden met de bijzondere situatie van een duidelijk
afgebakende categorie marktdeelnemers, zonder daarvoor een hoger belang aan
te voeren. 130

6.2 Financiile compensatie bij rechtmatig handelen?

Veel van de zaken die in de vorige paragrafen zijn besproken, betroffen
gevallen waarin de rechtsgeldigheid van EG-regelgeving werd betwist, onder
meer met een beroep op het evenredigheidsbeginsel. De vraag is nu of in
het gemeenschapsrecht de mogelijkheid bestaat een onevenredigheid in de
belangenafweging te herstellen door het aanbieden van financiele compensa-
tie. Deze constructie veronderstelt dat de handeling op zichzelf wel als recht-
matig kan worden beschouwd als maar voldoende rekening was gehouden
met de belangen van de betrokken particulieren, en voorts dat - indien

126  HvJ 18 april 1991, C-63/89, Les Assurances du Cr6dit,  Jur.  I-1799.  Zie  ook  HvJ 8 april
1992, C-55/90, Cato, Jur. I-2533 (richtlijn). Onzeker is of ook beschikkingen onder het
begrip normatieve handeling kunnen vallen. Zie Heukels II, p. 328.

127 Vgl. bijv. HvJ 19 mei 1992, C-104/89 en 37/90, Mulder II, Jur. I-3061, AB 1993, 170,
AA 1992/12, p 803-811, m.nt. K.J.M. Mortelmans.

128  HvJ 6 december 1984,59/83, Biovilac, Jur. 4057 en 11 maart 1987, 265/85, Van den Bergh
en Jurgens, Jur.  1155. Zie ook HvJ 26 juni 1990, C-152/88, Sofrimport, Jur. I-2477, SEW
1990/12, p. 956-960, m.nt. J. Feenstra.

129 HvJ 29 september 1987, 81/86, De Boer Buizen, Jur. 3677. Vgl. Heukels II, p. 338, die
verwijst naar de Sonderopter-theorie en het beginsel van tgatiu devant les charges pubtiques.

130 Hiervoor aangehaald.
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dit niet het geval is - aan de geledeerden alsnog tegemoet moet worden
gekomen.

Het Hof heeft steeds benadrukt dat aansprakelijkheid op grond van
artikel 215 onrechtmatigheid veronderstelt. Het heeft de mogelijkheid van
schadevergoeding wegens rechtmatige daad nooit expliciet uitgesloten, maar
heeft ook nooit daadwerkelijk schadevergoeding toegekend in een dergelijk
geval.131 Er zijn wel ontwikkelingen in de jurisprudentie die wijzen op
een mogelijk toekomstige omslag. Zo wijst het Hof in het CTNA-arrest
op de mogelijkheid dat de Commissie door overgangsmaatregelen te nemen,
de handelaren de mogelijkheid zou hebben kunnen bieden verliezen wegens
het plotseling vervallen van monetair compenserende bedragen te ontgaan,
dan wel voor dit verlies schadeloos te worden gesteld. In deze zaak zag
het Hof de onrechtmatigheid van de intrekking gelegen in het schenden
van het vertrouwen van deze handelaren door het ontbreken van overgangs-
maatregelen, als gevolg waarvan zij grote verliezen hadden geleden.

132

In het arrest Di Pillo overwoog het Hof dat de vertraging in het opstellen
van een beoordeling van een hoge ambtenaar gezien de bepalingen van het
ambtenarenstatuut wel een onregelmatigheid betekende, maar dat daardoor
de geldigheid van de beoordeling niet werd aangetast. Toch nam het Hof
aansprakelijkheid aan voor de schade die Di Pillo had geleden als gevolg
van de vertraging waardoor hij niet in staat was geweest zijn belangen met
betrekking tot zijn loopbaan en zijn positie in het algemeen deugdelijk te
behartigen. 133

Ook in andere arresten heeft het Hof aangegeven niet ongevoelig te
zijn voor een argumentatie gebaseerd op onevenredig zware lasten voor
een kleine groep ondernemers. In het Biovilac-arrest gaf het Hof aan dat
de EG slechts voor onrechtmatige regelgeving aansprakelijk kan zijn als
de schade de normale economische risico's te boven zou gaan. Deze regel
zou ook moeten gelden wanneer in het gemeenschapsrecht een aansprakelijk-
heid voor 'wettig' handelen zou worden erkend.134 In de zaak Clemessy
overwoog het Hof dat het beginsel van aansprakelijkheid wegens rechtmatige
handelen - dat ingeroepen was door Clemessy - veronderstelt dat een
particulier in het algemeen belang een last draagt die hij niet behoeft te
dragen. 135 In het arrest De Boer Buizen refereerde het Hof aan het dragen
van een onevenredig deel van de lasten door een beperkte groep, hetgeen

131 Zie Heukels II, p. 342-343; zie ook Verleisdonk, p. 47-63 en 68.
132 HvJ 14 mei 1975,74/74, Jur. 533, r.0.43.
133 HvJ 12 juli 1973, 10 en 47/72, Di Pillo, Jur. 763.
134 R.0. 28.

135  HvJ 24 juni 1986, 267/82, lur.  1913, r.0. 33.

153



Hoofdstuk 4

aanleiding zou moeten zijn tot het treffen van passende maatregelen door
de EG. 136

Het Hof lijkt te opteren voor het verdisconteren van mogelijke nadelige
effecten in de maatregel zelf. Maatregelen die noodzakelijk zijn in het belang
van de doelstellingen van de EG, moeten genomen worden met inachmeming
van de belangen die door de maatregel geraakt zullen worden. Daarbij geldt
dat zo mogelijk deze nadelen voorkomen of ondervangen moeten worden.
Het niet in acht nemen van deze belangen kan leiden tot ongeldigheid van
de maatregel, tenzij de nadelen behoren tot het normale economische risico
dat  ondernemers  zelf voor hun rekening behoren te nemen. 137 Treft  het
nadeel een bepaalde groep in het bijzonder, maar acht het Hofde maatregel
noodzakelijk om bepaalde doelstellingen van EG-beleid te bereiken, dan
zouden compenserende maatregelen genomen moeten worden. 138 Deze
kunnen van financitle aard zijn, maar ook van meer praktische aard, zoals
het aanpassen van de randvoorwaarden voor toepassing van de maatre-
gel.139 Ontbreken die maatregelen,  dan  is de regeling onrechtmatig.  Het
Hof heeft tot nu toe niet willen concluderen dat een regeling wel rechtmatig
is, maar dat desondanks schadevergoeding verschuldigd is wegens het
ontbreken van compenserende maatregelen voor degenen die in het bijzonder
benadeeld zijn.

Het is niet onwaarschijnlijk dat het Hof zich bij zijn standpuntbepaling
heeft laten leiden door de mogelijke consequenties ervan. Het zou immers
de sluizen ver opengooien voor alle mogelijke schadeclaims (jloodgate-
argument).  Het  is  ook om deze reden dat het Hof tot nu toe de aansprake-
lijkheid van de EG wegens onrechtmatig handelen zo terughoudend heeft
behandeld.

7       Evenredigheid en beleidskeuzes

In dit hoofdstuk zijn vooral beleidskeuzes besproken die zijn neergelegd
in algemene regelingen. Enerzijds betreft het de beleidskeuzes van lidstaten
in het kader van het vrije verkeer, anderzijds die van Raad en Commissie
in het kader van de economische politiek. De individuele beslissingen in
het kader van de gemeenschappelijke handelspolitiek hebben echter evenzeer

136 Hiervoor aangehaald.
137 Zie hiervoor § 3.
138   Vgl. het Magere-melkpoederarrest, zoals  dat werd besproken  in  §  3.1.
139  Vgl. HvJ 11 december 1990, C-189/90, Spagl, Jur. I-4539. Zie ook Verleisdonk p. 68-70,

die een parallel trekt met het Nederlandse stelsel van bestuurscompensatie.
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een algemene werking. Doel van het hoofdstuk was om na te gaan welke
factoren bepalen of een beleidskeuze als gerechtvaardigd wordt gezien.
Daarvan is gebleken dat deze factoren door het Hof van Justitie in verband
worden gebracht  met het evenredigheidsbeginsel.

In het Deense statiegeldarrest komt goed naar voren hoe het Hof het
evenredigheidsbeginsel hanteert als het gaat om de beoordeling van de
rechtmatigheid van beperkingen van een van de verdragsvrijheden. Die
beperking is toegestaan voor zover ingegeven door een doelstelling die door
het gemeenschapsrecht gewaarborgd of erkend wordt, en daarbij communau-
taire harmonisatiemaatregelen ontbreken. De toegepaste maatregel  moet
geschikt zijn om deze doelstelling te bereiken en mag in haar effecten niet
verder gaan dan noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken. Het Hof
toetst of er alternatieve mogelijkheden zijn om de beoogde doelstelling te
bereiken, die het vrije verkeer minder beperken. Het evenredigheidsbeginsel
fungeert aldus als een methode om uiteenlopende communautaire en
nationale doelstellingen met elkaar te verenigen, waarbij de lidstaten in
beginsel hun beoordelingsvrijheid behouden. 140

Het evenredigheidsbeginsel werkt uitdrukkelijk niet als een mechanisme
met behulp waarvan de ene doelstelling boven de andere kan prevaleren. 141

Een dergelijke beoordeling zou ook de taak van het Hof te buiten gaan. 142

Dat er toch een zekere hierarchie tussen de doelstellingen te bespeuren lijkt,
heeft dan ook niet te maken met de keuzes van het Hof, maar met het ka-
rakter van de EG als econonlische gemeenschap. Daardoor is het vertrekpunt
bij de beoordeling van maatregelen steeds de vraag naar het functioneren
van de gemeenschappelijke markt, en gaat het Hof van daaruit, rekening
houdend met gemaakte politiek-economische keuzes, de voorgelegde
maatregelen toetsen.

Opvallend is de grote verwevenheid van het beginsel van non-discrimina-
tie zoals dat in de vier vrijheden is opgenomen, en het evenredigheidsbegin-
sel. In vrijwel alle gevallen wordt de vraag  of de maatregel  al  dan  niet
discriminerend is, beantwoord met behulp van het evenredigheidsbeginsel.
Immers, de gerechtvaardigdheid van het onderscheid wordt bezien aan de
hand van de trits doelstelling, geschiktheid en noodzakelijkheid van de
maatregel. Hetzelfde  zien  we  bij de specifieke discriminatieverboden die
in § 4 zijn besproken.

140   Zie de conclusie  van  AG Van Gerven  bij de Ierse-abortuszaak, besproken  in  §  5.
141 Zo ook J.H. Jans in zijn noot bij het Deense statiegeldarrest, SEW 1990/7, p. 485-486.
142  Dit is ook de opvatting van J.H. Jans, Evenredigheid: ja, maar waartussen?, SEW 1992/10,

p. 751-770 (769-770).
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Als het gaat om de bernvloeding van de marktsituatie hebben Raad en
Commissie een vrij grote beleidsvrijheid en beoordelingsruimte. Slechts
als er sprake is van een kennelijke wanverhouding tussen het doel van de
betrokken maatregel en het gekozen middel, grijpt het Hof in. Wanneer
het steun- of subsidiemaatregelen betreft, toetst het Hof wat stringenter
aan het evenredigheidsbeginsel.  Dan is het  Hof meer geneigd de belangen
van door de maatregel getroffen particulieren naar voren te schuiven.
Echter, niet ieder deelbelang kan van doorslaggevende betekenis zijn. Het
moet wel gaan om een beduidende groep van zwaar gedupeerden.

In het kader van de interventiemaatregelen zien we een andere inte-
ressante verwevenheid, namelijk die tussen het evenredigheidsbeginsel en
het  vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel.  Bij de beoordeling  van de
modaliteiten van terugwerkende kracht van maatregelen legt het Hof een
geschiktheids- en noodzakelijkheidstoets aan door na te gaan om welke
redenen Raad ofCommissie terugwerkende krachtgeschiktennoodzakelijk
achtten om de doelstelling van de maatregel veilig te stellen. Daarbij laat
het Hof wel een zekere beoordelingsvrijheid door te toetsen of de regelgever
in  redelijkheid kon oordelen dat terugwerkende kracht noodzakelijk was.
Het vertrouwen van marktdeelnemers op het voortbestaan van een regeling
of op het invoeren ervan slechts voor de toekomst, ondervindt beperking
voor zover dat noodzakelijk is om bepaalde hogere doelstellingen te
bereiken. 143

In zaken waarbij fundamentele rechten betrokken zijn, zien we dat de
evenredigheidstoets zich wat vaker uitstrekt tot de gevolgen voor individuele
belangen. De toetsing blijft dan niet beperkt tot de geobjectiveerde
noodzakelijkheidstoets, maar relateert het effect van de maatregel aan het
wezen van het fundamentele recht. Tast de maatregel dit recht in zijn kern
aan, dan acht het Hof hem onrechtmatig.

Bij de beoordeling van de (on)geoorloofdheid van discriminatie moet
het evenredigheidsbeginsel eveneens worden betrokken. Om in concreto
te kunnen beoordelen of het onderscheid gerechtvaardigd is, moeten de
doel-middelverhouding en de mate waarin de burger in zijn rechtspositie
benadeeld wordt, gewogen worden. Daarbij dient de vraag beantwoord
te worden of dit nadeel in een evenredige verhouding tot het nagestreefde
doel staat en of dit doel niet zonder ongelijke behandeling of door een
minder vergaande ongelijke behandeling bereikt had kunnen worden.

Het is meestal niet zo dat het Hof eerst vaststelt dat er sprake is van
gelijke gevallen, om vervolgens na te gaan of de ongelijke behandeling

143 Zie § 3.1 en 3.3.
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ervan gerechtvaardigd is. Vaak toetst het Hof alleen of er een rechtvaardi-
ging is voor het verschil in behandeling. De positieve beantwoording van
deze vraag vindt dan haar grond in de vaststelling dat er verschil in de
feitelijke ofjuridische situatie bestaat, ofdat legitieme beleidsdoelstellingen
het verschil in behandeling eisen.

We zien op de besproken terreinen een verschillende intensiteit van
beoordeling tussen produkten en marktdeelnemers/producenten enerzijds
en individuele werknemers/dienstverrichters anderzijds.  In het kader van
de artikelen 30-36 EG en de interventiemaatregelen hanteert het Hof een
globale noodzakelijkheidstoets waarbij slechts met concrete belangen
rekening gehouden behoeft te worden als het gaat om grote groepen
getroffenen. Wanneer fundamentele rechten in het spel zijn, past het Hof
daarentegen een evenredigheidstoets in concreto   toe. 144 Niet alleen
geschiktheid en noodzakelijkheid, maar ook de mate waarin individuele
rechten en belangen worden getroffen, betrekt het Hof dan in zijn oordeel.

Het wegnemen van onevenredigheid in de belangenafweging door het
aanbieden van een financi8le compensatie achteraf lijkt op grond van de
huidige jurisprudentie van het Hof niet tot de mogelijkheden te behoren.
Daarvoor is deze nog te zeer gericht op de onrechtmatigheid als grondslag
voor de plicht tot schadevergoeding. De tekst van artikel 215 EG sluit de
mogelijkheid van schadevergoeding voor rechtmatig handelen echter niet
uit, terwijl in de uitspraken van het Hof aanwijzingen zijn te vinden die
erop duiden dat het Hof niet strikt afwijzend staat tegen een dergelijke optie.
Het Hof voelt blijkbaar het meest voor het verrekenen van mogelijke
nadelige effecten in de maatregel zelf. Evenals echter bij de onrechtmatige
handeling zal in EG-verband een probleem blijven bestaan als de handeling
een grote groep ondernemers of individuen onevenredig zwaar treft.  Het
is immers kennelijk op grond van het.#oodgate-argument dat het Hof aan-
sprakelijkheid wegens onrechtmatige regelgeving zoveel mogelijk beperkt.
Dezelfde argumentatie geldt voor aansprakelijkheid wegens rechtmatige
regelgeving.

144 Zie ook Jans, p. 768.
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Sancties in het Nederlandse bestuursrecht

1 Bestuurlijke sancties'

1.1 Rechtshandhaving

'Dat de toepassing van dwangmiddelen en sancties voor de rechtshandhaving
aan de eis van evenredigheid moet beantwoorden, is een reeds lang aanvaarde
eis. "Malitia crescente crescere debet et poena" : hoe erger het vergrijp,  hoe
zwaarder de straf moet zijn.'2

Zo opende de minister van Justitie in 1990 onder het kopje Evenredige
rechtshandhaving de toelichting op de begroting. Hij vestigde er daarbij
de aandacht op dat de eis van evenredigheid vooral naar voren is gekomen
als een inperking van overheidsoptreden bij de rechtshandhaving. Het
beginsel heeft niet alleen een begrenzende functie bij de straftoemeting,
maar ook bij het toepassen van dwangmiddelen in de fase van vervolging
van strafbare feiten. Meer in het algemeen - zo stelt de minister - is
het evenredigheidsbeginsel te hanteren als omgrenzing van overheidsoptre-
den.

5--       In dit hoofdstuk zullen we het evenredigheidsbeginsel in de functie van

j- beginsel van sanctierecht aan de orde stellen. Als beginsel van straftoemeting
is het evenredigheidsbeginsel een algemeen erkend rechtsbeginsel, in-
houdende dat de zwaarte van een door of vanwege de overheid opgelegde                           -
straf in overeenstemming moetzijn met de ernst vanhet gepleegde vergrijp.
Van Hamel meldt dat het evenredigheidsbeginsel in het strafrecht teruggaat
tot de tijd der Germanen. De Franken, Friezen en Saksen kenden het zoge-
naamde compositiestelsel, hetgeen inhield dat door of vanwege de dader
een zoengeld moest worden betaald als erkenning van het recht van de gele-
deerde. Het 'weergeld' bij doodslag werd naar een hogere maatstaf berekend
dan de boete voor geringere vergrijpen. 3 In de klassieke literatuur vinden

1     De termen administratieve en bestuurlijke sanctie worden naast en door elkaar gebruikt.
2    Toelichting op de Justitiebegroting, Kamerstukken U 1990/91, 21 800 hoofdstuk VI, nr.

2, p. 3.

3       G.A. van Hamel,  Inkiding  tot  de studie van  het  Nederlandsche  Strafrecht, 's-Gravenhage
1927, p. 62.
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we verschillende verwijzingen naar het evenredigheidsbeginsel als maatstaf
voor het opleggen van straffen.4 Meer straf dan de ernst van het feit
rechtvaardigt mag niet opgelegd worden, met die stelling is men het in het
algemeen wel eens.  Het gaat dan over de straf die de strafrechter oplegt
voor een in de wet strafbaar gesteld feit:

1.2 Straf

De logisch volgende stap is dat ook voor met straffen gelijk te stellen
sancties geeist wordt dat er evenredigheid bestaat tussen de ernst van het
gepleegde feit en de zwaarte van de opgelegde sanctie. De vraag die zich
dan voordoet is wanneer een sanctie met straf gelijk te stellen is. Daarvoor
hebben we een omschrijving van het begrip 'straf nodig.

In de strafrechtelijke literatuur is een grote verscheidenheid aan opvattingen
over de inhoud van dit begrip aan te treffen. Een eenduidige definitie is daarom
niet te geven. De meeste auteurs geven aan het begin van hun uiteenzetting een

persoonlijke definitie van het begrip straf. Anderen geven in het geheel geen
omschrijving. Jonkers hanteert een materible omschrijving: een bejegening is
straf, als er sprake is van doelbewust toegebracht leed, wegens een handelwijze
die men had behoren na te laten.6 Eveneens een materieel strafbegrip hanteert

Strijards: straf is 'van overheidswege toegebracht intentioneel leed dat verdiend
wordt wegens krenking  van een rechtsnorm'.7 Hij sluit hiermee  aan  bij  de
definitie van Jonkers, maar voegt er het element 'van overheidswege' aan toe.
Van louter formele aard is de definitie van Simons: straf is 'het leed door de
strafwet als gevolg aan de overtreding van een norm verbonden, dat aan den
schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd'.8 Vos definieert straf als  'als

4        Vgl. Herodotus, Anabasis, Boek I,  137,  in een vertaling van Dr. Onno Damste, Herodoms
Historitn, Houten 1987:
'(..)  ook voor het volgende  heb ik waardering: dat zelfs de koning niemand mag doden

wegens Wn enkel vergrijp en dat ook niemand van de andere Perzeneen van zijn eigen slaven

op grond van 66n vergrijp iets onherstelbaars mag aandoen, maar eerst moet hij rustig met
zichzel f te rade gaan en als hij  dan tot de slotsom komt, dat de vergrijpen talrijker en belang-
rijker zijn dan de bewezen diensten, eerst dan laat hij zijn toorn de vrije  loop.'
Vgl. Aristoteles, Nicomachische ethiek,  1131a en 1131b, waar hij spreekt over de corrigerende

of vergeldende rechtvaardigheid.
5       Vgl. J.C.M. Leijten, Straf naar de mate van schuld, in: Strafen in gerechtigheid, Opstellen

over sancties en executie, uitgebracht ter nagedachtenis aan prof. mr. W.H.A. Jonkers,
Arnhem 1987, p. 61-69.

6       W.H.A.  lonkers,  Inkiding  rot de  strafrechtsdogmatiek,  Zwolle  1984,  p.  3
7        G.A.M.  Strijards, De noodzaak van een protolegale strafdefinitie, in: Strafen in gerechtig-

heid, Arnhem 1987, p. 57.
8   D. Simons, Leerboek van het Nederlandse strafrecht, Groningen 1927, deel 1, p. 348.
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zodanig beoogd leed. den dader opgelegd naar aanleiding van een gepleegd
strafbaar feit'.9

Uit deze definities is een aantal kenmerken van het begrip straf af te leiden.
Het moet gaan om het toebrengen van leed. Ongeacht of men een formele
of een materiele definitie hanteert, gaat men ervan uit dat straf leed
toebrengt. Dit leed wordt bewust toegebracht, is beoogd. 10 De leedtoevoe-
ging is een reactie op laakbaar gedrag, op gedrag dat achterwege had
behoren te blijven. De straf treft dan ook de (natuurlijke of rechts-)persoon
die de laakbare gedraging heeft gepleegd. Op de vraag wie bevoegd is het
leed toe te brengen, biedt de definitie van Jonkers geen antwoord. Strijards
acht de toevoeging 'van overheidswege' wezenlijk, omdat daarin het
staatsmonopolie van legitieme fysieke geweldsuitoefening tot uitdrukking
komt. Dit begrip 'van overheidswege' is wel ruimer dan wat Simons verstaat
onder een 'rechterlijk vonnis'.

De straf moet daarnaast onderscheiden worden van de maatregel.  Bij
een maatregel kan wel sprake zijn van leed, maar dit leed is niet het doel.11
De maatregel beoogt de samenleving te beveiligen, de rechtsorde te bescher-
men tegen de gevaren die de persoon van de dader blijken op te leveren.
Van der Landen heeft er echter op gewezen dat een maatregel ook vaak
leedtoevoeging behelst. 12 Straffen en maatregelen zijn opgenomen in het
Wetboek van Strafrecht. In een formele definitie kan men als straf be-
schouwen die sancties die zijn opgesomd in artikel 9 van het Wetboek van
Strafrecht.

De straf is op grond van het voorgaande te beschouwen als het
toebrengen van leed door of vanwege de overheid als reactie op laakbaar
gedrag. Het begrip sanctie is ruimer en ziet ook op handhaving van het
objectieve recht als zodanig.  Van Veen beschouwt de straf als 66n van de
sancties uit het hele pakket van sancties, dat de overheid ter beschikking
staat. 13 Paul Scholten definieert sancties als

9       H.B.  Vos,  Leerboek  van  her  Nederlands  strafrecht,  Haarlem  1947,  p.10.
10 Vgl. Strijards, p. 57.
11  Vos, p. 10.
12     Zie D. van der Landen, Strafenmaairegel, Arnhem 1992, p. 468-469. Omdat de maatregel

ook leed toevoegt trekt hij de zuiverheid van het onderscheid tussen straf en maatregel in
twijfel aan de hand van de ontwikkeling van de strafrechttheorie. Naar Van der Landens
mening is het onmogelijk om straf en maatregel naar hun wezen te onderscheiden, gezien
de doelstellingen, vorm, inhoud en toepassingscriteria van de maatregel.

13     Th.W.  van Veen, De straf als instmment. Assen  1969,  p.  8.
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'regelingen van het rechtsgevolg van overtreding van rechtsnorm of niet-
nakoming van belofte. Indirecte middelen dus om af te dwingen wat het recht
oplegt; nadelige gevolgen voor hem, die zich daaraan niet stoort. , 14

1.3 Bestuurlijke sanctie

In aansluiting op deze omschrijving beschouwt Oostenbrink de sanctie als
een machtsmiddel dat duidelijk markeert dat men de rechtsnorm niet
straffeloos kan overtreden. De sanctie is geen zelfstandige rechtsfiguur,
maar veronderstelt steeds een inbreuk ® een rechtsregel. Minder juist acht
Oostenbrliik-li€t daarom om van een sanctie te spreken bij een maatregel
die genomen wordt in verband met een dreigende inbreuk op een rechts-
norm. De sanctie heeft steeds een repressief karakter, aldus Oostenbrink.15
Oostenbrink spreekt van een administratieve.sanctie als deze wordt opgelegd
door de administratie zelf en die voortspruit uit de relatie overheid-
burger.16

'De administratieve sanctie wordt dus opgelegd bij eenconstitutieve beschikking
van een administratief orgaan. genomen naar aanleiding van een concrete overtre-
ding van een rechtsnorm, door welke beschikking iets van de rechtsgoederen
(ruim genomen), waarop de overtreder voor het opleggen van die sanctie terecht
aanspraak mocht maken, wordt afgenomen', aldus Oostenbrink."

Daarbij onderscheidt hij tussen situatieve en personele sancties. Een situa-
tieve sanctie wijzigt een toestanil 22-nnadete-van de dader, zonder  dat
daarmee bedoeld wordt hem persoonlijk te straffen ter vergelding van zijn
schuld. Het doel ervan is de rechtstoestand zodanig te wijzigen dat herstel
van de rechtmatige toestand intreedt. De personele sanctie richt zich tegen
de persoon van de overtreder van de rechtsnorm door hem in zijn
rechtspositie te treffen. 18 Konijnenbelt definieert de sanctie in het admini-
stratieve recht als

14  P. Scholten, Algemeen ded, derde druk, Zwolle 1974, p. 25.
15  J.J. Oostenbrink, Administmtieve sancties, 's-Gravenhage 1967, p. 3-5.
16  Oostenbrink, p. 6.
17  Oostenbrink, p. 21.
18   Oostenbrink, p. 68, 87 en 89. Hazewindus volgt deze terminologie, zij het dat hij de personele

sancties benoemt als punitief, hetgeen meer overeenstemt met de rechtspraak van het EHRM.
Zie zijn dissertatie Administratieve sancties en vreemdelingenrecht, Arnhem 1994, p.  13-18
en zijn artikel De administratieve dwangsom: een situatieve dn een punitieve sanctie, NJB
1992/33, p. 1068-1072.
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'door het publiekrecht voorziene, belastende maatregelen die de overheid kan
aanwenden als reactie op niet-naleving van verplichtingen die voortvloeien uit
administratiefrechtelijke normen'. 19

In De tanden van het recht omschreef Duk de sanctie als: door het recht
geregelde (althans toegelaten, of geboden) reacties op - dan wel van rechts-
wege intredende gevolgen van - onrechtmatig gedrag, voor zover zij de
overtreder in zijn belangen treffen.20 Aan Duk ontlenen we het ingeburger-
de onderscheid tussen reparatoire en retributieve of repressieve sancties.

Reparatoire sancties zijn reacties op - en van rechtswege intredende gevolgen
van - onrechtmatig gedrag die strekken tot het (zo goed mogelijk) herstellen
of bewerkstelligen van de 'legale' situatie: dat wil zeggen van de toestand die
zou zijn ontstaan, of was blijven bestaan, wanneer de overtreding niet was
gepleegd. Retributief zijn alle niet-reparatoire sancties, aldus Duk. 21

De retributieve sancties beogen in het algemeen de overtreder in zijn
belangeiTTE-tre#en, hem leed toe te voegen. Ze beogen mede beinvloeding
van het gedrag van de dader en brengen als zodanig ook een aantasting
van de vrijheid van het individu met zich.22 Deze categorie wordt- zoals
wij zagen - door Oostenbrink aangeduid als Personele sancties, en in de
recentere literatuur als Psfffs/·

De Doelder heeft aangegeven dat het karakter van sancties in de
verschillende rechtsgebieden sterk kan verschillen. Zo tenderen privaat-
rechtelijke en administratiefrechtelijke sancties meer naar herstel van de
maatschappelijke verhoudingen van v66rde litigieuzedaad, terwijl sancties
uit het straf- en tuchtrecht meer de neiging vertonen leedtoevoegend te
werken, aldus De Doelder.23 Toch zien we in het bestuursrecht zowel
reparatoire als punitieve of retributieve sancties.  We zien dus  in het be-
stuurlijk sanctierecht een zelfde soort onderscheid als in het strafrechtelijk
sanctierecht: enerzijds een categorie die leedtoevoeging beoogt en anderzijds

19    H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, Utrecht 1993, p.
485. Prins keerde zich destijds tegen de gewoonte alle machtsmiddelen van de overheid als
straf te bestempelen. Hij maakte al een onderscheid tussen ordemaatregelen en leedtoevoeging.
W. Prins, Politiedwang, VAR-geschn#en XXIX, Haarlem 1954, p. 16-17.

20     W.  Duk, De mnden van het recht,  Oritnterende beschouwingen oversancties, Zwolle 1973,
p. 11.

21   Zie De bestuurder als toepasser van sancties, in: Bestuursrecht en bestuurswerkelijkheid,

Deventer 1977, p. 59.
22      Vgl. P. NicolaY, Het tandvlees  van het recht, in: Recht  op schem, beschouwingen  over

handhaving van publiekrecht, aangeboden aan Prof. Mr. W. Duk, Zwolle 1984, p. 44.
23      H. de Doelder, Terrein en beginselen  van tuchirecht, Alphen  aan  den  Rijn  1981,  p.  4-5.
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een categorie gericht op handhaving van het objectieve recht en bescherming
van de rechtsorde tegen gevaar, schade ofhinder. Het bestuurlijke sanctie-
recht onderscheidt zich echter van het strafrecht door het orgaan dat bevoegd
is de sanctie op te leggen: in het strafrecht is dat de rechter, in het
bestuurlijk sanctierecht is dat een bestuursorgaan.

In de Memorie van Toelichting bij de Grondwet 1983 werd het onderscheid
bestuurlijke en strafsanctie inderdaad gemaakt aan de hand van dit organieke
criterium: administratieve sancties zijn sancties die doorde administratie terzake
van een overtreding van een voorschrift worden opgelegd. waarbij de
administratie optreedt   als   ware zij partij tegenover de burger. Strafsancties
worden door de strafrechter opgelegd als bijzonder leed wegens de overtreding
van rechtsvoorschriften die de overheid heeft gegeven als handhaver van de

openbare rechtsorde. 24

De vraag die zich nu in relatie tot het evenredigheidsbeginsel opdringt,
is nu of dit beginsel voor beide categorietbn bestuurlijke sancties - de
reparatoire en de punitieve - dezelfde werking heeft of kan hebben.
Hiervoor zagen we immers dat het evenredigheidsbeginsel van oudsher
een beginsel van behoorlijke straftoemeting is. Onder 'administratieve
sancties' worden echter niet alleen de punitieve sancties begrepen, maar
ook andere. Aan welke maatstaven moet dan het opleggen van deze andere
sancties voldoen? Voor de beantwoording van deze vraag volgt hierna een
bespreking van enkele sancties uit beide categorietn.

2 Punitieve sancties

In deze paragraaf behandel  ik als punitieve sancties de disciplinaire sanctie
in het ambtenarenrecht en de bestuurlijke boete.

2.1 De disciptinaire sanctie in het Ambtenarenrecht

Het ambtenarentuchtrecht houdt in dat het bevoegde overheidsorgaan, veelal
het tot aanstelling van de ambtenaar bevoegde orgaan, een ambtenaar na
het plegen van een in een regeling omschreven verzuim een sanctie kan
opleggen. Deze sanctie kan varieren naar de ernst van het verzuim. De
ambtenaar kan tegen de oplegging van de sanctie in beroep komen bij de
onafhankelijke rechter, die nagaat of de oplegging rechtmatig was. De

24  Kamerstukken U 1979/80, 16 162, nr. 3, p. 11.
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Ambtenarenwet 1929 bepaalde tot 1 januari 1994 in artikel 58, derde lid,
dat onevenredigheid tussen sanctie en verzuim een grond voor vernietiging
van het besluit tot strafoplegging was. Blijkens de wetsgeschiedenis werd
de evenredigheidseis op dit punt kennelijk zo vanzelfsprekend geacht dat
daaraan geen aandacht werd besteed bij de behandeling van het voorstel
van wet.25 Sinds de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht
is artikel 3:4, tweede lid, toepasselijk.

De sancties die het bevoegde orgaan kan opleggen zijn van verschillende
zwaarte. Ze kunnen varieren van een berisping tot strafontslag, het ontnemen
van pensioenrechten tot het terugzetten in rang.26 Ze hebben gemeen dat
ze alle beogen leed te berokkenen aan de persoon die het verzuim begaan
heeft door hem te treffen in zijn rechtspositie. Ze zijn daarmee te
kwalificeren als punitieve sancties. Het ligt dan voor de hand een parallel
te trekken met het strafrecht en te verwachten dat bij de waardering van
de ernst van het feit veel aandacht zal worden besteed aan de omstandighe-
den waaronder het feit werd begaan en met name aan de persoonlijke
omstandigheden van de dader. 27

Troostwijk heeft in haar artikel in de Duk-bundel een overzicht gegeven
van factoren die voor de ambtenarenrechter van belang zijn bij de
beoordeling van de verhouding tussen de sanctie en het verzuim.28 Zij
stelde de bepaling van artikel 58, tweede (later derde) lid van de Ambtena-
renwet voorop, waarin uitdrukkelijk bepaald werd dat onevenredigheid
tussen sanctie en verzuim een grond voor vernietiging van het besluit tot
strafoplegging was. Vervolgens heeft zij de factoren die in dejurisprudentie
een rol spelen geanalyseerd. Deze factoren zijn nog altijd aanwezig in de
rechtspraak. De rechter beziet de afweging die gemaakt is tussen het algeme-
ne belang dat door de voorschriften beschermde belangen niet worden

25 Zie BO-tagen Handelingen H 1928/29, nr. 91, 2, p. 12-13 en Handelingen H, 22 en 23 oktober
1929, p. 135-147. WeI uitgebreid bediscussieerd werd de vraag ofde rechterde bevoegdheid
moest krijgen om handelingen ten aanzien van ambtenaren te toetsen aan het verbod van
d6tournement de pouvoir of misbruik van recht; dit met de ontwerpen-Ineff nog vers in
het geheugen.

26     Vgl.  voor  tal van voorbeelden L.J.J. Rogier  in  zijn noot onder Ag. 's-Hertogenbosch  22

juni 1992 , TAR 1992, 193, te vinden in 7>LR 1992, p. 640-642.
27    Ygl. M.J.C. 1.zijten, Tuchtrecht getoetst, Een onderzoek naar de betekenis van grondrechten

voor de wettelijke regeling van tuchtrecht en van de tuchtprocedure, Arrhem 1991,p. 351-363
en p. 391-393; zij stelt dat de tuchtsanctie in het algemeen een gemengd karakter heeft met
elementen van de straf en van de (strafrechtelijke) maatregel.

28     H.  Troostwijk, De toetsing door de ambtenarenrechter van disciplinaire straffen, in Recht
op scherp,  Beschouwingen over handhaving van publiekrecht,  aangeboden aan prof. mr.
W. Duk, Zwolle 1984, p. 445-464.
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geschaad en dat ambtenaren zich behoorlijk gedragen, het door de
overtreding geschade concrete belang en het belang van de ambtenaar dat
de overtreding hem niet te zwaar wordt aangerekend.

Troostwijk ontbond deze afweging in de volgende factoren die de
verwijtbaarheid van de overtreding bepalen: de aard van het geschonden
belang, de houding van de superieur (tekortschieten in toezicht of begelei-
ding), de verhouding tussen verzuim en opgelegde straf in soortgelijke geval-
len en de persoonlijke omstandigheden van de ambtenaar, zoals zijn rang,
arbeidsverleden, houding tegenover het begane verzuim, en psychische ge-
steldheid.29

Troostwijk vermeldde in haar analyse van de jurisprudentie van de
ambtenarenrechter, dat de Ambtenarenwet de ruimte bood aan de rechter
om het opleggen van de sanctie volledig na te wegen. De rechter kon aldus
nagaan welke straf het beste paste bij het geconstateerde verzuim en een
niet-passende strafoplegging vernietigen. De praktijk wees echter anders
uit, aldus Troostwijk. De rechter beperkte en beperkt zich tot de beoordeling
ofde straf al dan niet buitensporig hoog was. Ook in geval een andere straf
passender zou zijn geweest, volgt geen vernietiging als de straf op zichzelf
niet buitensporig is. Aan het bevoegde orgaan wordt de ruimte gelaten tot
aan een zekere bovengrens. 30

In het algemeen hangt in het ambtenarentuchtrecht de zwaarte van de
sanctie af van de ernst van het gepleegde verzuim. Een belangrijke reden
om een sanctie op te leggen is, dat als gevolg van het verzuim het
vertrouwen van superieuren en collega's in betrokkene verminderd of
verdwenen is. De mate waarin het vertrouwen is verminderd, bepaalt veelal
de zwaarte van de sanctie. Daarnaast zijn het belang van de dienst en het
aanzien van de dienst ten opzichte van het publiek belangrijke factoren bij
de beoordeling van de ernst van het verzuim. De overheid heeft er groot
belang bij dat ambtenaren de voorschriften naleven en correct toepassen.
Het aanzien van de dienst wordt ernstig geschaad door normovertreding
door ambtenaren, omdat daardoor het in de openbare dienst gestelde
vertrouwen snel afneemt. Een ambtenaar kan door verschillende handelingen
het in hem gestelde vertrouwen beschamen. Het plegen van een strafbaar
feit (in de zin van de geldende strafwetten) levert in het algemeen een zoda-
nig verlies van vertrouwen op dat betrokkene niet meer in de dienst kan
worden gehandhaafd. Het plegen  van een strafbaar feit leidt echter  niet
altijd tot een disciplinair ontslag. Waar een strafrechtelijke veroordeling

29     Troostwijk, p. 458-463.
30  Troostwijk, p. 457.
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wegens de gepleegde feiten heeft plaatsgehad, kan de betrokken ambtenaar
naar Nederlands recht om die reden gewoon ontslagen worden. Dit ontslag
wordt dan niet getoetst aan de evenredigheidsregel maar aan het verbod
van kennelijk onredelijke belangenafweging.31 Anderzijds is het mogelijk
een ambtenaar te ontslaan wegens het plegen van feiten die door de straf-
rechter niet bewezen werden verklaard.

Zo werd een inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht vrijgesproken door de
strafrechter van de tenlastelegging dat hij steekpenningen zou hebben aan-
genomen in ruil waarvoor hij tips zou hebben verstrekt aan een handelaar in
onroerend goed. Hij werd vervolgens wel disciplinair ontslagen. De ambtenaren-
rechter was van oordeel dat voor het opleggen van deze sanctie voldoende was
komen vast te staan dat betrokkene inderdaad tipgelden had aangenomen. 32

Een belangrijke grond voor verlies van vertrouwen is het gebruik ten eigen
bate van gelden of goederen die men uit hoofde van zijn functie onder zich
heeft. In het algemeen is het vertrouwen dan zodanig verminderd dat hand-
having in de dienst niet meer mogelijk geacht wordt.

Een keurmeester Ieefde de bepalingen van de Vleeskeuringswet niet (volledig)
na door slachtvee niet levend te keuren, afkeuringsbewijzen niet naar waarheid
in te vullen, en door op vrij grote schaal te handelen in vlees. Hij ontkwam
aan strafvervolging wegens diefstal of verduistering van vlees, omdat de bewijzen
tegen hem onvoldoende waren. Strafontslag werd echter wel zijn deel.33

Verzachtende omstandigheden kunnen echter de zwaarte van de straf
beYnvloeden. Daarbij is van belang welke houding de leiding heeft
aangenomen voor en  in de situatie waarin het verzuim werd gepleegd.34
Voldoende begeleiding en toezicht zijn van groot belang.

De keurmeester beriep zich op verzachtende omstandigheden als grote werkdruk
en  gebrek aan leiding en organisatie  in het slachthuis. De Centrale  Raad  van

Beroep bestempelde zijn gedragingen als plichtsverzuim, maar achtte de door
de rechter in eerste aanleg nog gesanctioneerde straf van ontslag onevenredig

31      CRvB 24 september  1987,  TAR  1988,   150.
32   CRvB 27 januari 1987, TAR  74.

33  CRvB 15 mei 1990, TAR 153, met mijn noot in TAR 1990, p. 718. Vgl. ook CRvB 17
november 1983, AB 1984, 173.

34      Vgl.  Pres. Rb. 's-Gravenhage 27 mei  1994, KG 271, voor een situatie waarin misverstanden
waren gerezenover toestemming tot thuis werkenenhet strafontslag doordepresident voors-
hands al in strijd met art. 3:4, tweede lid, Awb werd geacht.
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aan het gepleegde vergrijp, met name vanwege de door gebrek aan organisatie
en toezicht ontstane negatieve werkomstandigheden.

Onwaarachtigheid is eveneens een zwaar verzuim, dat het vertrouwen in
de betrokkene en het aanzien en het functioneren van de dienst schaadt.
Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan het leiden tot ontslag,
terugzetting  in rang of andere sancties van een relatief zware aard.

De beveiligingsbeambte bij de Raad van State die een valse bommelding deed,
werd bestraft met overplaatsing en terugzetting in salarisschaal.35 Ontslag trof
de hoofdagent die na aangifte gedaan te hebben van diefstal van zijn be-
taalkaarten, de kaarten terugvond en probeerde ze te innen zonder te melden
dat hij ze teruggekregen had. Een dergelijk slinks handelen ten eigen voordele
stelt de betrouwbaarheid van betrokkene en de integriteit en het aanzien van

36het  korps ten opzichte  van het publiek ter discussie, aldus de Centrale Raad.

Ook op andere wijze kan het aanzien van de dienst door een ambtenaar
in discrediet worden gebracht, zoals door een bezoek aan een caft na
sluitingstijd in diensttijd door een hoofdagent.

In dit geval was een hoofdagent bestraft met het niet meetellen van diensttijd
bij de vaststelling van de salarisancienniteit gedurende een jaar. Ofschoon de
Centrale Raad van Beroep dit niet met zoveel woorden verklaarde, was zijn
oordeel kennelijk mede gebaseerd op het hier besproken aspect van het
verzuim. 37

Gebruik vangeweld, handtastelijkhedenenoverige uitingen van aggressivi-
teit zijn eveneens ernstige verzuimen.

Een brigadier van de gemeentepolitie wond zich buiten diensttijd dermate op
over de bouw van een supermarkt in zijn buurt dat hij de voorruit van auto's
met vet insmeerde, aanwezige politieambtenaren uitschold en zich met hun werk
bemoeide, en bijna op de vuist ging met een omstander. Hij werd door de
strafrechter tot een boete veroordeeld wegens straatschenderij en dreigde
bovendien zijn baan te verliezen. De door hem gepleegde feiten leverden ernstig
plichtsverzuim op en rechtvaardigden een voorwaardelijk strafontslag, aldus
de Centrale Raad van Beroep. 38

35  CRvB 18 februari 1986, TAR 1987, 55.
36  CRvB 7 april 1987, TAR 130.
37   CRvB 26 januari 1988, TAR  70.

38   CRvB 22 mei 1990, TAR 156, met mijn noot in TAR 1990, p. 718. Zie ook CRvB 16 april
1987, TAR 140.
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Een buschauffeur die uit ergernis over het verkeersgedrag van de bestuurder
van een personenauto eens flink op het dak van de wagen sloeg, maakte zich
naar de mening van de Centrale Raad niet schuldig aan 'niet te tolereren
eigenrichting en aggressief verkeersgedrag',  maar aan 'onbezonnen gedrag'.
Hier werd een zelfde feitencomplex als minder ernstig gekwalificeerd dan het
bevoegde gezag gedaan had, hetgeen meebracht dat ook de sanctie minder zwaar
moest uitvallen. 39

Het gebruik maken van een functie ten einde iets ten eigen voordele te
bereiken is eveneens plichtsverzuim. De ernst ervan hangt af van de mate
waarin van de functie misbruik is gemaakt en wat de aard en de omvang
van het bereikte voordeel  is.

In deze zaak was de ambtenaar ondanks herhaalde waarschuwingen betrokken
gebleven bij de autohandel waarmee hij uit hoofde van zijn functie bemoeienis
had. Daardoor kon gemakkelijk een vermenging van persoonlijke en gemeentelij-
ke belangen en een indruk van tanende integriteit ontstaan.40

Daarnaast is voor de beoordeling van de zwaarte van de tuchtsanctie van
belang welke sanctie in soortgelijke gevallen is opgelegd.

Het voorbeeld dat hiervoor werd gegeven met betrekking tot cafdbezoek na
sluitingstijd door een hoofdagent van politie heeft nog een tweede aspect. Het
ging hier om maatregelen tegen verschillende agenten van politie die allen
regelmatig hetzelfde caft na sluitingstijd bezochten. Aan drie van hen werd
een schriftelijke berisping opgelegd, terwijl onze hoofdagent werd gestraft met
het nietmeetellen vande verderediensttijd voorde salarisancitnniteit gedurende
eenjaar. Er bleken geen bijzondere omstandigheden waarom dit geval zwaarder
bestraft zou moeten worden, reden waarom het besluit nietig verklaard werd. 41

De factoren die Troostwijk noemt - zoals de aard van het geschonden
belang, de houding van de superieur, de verhouding tussen verzuim en
opgelegde straf in soortgelijke gevallen en de persoonlijke omstandigheden
van de ambtenaar - doen nog steeds opgeld.42 Met name de houding
van superieuren die bepaalde gedragingen door de vingers hebben gezien
en de houding van de betrokken ambtenaar zelf ten opzichte van het

39  CRvB 17 februari 1987, TAR 85.

40     CRvB 17 november  1983,  AB  1984,  92.
41   CRvB 26 januari 1988, TAR 70.
42    Zie de noot van Rogier onder Ag. 's-Hertogenbosch 22 juni 1992, TAR 193, opgenomen

in TAR 1992, p 640-642 en CRvB 3 februari 1994, NJB-katern 1994/19, 15.
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gepleegde verzuim zijn van belang gebleken.43 Deze factoren beYnvloeden
de mate van verwijtbaarheid van het verzuim.

Bij het beoordelen van de zwaarte van de sanctie moeten ook de
consequenties van de sanctie in ogenschouw worden genomen. Een
strafoverplaatsing ofhet terugzettenin rang heeft belangrijke gevolgen voor
de bezoldiging. Deze dienen meegerekend te worden bij het bepalen en
beoordelen van de sanctie.44

Een factor die Troostwijk niet noemt, is het tijdsverloop tussen het
gepleegde verzuim en het opleggen van de sanctie. De Waard heeft erop
gewezen dat de maatstaven voor de toetsing van sancties afgestemd dienen
te worden op de eisen die artikel 6 EVRM stelt. Hij pleit ervoor om het
tijdsverloop te verdisconteren in de strafmaat, zoals de strafrechter en de
belastingrechter dat nu al doen. De Centrale Raad van Beroep heeft in de
door De Waard geannoteerde uitspraak laten blijken daartoe genegen te
zijn. 45

2.2 De bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete is een betrekkelijk nieuw handhavingsinstrument ten
dienste van het bestuur. De overtredingen waarop in bestaande regelingen
een bestuurlijke boete is gesteld, liggen voornamelijk in de administratieve
sfeer: het niet of niet tijdig verstrekken van gegevens, het verstrekken van
onjuiste gegevens, het niet of te laat doen van aangifte voor de belastingen
en dergelijke. Dit zijn de zogenaamde orde- of verzuimboetes.46 Daarnaast
zijn boetes gesteld op overtredingen van andere aard, die vallen in de
categorie lichte delicten, zoals eenvoudige verkeersovertredingen,
eenvoudige belastingfraude, overtredjggen van zendtijdregelingen etc. Dit
zijn de niet-orde- of vergrijpboetes   Naast de boete in de fiscale wet-
geving47 kennen we de boete in de sociale-zekerheidswetgeving,48 de

43   CRvB 21 november 1989, TAR 1990, 24; Ag. Utrecht 27 januari 1989, TAR 82; CRvB 7
februari 1989, TAR 73; 9 mei 1989, TAR 140.

44      Zie  CRvB 4 november  1993,   TAR  1994,  8.
45 Zie diens annotatie bij CRvB 29 november 1988, TAR 1989, 24 opgenomen in TAR 1989,

p. 379-381.
46     In deze zin stelt de regering ook voor om uitkeringen op het gebied van de sociale zekerheid

te verlagen (strafkorting)  indien geen of onjuiste informatie wordt verstrekt: Kamerstukken
H  1991/92,  22  457,  nr.   2,  p. 18. Indien geen recht op uitkering meer bestaat wordt  het
opleggen  van een boete mogelijk: Kamerstukken U 1992/93,  22  545,  nr.  9,  p.   14.

47      Zie de Algemene wet inzake rijksbelastingen  (art.   18), de Algemene wet inzake de douane
en  accijnzen  (hfd.  VIll),  de  Wet  op de motorrijtuigenbelasting  (artt.   16  en  17).

48   Zie de Wet arbeid gehandicapte werknemers (WAGW, art. 5), de CoOrdinatiewet Sociale
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mediawetgeving49 en de wet MuldKr.50 In het voorontwerp voor een
nieuwe Mededingingswet is eveneens voorzien in bestuurlijke boetes. 51

Uitgangspunt bij de bestuurlijke afdoening is dat het gaat om veel
voorkomene,eenvoudig te constateren delicten. In veel gevallen wordt

-aE-bme-geziehaIs een alternatief voor strafrechtelijke afdoening, die als
langdurig en gezien de aard en de frequentie van het delict als het
strafrechtelijk apparaat te zeer belastend wordt ervaren. 52

De Toetsingscommissie is van oordeel dat wettelijke bepalingen in
aanmer18%-kom-iF--ng door bestuurlijke boetes als aan de
volgende criteria is voldaan.

-   De wettelijke norm heeft een geringe normatieve lading. Daarmee bedoelt
de Toetsingscommissie dat het meer gaat om ordevoorschriften en niet zozeer
om voorschriften met een ethisch-normatief karakter.

-   De overtreding van de wettelijke norm brengt in de regel geen letsel toe
aan personen of schade aan goederen.

-  De wettelijke norm is duidelijk in de wet of in de nadere regelgeving
omschreven, zodat in de praktijk gemakkelijk kan worden vastgesteld dat
een overtreding heeft plaatsgevonden.

-   De ambtenaar of dienst die belast is met de handhaving, beschikt over
voldoende expertise om aan die handhaving adequaat gestalte te geven.

-    Voor de handhaving van de norm zijn geen vrijheidsbenemende of andere
ingrijpende dwangmiddelen nodig. 53

Het feit dat het om lichte, eenvoudig te constateren delicten gaat, wil niet
zeggen dat het boetebedrag van geringe omvang is:  in het mediarecht en
het belastingrecht zijn zeer hoge boetes geen uitzondering. Dit feit en het
ontbreken van de onschuldpresumptie hebben ook aanleiding gegeven tot
het plaatsen van vraagtekens bij de verenigbaarheid van deze wijze van

verzekering (art. 12, en het besluit Administratieve boeten Coordinatiewet, ABC-besluit),
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO, artt. 25 en 28). De zogenaamde
'strafkorting' valt strikt genomen niet onder het boetebegrip, omdat daarbij de techniek van
het geheel of gedeeltelijk intrekken van een beschikking wordt gebruikt. Zie ook W.G.A.
Hazewindus, De strafkorting als administratieve sanctie, NJB 1991/15, p. 633-639.

49   De Mediawet (art. 135) en de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (artt. 48 en 49).
50  De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
51 Zie Stal. 1994, 34.

52      Vgl. de overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan de totstandkoming van de Wet
Mulder, Kamerstukken 11 1987/88, 20 329, nr. 3, p. 8-21. Vgl. ook M.J. Sluijs, De
bestuurlijke boete: naar nieuwe grenzen? Besmurswetenschappen 1991/6, p. 420-434.

53   Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten, Handhaving door besmur#ike boeten,
advies CTW 94/1, p.  18-21. Het Kabinet kan zich met deze criteria verenigen, zie Kamersmk-
ken II 1993/94, 23 400 VI, nr. 48, p. 8.
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afdoening met artikel 6 EVRM.54 Het Kabinet   is van oordeel   dat   het
zwijgrecht ook dient te gelden in de bestuurlijke fase, voor zover er sprake
is van een 'criminal charge'.  In de controlefase  is dit nog niet het geval
en geldt het zwijgrecht niet. zo meent het Kabinet.55

Het Europese Hof voor de Rechten van de mens bepaalt - zoals be-
kend - aan de hand van een drietal criteria of er sprake is van een strafver-
volging  in  de  zin van artikel  6  EVRM.

Het Hof gaat na in welke categorie de betrokken overtreding volgens het
nationale recht is gerubriceerd. Het beziet wat het werkelijke karakter is van
de overtreden norm: is het een algemeen verbindende norm of richt hij zich
op een speciale groep van personen? Het belangrijkste criterium is echter de
aard en de zwaarte van de sanctie, waarbij het niet gaat om de opgelegde, maar
om de mogelijk op te leggen sanctie.56 Gaat daarvan een afschrikwekkende
en preventieve werking uit. dan is er zeker sprake van een 'criminal charge'.57

2.2.1 Het karakter van de boete

Michiels definieert de bestuurlijke boete als:

'een verplichting tot het betalen van een geldsom aan de overheid, welke
verplichting door een bestuursorgaan, zonder tussenkomst van de rechter, kan
worden opgelegd wegens overtreding van een bij of krachtens de wet gesteld
voorschrift. ,58

Het lijdt geen twijfel dat de bestuurlijke boete een bestraffend karakter heeft:
het is een reactie op normovertreding met de bedoeling de overtreder leed
toe te voegen door hem een flink financieel nadeel te berokkenen. 59

Bovendien ligt met de boete-oplegging tevens de bedoeling voor, de overtre-

54      Vgl.  F.C.M. A. Michiels, De boete in Opmars.7, Zwolle  1994,  p.  20-29, die weinig problemen

ziet bij de lage boetes voor lichte overtredingen, maar meer bij de hoge boetes.
55 Zie Kamerstukken Il 1993/94, 23 400 VI, nr. 48, p. 14.
56   Zie EHRM 8 juni  1976 (Enld), pubt.   ECHR  series  A,  vol.  22, NJ 1978, 223, AA 1977,

p. 55; 21 februari 1984 (Dek). series A, vol. 73, NJ 1988,937, AA 1985, p. 145,25
augustus 1987 (Lutz), series A, vol. 123, NJ 1988, 938.

57      V gl.  A.W.M.  BijSs, Administratieve  boeten  en art.  6 EVRMin Nedertand,  Zwolle  1989,
p. 12-15.

58  Michiels, p. 6.
59    Vgl. D. Samkalden/C.J. Kleijs-Wijnnobel, Onderzoek naarde mogel(ike betekenis van de

administratieve  boete  bijde  handhaving van de  mileuwetgeving,  Handhaving milieuwetten
1988/34, 's-Gravenhage 1988, p. 6. Zo ook P.J.J. van Buuren, Samenloop van bestuursrechte-

lijke en strafrechtelijke sancties en van bestuursrechtelijke sancties onderling, NJB 1992/41,
p. 1345-1352 (1347).
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der zodanig schrik aan te jagen dat hij het in het vervolg wel uit zijn hoofd
zal laten om de normschending nog eens te begaan. Er is discussie over
de vraag waar de grens ligt voor de toelaatbaarheid van boete-oplegging
door bestuursorganen. Op grond van de jurisprudentie van het Europese
Hof voor de Rechten van de mens wordt wel geargumenteerd dat zolang
het gaat om kleine vergrijpen waarop lage boetes zijn gesteld, de boete
mag worden opgelegd door een bestuursorgaan, mits daarna rechterlijke
toetsing kan plaatsvinden.60 De overweging daarbij is dat wanneer het
gaat om grote aantallen lichte overtredingen, het niet werkbaar is de
sanctionering aan de rechter op te dragen. Gaat het echter om hoge boete-
bedragen, dan zou de oplegging door een rechter dienen te geschieden6:

Wat betreft de fiscale boetes heeft de Hoge Raad aangegeven het
opleggen van de verhoogde heffing te beschouwen als een strafvervolging
('criminal charge') in de zin van artikel 6 EVRM.62 De Hoge Raad heeft
tevens aangegeven dat hij het opleggen van hoge boetes door de belastingin-
specteur met in strijd met artikel 6 acht, mits in toegang tot de rechter is
voorzien.63 Dit oordeel wordt ondersteund door een later arrest van het
EHRM in de zaak Bendenoun, waarin het Hof aangeeft dat een systeem,
waarbij staten het aan de belastingdienst opdragen om overtredingen te
vervolgen en te bestraffen, niet onverenigbaar is met artikel 6, mits de
belastingbetaler een beslissing ter zake kan voorleggen aan een onafhankelij-
ke rechter.  Het Hof kwam tot dit oordeel, ondanks het feit dat in deze zaak
zeer hoge boeten waren opgelegd.64

In het spoor van de Hoge Raad heeft de regering inmiddels wets-
voorstellen gedaan ter herziening van het fiscale boetestelsel, waarbij de
bevoegdheid tot het opleggen van hoge boetes toegekend wordt aan de
zogenaamde boete-inspecteur. Deze kan boetes opleggen indien opzettelijk
ofuit grove nalatigheid geen, ofeen onjuiste ofonvolledige aangifte gedaan
wordt.65

60    EHRM 21 februari 1984, Publ. ECHR, Series A, vol. 73,(Ozturk), NJ 1988, 937, AA 1985,

p. 145. Vgl. R.J.G.M. Widdershoven in zijn noot onder Vz AR 12 april 1991, tB/S 1991.
nr. 54.

61 Vgl. Bijloos, p. 12-18. Zie ook M.W.C. Feteris, Fiscale administratieve sancties en het
recht op een behoortek proces, Deventer 1993, p 351-361, die een overzicht geeft van de
argumenten  voor en tegen deze opvatting.

62   HR 19 juni 1985, BNB 1986/29, NJ 1986,  104, AA 1986, p. 623 (ZwartrijdeO.
63      HR  3  mei   1989,  BNB  1989, 256; bevestigd  in  HR 20 december  1989,  BNB  1990,   102.
64   EHRM 24 februari 1994, BNB 175, publ. ECHR series A, vol. 284.
65  Kamerstukken U 1993/94, 23 470.
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2.2.2   Factoren met betrekking tot de evenredigheid

Aan de hand van welke criteria kan nu worden vastgesteld of een boete-

oplegging de evenredigheidstoets kan doorstaan? Omdat de boete nog maar
kort geleden als bestuurlijke sanctie is geintroduceerd is er nog weinig over
te zeggen. Hierna zal de aandacht gevestigd worden op enkele factoren.

De ernst van het gepleegdefeit is een van de graadmeters voor de hoogte
van de boete. Het bestuursorgaan dient echter wel een duidelijk beeld voor
ogen te hebben van wat wel en wat niet geaccepteerd wordt. Het be-
stuursorgaan dient met andere woorden een duidelijk beleid te voeren op
het gebied van de sanctionering en een helder standpunt uit te dragen over
de waarde van belangen die bescherming vinden in algemeen verbindende
voorschriften.

Het Commissariaat voor de Media legde de AVRO een boete van fl. 200.000,-
op wegens ontoelaatbare sponsoring van een televisiecursus over homeopathie.
Ten tijde van het uitzenden van het programma was het standpunt van het Com-
missariaat over sponsoring van tv-programma's echter onduidelijk en werd een
wisselend sanctiebeleid gevoerd. De adviescommissie Sanctieregeling Omroep
adviseerde juist om geen sanctie op te leggen. Onder deze omstandigheden achtte
de Afdeling rechtspraak de opgelegde boete buiten proportie.66

De hoogte van de boete kan ook nog beYnvloed zijn door de mate waarin
voordeelverkregenisdoor  de overtreding. In het kader van de beoordeling
van boetes ter zake van overtredingen van de Mediawet heeft de voorzitter
van de Afdeling rechtspraak bepaald dat het door een onrechtmatige reclame-
uiting verkregen voordeel kan en mag worden ontnomen door middel van
het opleggen van een hogere boete.67 Anderzijds kan de hoogte van het
boetebedrag gemitigeerd worden op grond van de beperkte financiele

68
mogelijkheden van de overtreder.

Onder omstandigheden kan venvijtbaarheid wel een rol spelen bij het
bepalen van de hoogte van de boete, namelijk als de wettelijke regeling
van de bevoegdheid tot boete-oplegging dit aangeeft.

In de Coordinatiewet Sociale Verzekeringen is de verplichting opgenomen voor
bedrijven en instellingen om tijdig opgave te doen van de lonen aan de bedrijfs-

66     AR  22  maart 1993, NJB-katern 1993/22, p. 256-258. Idem AR 21 maart 1993, AB 1994,
23.

67     Vz  AR  15  augustus 1989, IB/S 1989, nr. 127; Vz AR 25 september 1991, IB/S 1991,  nr.

127.

68     Vgl.  Vz  AR 15 augustus  1991,  KG 398 en  art.  9  van de Wet Mulder.
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verenigingen ten einde een tijdige enjuiste vaststelling en inning van de premies
te bewerkstelligen. In artikel 12 is aan de bedrijfsverenigingen de bevoegdheid
gegeven de ambtshalve vastgestelde premie of de voorschotpremie met  100  %
te verhogen als de loonopgave niet tijdig is gedaan, tenzij geen sprake is van
opzet of grove schuld met betrekking tot dit verzuim. Dan is de verhoging
gesteld op 10 %. Kwijtschelding is mogelijk, en in het Besluit Administratieve
Boeten Coardinatiewet (het ABC-besluit, een ministeriele regeling) afhankelijk
gesteld van de omvang van de niet opgegeven premie, de opzet of mate van
schuld met betrekking tot het verzuim en de mate van recidive. De ratio van
deze regeling is het tegengaan van premiefraude.

De waardering van beschermde belangen kan als het ware gestandaardiseerd
tot uiting komen wanneer tarieflijsten worden gehanteerd. In de bijlage
bij de wet Mulder is een dergelijke gestandaardiseerde lijst opgenomen.69
De Toet«gfc-ommissi   is er voorstander van om de hoogte van de boete
zoveel mogelijk inde wet te fixeren, omdat ditde rechtszekerheid bevordert   f     \     '4·
en het aantal bezwaar- en beroepsprocedures beperkt. De tarieven moeten
vastgesteld worden op basis van het evenredigheidsbeginsel in die zin, dat
evenredigheid moet bestaan tussen de ernst van het feit en de hoogte van
de boete. Bovendien stelt ze voor om te voorzien in anti-hardheidsclausu-   
les.70

Ook indien de wettelijke regeling een gedifferentieerde beboeting naar
ernst van het feit en verwijtbaarheid kent, zoals in de Coardinatiewet, kan
het evenredigheidsbeginsel evenwel meebrengen dat niet automatisch de
voor het feit aangewezen boete kan worden opgelegd. Dit hangt samen met
de kwalificatie die gegeven wordt aan het geconstateerde feit en aan de
waardering  van de omstandigheden waaronder  het feit begaan  is.

2.2.3       Beoordeling  door  de  rechter

De rol van de rechter bij de beoordeling van de boete-oplegging lijkt mede
af te hangen van het antwoord op de vraag of de sanctie beschouwd moet
worden als een 'criminal charge'.

De Centrale Raad van Beroep heeft in een recente uitspraak aangegeven dat
hij de verhoging op grond van artikel 12 CwSv beschouwt als een 'criminal
charge', op grond waarvan het opleggen van een strafverhoging volledig getoetst
moet worden. Per geval dient telkens nagetoetst te worden of de binnen de in
de regelgeving gefixeerde percentages opgelegde verhoging in absolute zin niet

69   In het voorontwerp Bestuurlijke boeten visserij wordt eveneens een tarieflijst voorgesteld.
70  CTW 94/1, p. 46-48.
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tot een onevenredige sanctie leidt, gelet op alle van belang zijnde feiten en om-

standigheden. In de uitspraak geeft de Raad aan dat in het geval dat ter
beoordeling voorlag, de bedrijfsvereniging uit de geconstateerde feiten ten
onrechte had geconcludeerd dat er sprake was van opzet of grove schuld. De
Raad constateert een nalatigheid van de kant van het betrokken bedrijf door
na de aanmaning van de bedrij fsvereniging niet na te gaan of diens accountant

de  loonopgave   wel had verzonden.   '(..)   doch deze nalatigheid bergt   in
onvoldoende mate elementen van welbewust handelen of ernstig verwijtbaar
stilzitten in zich om een gerechtvaardigde basis te kunnen vormen voor het
aannemen van opzet of grove schuld', aldus  de  Raad. De bedrijfsvereniging
had daarom slechts de bevoegdheid tot een 10 %-verhoging. gezien het
onderscheid dat artikel 12 maakt tussen overtredingen waarbij weI endie waarbij
geen sprake is van opzet of grove schuld. 71

De Centrale Raad van Beroep leidt uit de toepasselijkheid van artikel 6
EVRM dus af dat de rechter de boete-oplegging volledig moet nawegen.
Deze opvatting is echter niet algemeen: de Afdeling rechtspraak is (was
in 1989) weliswaar van mening 'dat artikel 6 EVRM vereist dat de
toegepaste sanctie in een- behoorlijke - verhouding staat tot de gepleegde
overtreding', maar leidt daaruit  niet  af dat  het de  taak  van de rechter  is
de boete-oplegging volledig na te wegen. 72

Het ging in deze zaak om een boete in het kader van de Mediawet, opgelegd
aan de RVU omdat in een programma langdurig een KLM-toestel in beeld was
gebracht, terwijl deze vorm van reclame vermijdbaar was zonder het doel van
het programma aan te tasten. Het Commissariaat voor de Media had de boete

gesteld op 10 % van het bedrag dat de Sanctieregeling voor dit soort overtredin-
gen toestaat, omdat het ging om een eerste overtreding. De Afdeling overwoog
ten aanzien van dezeboete: 'De Afd. is, daargelaten de wijze waarop verweerder
de strafmaat heeft bepaald, van oordeel dat de in dit geval opgelegde straf van
f.  7000 niet als buiten verhouding  is aan te merken.'

De Hoge Raad lijkt eveneens een terughoudende opstelling te kiezen. 73

Immers overwoog hij in verband met de toepasselijkheid van artikel 6
EVRM:

71      CRvB  11  maart 1992, AB 462. De strafkorting van de WW acht de Raad echter geen criminal

charge: CRvB 21 december 1993,AB 1994,303. Zie hierover P. Hazewindus, WW-sanctie:

g66n criminal charge, NJB 1994/13, p. 440.
72  AR 2 oktober 1989, AB 1990, 387.
73      Zie  HR  3  mei  1989,  BNB 256 en J. A. Smit, Rechterlijke beoordeling van administratieve

boeten  in het fiscaal bestuursstrafrecht, MBB 1991/3,  p.  80-92  (81-82).
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'terwijl het bepaalde in lid 2, letter c (van artikel 27 AWR, AdM) de rechter
de mogelijkheid biedt om te beoordelen ofde verhoging ( . . ) niet als onevenredig
is aan te merken in verhouding tot de gedraging op grond waarvan zij is opge-
legd.'74

De Toetsingscommissie ontzegt de rechter de bevoegdheid de hoogte van
de boete in volle omvang te beoordelen in geval er wettelijke tarieven zijn
vastgesteld.75 In andere gevallen moet de rechter toetsen op evenredigheid
en eventueel gebruik maken van zijn bevoegdheid om zelf in de zaak te

76voorzien door een lager bedrag vast te stellen.

2.3 Andere sancties

Een andere vorm van punitieve sanctie-oplegging komt voor in het kader
van vergunningverlening, namelijk het uitsluiten van vergunningverlening
voor een bepaalde periode of het slechts verlenen van een voorlopige
vergunning gedurende een soort proefperiode waarin overtredingen niet
meer mogen voorkomen. Dergelijke uitsluitingen zijn punitief van aard.
Zij beogen immers niet herstel van de rechtsinbreuk, maar zijn erop gericht
de overtreder leed toe te voegen.

Een voorbeeld hiervan biedt de Wet personenvervoer. Een vergunning voor
besloten busvervoer wordt in beginsel gegeven voor een periode van twee jaar.
Dit geeft men aan met de term voorlopige vergunning. Na afloop van dem
periode kan de busonderneming in aanmerking komen voor een vergunning
voor onbepaalde tijd, mits alle wettelijke bepalingen etc. steeds zijn nageleefd.
In het hier besproken geval kreeg de betrokken onderneming na de voorlopige
vergunning niet alleen geen vergunning voor onbepaalde tijd, maar werd ze
ook uitgesloten van vergunningverlening gedurende twee jaar. Aan deze
beslissing lag de overweging ten grondslag dat de CAO-bepalingen niet in acht
waren genomen. De voorzitter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
achtte een wachtperiode van twee jaar niet onredelijk als beleidsuitgangspunt,
maar eiste wei dat onderzocht zou worden of er reden was tot afwijking. 'Daarbij
zullen onder meer de mate, waarin de CAO werd overtreden en de maatregelen,

74  HR 20 december 1989, BNB 1990, 102.
75 Rogier heeft voor de Wet Mulder echter bepleit de rechter zelf de hoogte van de boete te

laten vaststellen.  Zie zijn Recente jurisprudentie van de Wet Mulder, N/B 1994/13, p. 425-
432.

76    CTW 94/1, p. 61.Ditisook precies wat de Rechtbank Dordrecht deed naar aanleiding van
een 100 %-verhoging op grond van art.  12 CwSv. Uitspraak van 29 april 1994, Awb-katem
1994/9, nr. 91.
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die zijn genomen om stipte naleving van de CAO te verzekeren, een rol kunnen
spelen.m

Bij de vaststelling van de zwaarte van de sanctie dienen hier als meetpunten
de ernst van de overtredingen en de houding van de overtreder ten aanzien
van het delict.

3 Reparatoire sancties

3.1 Bestuursdwang

3.1.1        Het  karakter  van  de  bestuursdwang

Bestuursdwang kan men kwalificeren als een reparatoire sanctie omdat hij
is  gericht op herstel  van de rechtmatige toestand.  In het kader  van  de

evenredigheidstoetsing valt bestuursdwang uiteen in drie elementen: het
besluit om tot bestuursdwang over te gaan of de weigering dit te doen, de
effectuering van aangezegde bestuursdwang en het kostenverhaal.

3.1.2      Aanzegging  van  bestuursdwang

Bestuursdwangheeft tendoel handhaving vanobjectieve rechtsregels. Deze
handhaving kan geschieden ongeacht de persoon van de overtreder. Het
gaat niet zozeer om bestraffing van de overtreder, als wel om beeindiging
van de illegale situatie.78 Uitoefening van de bevoegdheid is geen verplich-
ting.79 Dit karakter van de bestuursdwangbevoegdheid brengt met zich
mee dat deze slechts uitgeoefend kan worden na een evenwichtige
belangenafweging, waarbij niet alleen het algemeen belang bij handhaving
van rechtsregels moet worden gewogen, maar ook de belangen van de
overtreder en de belangen van derden. Dit betekent dat moet worden bezien
of er mogelijkheden tot legalisatie zijn. of er op het stuk van de wijze van

uitvoering minder bezwaarlijke alternatieven zijn, of de belanghebbende
in aanmerking komt voor schadevergoeding en dergelijke.80 Alvorens over

77   Vz CBb 30 december 1991, AB 1992, 228.
78  Zie P.J.J. van Buuren en F.C.M.A. Michiels, Bestuursdwang, Zwolle 1989, p. 55-66.
79 Dit principe lijdt uitzondering wanneer in bijzondere wettelijke bepalingen een plicht tot

lastgeving is opgenomen. Zie hierover Ch. Backes, Complicaties  bij de toepassing  van

bestuursdwang  na een verplichte lastgeving, NTB 1989/1,  p.  2-8.
80  Zie bijv. AR 8 maart 1982, AB 287.
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te gaan tot de aanschrijving moet worden overwogen of het nodig is het
middel van bestuursdwang in te zetten.

In geval een hond twee keer in 66n jaar iemand heeft gebeten, is een aanzegging
van bestuursdwang om de hond te muilkorven volkomen gerechtvaardigd.81
Een aanschrijving tot afgifte van twee pitbulls op grond van de Gezondheid-
en Welzijnswet voor dieren achtte de voorzitter van het College van Beroep
voor het bedrijfsleven eveneens gerechtvaardigd. Gezien de feiten - een incident
waarbij een hondje was doodgebeten en de eigenaar verwond - had de
burgemeester in redelijkheid zwaarder gewicht kunnen toekennen aan de
bescherming van de veiligheid van mens en dier dan aan het belang van de
eigenaar om zijn dieren te behouden.82 Hetzelfde geldt voor het geval waarin
het verbranden van de isolatielaag op kabels kan leiden tot ernstige rampen. 83

Voor de beoordeling of het overgaan tot bestuursdwang resultaat is van
een evenwichtige belangenafweging is ook van belang in hoeverre de
gemeente de illegale toestand gedoogd heeft.84 Hier zien we een situatie
waarin het vertrouwensbeginsel en het evenredigheidsbeginsel gezamenlijk
en in verwevenheid de bevoegdheid tot uitoefening van bestuursdwang
beperken.  Bij de beoordeling van de vraag of tot bestuursdwang mag worden
overgegaan, moet eerst de geschiktheid en de noodzakelijkheid ervan bezien
worden. Vervolgens komt de vraag naar de evenredigheid in concreto aan
de orde, waarbij die evenredigheid voor eenbelangrijk deel ingevuld wordt
met behulp van het vertrouwensbeginsel. Indien er gedoogd is, zal het
overgaan tot bestuursdwang zonder flankerende maatregelen al gauw in
een wanverhouding staan tot het beoogde doel, gezien de schade die het
toebrengt aan de betrokken belangen van de overtreder. Diens belangen
moeten echter steeds worden afgewogen tegen de (wettelijk beschermde)
belangen van derden die nadeel ondervinden van de onrechtmatige situatie.

Dit komt vooral voor als het gaat om bouwen zonder vergunning. Buren en
omwonenden komen dan in het geweer. Afhankelijk van het antwoord op de
vraag hoe ernstig de belangen van deze derden geschaad zijn in relatie tot de
(financiele) belangen van de overtreder is optreden geboden.8

81    Vz AR 30 juli 1990, ABkon 968.
82    Vz CBb 24 maart 1993, AB  460.
83   Vz AR 31 mei 1990, AB 482.
84  Zie hierover P.J.J. van Buuren, Gedogend besturen, Deventer 1988 en G.H. Addink,

Normering van het bestuurlijk gedogen, in: Gedoogrecht(spraak). Judsprudentie mitieurecht,
Zwolle 1993, p. 7-20.

85   Vgl. Vz AR 3 juli 1990, ABkon, 970 en AR 8 september 1988, AB 1989, 60.
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Gedogen kan niet abrupt betindigd worden. Voor beeindiging moeten goede
gronden aanwezig zijn, terwijl ook in een overgangsregeling moet zijn
voorzien. Als dit niet het geval is, zal de bestuursdwang onrechtmatig zijn
wegens schending  van het evenredigheids-  en het vertrouwensbeginsel.

Indien najarenlang gedogen van een illegale schuur plotseling een aanschrijving
bestuursdwang wordt gedaan, kan het zijn dat er onvoldoende rekening gehouden
met de belangen van de overtreder.86 Na jarenlang illegaal een ligplaats te
hebben ingenomen onder gedogen van de gemeente wordt een woonschip ver-
kocht. De nieuwe eigenaar ontvangt onmiddellijk een aanschrijving. In de ver-
koopakte is een mededeling van de gemeente opgenomen dat geen aanspraak
op een ligplaats kan worden gemaakt. In een dergelijke situatie is het gedogen
eindig en is de gemeente niet verplicht om een alternatieve ligplaats aan te
bieden.m

Daarnaast is ook van belang welke houding de overtreder heeft aangenomen,
omdat - zoals we zagen - de evenredigheid in concreto mede bepaald
wordt door het vertrouwensbeginsel.

Wanneer na jarenlang gedogen een ligplaatsvergunning voor een woonschip
voor beperkte tijd wordt verstrekt en betrokkene tekent tegen die beperking

geen bezwaar aan, dan mag de gemeente na het verstrijken van de geldigheids-
duur  van de vergunning overgaan tot bestuursdwang. Wanneer  dan  ook  nog
een aanbod tot nadeelcompensatie wordt gedaan, is voldoende tegemoet gekomen
aan de belangen van betrokkene. Bezwaar tegen een korting op die schadevergoe-
ding wees de Afdeling rechtspraak in dit geval van de hand, juist op grond van
de houding van belanghebbende.+

Dit geldt ook voor het geval waarin na een aanschrijving op het bezwaar drie
jaar lang geenbeslissing volgde. Betrokkene mocht erechter niet op vertrouwen
dat van bestuursdwang zou worden afgezien. te meer daar hij tussentijds niet
had geinformeerd:

De vraag is in hoeverre er een handhavingsplicht bestaat in geval een
gedoogverklaring met voorschriften is afgegeven en vervolgens deze voor-
schriften overtreden worden. Zoals bekend staat de rechtspraak dergelijke
gedoogverklaringen toe in geval legalisatie mogelijk en ook te verwachten
is.90

86  AR 24 september 1985, AB 1986, 335.
87  AR 5 september 1989, AB 1990, 491.
88  AR 8 februari 1989, AB 1990, 152.
89   AR 10 juni 1989, AB 1990, 206.
90   Vgl. Vz AG 12 januari 1990, AB 320, Vz AG 26 september 1991, AB 1992, 351 en Vz

AR  12  april  1991,  AB  1992,31.  Vgl .  ook het rapport  van de Nationale ombudsman  over

180



Sancties in het Nederlandse bestuursrecht

In beginsel herleeft bij overtreding de bevoegdheid bestuursdwang toe
te passen. Het gebruik van deze bevoegdheid dient gebaseerd te zijn op
een belangenafweging, zoals ook het primaire gebruik van bestuursdwang
dat dient te zijn. Onder de belangen die afgewogen behoren te worden,
zijn de belangen die door de gedoogvoorschriften werden beschermd en
de schade die door overtreding daaraan is toegebracht. Daarnaast is van
belang in hoeverre door de overtreding een vertrouwensbreuk is ontstaan
die zo zwaar weegt dat ze beeindiging van de gedoogsituatie kan rechrvaardi-
gen.

91

Buiten gedoogsituaties is van belang in hoeverre de bestuursdwang
onnodig schade berokkent of kosten veroorzaakt aan de overtreder,
respectievelijk degene die de aanzegging heeft gekregen. Ook hier kan de
evenredigheid in concreto mede beYnvloed worden door het vertrouwensbe-
ginsel.

Bij een aanschrijving om voorzieningen aan te brengen aan een woning moet
de gemeente in aanmerking nemen ofdeze voorzieningen wel lonend zijn gezien
de te verwachten levensduur van het pand. In feite dient de gemeente een kos-
ten/batenanalyse te maken,92
In het geval van de Amersfoortse tennisbaang' gaf de gemeente Amersfoort
een bouwvergunning voor de aanleg van een tennisbaan bij een huis. De Afdeling
rechtspraak meende dat de gemeente de bestemming 'tuin' in het bestem-
mingsplan weI erg ruim had opgevat. De bouwvergunning werd vernietigd
wegens strijd met het bestemmingsplan. De tennisbaan was echter inmiddels
al gereed. De gemeente besloot - na tot het oordeel te zijn gekomen dat
ontheffing van de voorschriften van het bestemmingsplan en de bouwverordening
niet   mogelijk   was  -   over   te   gaan tot bestuursdwang. Op zichzelf   is   het
afdwingen van naleving van rechtsregels van planologische aard een legitieme
doelstelling. Door onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven voldeed de
gemeente aan de verplichting een volledig inzicht te krijgen in het scala van
geschikte middelen. De mogelijkheid tot legalisering viel echter af. De enige
mogelijkheid die overbleef was bestuursdwang, welk middel een noodzakelijk
middel bleek omdat minder ingrijpende alternatieven niet voorhanden waren.
Echter, bij de eindafweging bleek dat de gemeente niet zonder meer tot bestuurs-
dwang mocht overgaan. De voor de eigenaar van de tennisbaan nadelige ge-
volgen van het besluit waren onevenredig in verhouding tot het te dienen doel.
Bij de eindafweging had de gemeente niet alleen de belangen moeten bekijken
die met het besluit gediend werden, maar ook de geschade belangen. De eigenaar
had belang bij behoud van de baan, hij had schade als gevolg van desinvestering,

richtlijnen inzake gedogen van 19 december 1989, AB 1990, 196.
91   Zie de noot van G.T.J.M. Jurgens onder Vz AG 23 april 1993, AB 562.
92   AR 25 januari 1989, AB 403.
93    Vz AR 22 januari 1985, AB 1986, 278.
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hij moest de kosten van verwijdering dragen. Bovendien had hij vertrouwd op
de rechtmatigheid van de bouwvergunning. Op grond hiervan was de voorzitter
van de Afdeling rechtspraak van oordeel dat de gemeente wel mocht overgaan
tot bestuursdwang, maar dat ze nog moest nagaan of de kosten en de geleden
schade redelijkerwijze wel voor rekening van de eigenaar konden worden
gebracht. Van de kant van de gemeente waren er ten slotte ook fouten gemaakt.
Bij de beoordeling van de eindafweging bleek er geen sprake te zijn van een
evenredige belangenafweging

De keuze voor het minst ingrijpende middel betekent ook dat een bestuursor-
gaan bij het aanzeggen van de bestuursdwang moet onderzoeken op welke
voor de overtreder minst ingrijpende en minst schadeveroorzakende wijze
de rechtmatige toestand hersteld kan worden. Daarvoor moet bekeken
worden welke alternatieven er bestaan om het doel te bereiken.

In Enschede werd een zomerhuisje verbouwd waarbij in afwijking vande bouw-
vergunning een kelder werd aangebracht. De aanzegging luidde dat afgebroken
moest worden wat ten onrechte was aangebracht. Het probleem was echter dat
voor afbraak van de kelder het hele huisje afgebroken zou moeten worden. Het
bestuursorgaan had niet onderzocht of het mogelijk was de kelderverdieping
op een andere wijze in bouwkundig opzicht teniet te doen, bij voorbeeld door
haar vol te storten met beton. De Afdeling rechtspraak vernietigde de
aanschrijving wegens schending van het motiveringsbeginsel, omdat niet aangege-
ven was waarom een minder vergaande ingreep niet overwogen was. 94

GS Overijssel deden een aanzegging uitgaan om illegaal gestort puinafval af
te voeren naareenpuinbreekinstallatie. Hetgatdatdaardoor zou ontstaan, moest

opgevuld worden met grond of gebroken puin. Het illegaal gestorte puin zou
- indien gebroken met behulp van een mobiele installatie - ook geschikt zijn
geweest als opvulling. Deze methode zou financieel ook aanzienlijk minder
bezwaarlijk zijn geweest. De Afdeling geschillen achtte daarom de gekozen
oplossing  niet  in een redelijke verhouding  tot het beoogde doel.95

Bij de aanzegging dient een redelijke termijn gegund te worden om aan
de lastgeving te kunnen voldoen.

De last een kajuitboot binnen een week te verwijderen van een illegale ligplaats,
is niet voldoende beargumenteerd in het licht van de omstandigheid dat hij lange
tijd   gedoogd   werd. Er moeten bijzondere redenen van algemeen belang
aangevoerd kunnen worden voor een dergelijke korte termijn.96

94  AR 9 maart 1991, AB 1992, 84. Zie ook AR 27 mei 1983, AB 473.
95  AG 31 december 1993, AB 342.
96   Wnd. Vz AR 17 januari 1989, AB 400 en AR 8 februari 1990, AB 554.
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Ook nadelen voor de behartiging van het algemeen belang kunnen een rol
spelen bij de afweging of tot bestuursdwang zal worden overgegaan. Het
bestuursorgaan moet immers ook vanuit het oogpunt van effcici8nte en
effectieve rechtshandhaving bezien of het inzetten van een dergelijk
machtsmiddel opportuun is. Dergelijke overwegingen kunnnenertoeleiden
dat van bestuursdwang wordt afgezien.

Zo weigerde het dagelijks bestuur van de deelgemeente Rotterdam Hillegersberg-
Schiebroek bestuursdwang toe te passen tegen de straathandel in tweedehands
auto's op grond van de overweging dat bestuursdwang geen geschikt en
doeltreffend middel zou zijn uit een oogpunt van effectiviteit en kosten, en gezien
de te verwachten bewijsproblemen. Auto's en verkopers zouden dusdanig snel
wisselen dat opsporing van de eigenaars en een aanzegging tot verwijdering
niet mogelijk zou zijn. De Afdeling rechtspraak was niet overtuigd van deze
argumenten, omdat zij het niet aannemelijk achtte dat deze bewijsproblemen
bij bestuursdwang groter zouden zijn dan bij het alternatief dat het bestuursor-
gaan in gedachten had, namelijk strafrechtelijk optreden. De Afdeling vernietigde
wegens strijd  met het motiveringsbeginsel.w

3.1.3       Feitelijke  uitvoering

Bij de feitelijke tenuitvoerlegging vanbestuursdwang dient eveneens vooral
het noodzakelijkheidscriterium in acht te worden genomen. In beginsel dient
het minst ingrijpende middel ter effectuering van de bestuursdwang te
worden gekozen.

Bekend is het voorbeeld van de beeldhouwer Mildtic. Deze had tijdelijk van
de gemeente een atelier in gebruik gekregen dat na verloop van tijd ontruimd
moest worden in verband met sloop. Milatic bleef nalatig en uiteindelijk werd
het pand van gemeentewege ontruimd, terwijl Mi16tic met vakantie was. De
ontruiming geschiedde nogal onoordeelkundig. Niet gehinderd door enige kennis
van zaken begonnen lieden van gemeentewerken de plastieken ruw naar buiten
te sjorren. Uiteindelijk bleef een aantal kubieke meters puin over. Hier was
het toegepaste middel misschien wel geschikt om het doel te bereiken, maar
zeker niet noodzakelijk. Minder ingrijpende methoden waren voorhanden geweest
om het pand te ontruimen. Het handelen van de gemeente was onrechtmatig.gs
Het dichttimmeren van het pension van Verlinden BV op last van de gemeente
Amsterdam werd door Hof en Hoge Raad niet onevenredig geacht. Het Hof
Amsterdam had het belang van de gemeente bij het dichttimmeren als maatregel
om voortzetting van de exploitatie als pension te beletten afgewogen tegen de
voor Verlinden te verwachten schade als gevolg van die maatregel. Bij de

97   AR 26 juni 1991, AB 1992, 54.
98   HR 21 maart 1975, NJ 410.
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afweging had het Hof in aanmerking genomen dat Verlinden het bewust op
dichttimmeren had laten aankomen.99

Bestuursdwang mag niet geeffectueerd worden als de aangeschrevene in
overleg is getreden met het bestuursorgaan over de uitvoering. Het feitelijke
ten uitvoer leggen kan in dergelijke omstandigheden een onrechtmatige daad
opleveren:00 Een bestuursorgaan is echter niet in alle gevallen verplicht
om de aangekondigde bestuursdwang ook daadwerkelijk te effectueren,
al is de vaste wil om daadwerkelijke bestuursdwang toe te passen indien
nodig, wel een eis die de Afdeling rechtspraak voor een rechtsgeldige
aanzegging stelt. 101 Onder omstandigheden  kan van uitvoering worden
afgezien. Ook in dit stadium van het handhavingstraject is een belangenafwe-
ging nodig. Hier gelden in beginsel dezelfde overwegingen als ten aanzien
van de aanzegging. Het niet effectueren zal veelal ingegeven worden door
het kostenaspect en de belangen van de overtreder. 102

Zo gaf de voorzitter van de Afdeling rechtspraak aan dat in beginsel een aanzeg-

ging bestuursdwang wel uitgevoerd moet worden, maar dat hier een zekere
beleidsvrijheid bestaat.  Bij de afweging of daadwerkelijk opgetreden wordt tegen
het bouwen zonder vergunning - welke geval hier aan de orde was -, moet
het bestuursorgaande belangen vanderden bij handhaving van de bestemmings-
planvoorschriften (het rechtsbeschermingsaspect) en het algemeen belang bij
rechtshandhaving afwegen tegen de belangen die met de uitvoering worden
geschaad (hetgeen veelal financiele belangen zijn). 103

3.1.4       Kostenverhaal

Bij het kostenverhaal van de effectuering van bestuursdwang zien we
dezelfde soort beoordeling met betrekking tot opportuniteit en hetgeen
gevergd mag worden van de overtreder. Op zichzelf kan bestuursdwang
geoorloofd zijn. Bij de eindafweging kan echter blijken dat de betrokkenen
voor hoge kosten komen te staan. De vraag is of in dat geval kostenverhaal
wel gerechtvaardigd (evenredig) is, gerelateerd aan de nagestreefde doelstel-
ling. De Afdeling rechtspraak eist daarom dat het bestuur bij de afweging

99   HR 1 mei 1987, AB 504.
100 Dit heeft de gemeente Helmond ervaren toen zij 'rauwelijks' overging tot sloop van een

paardenstal, terwijl nog overleg gaande was, zie HR  16 juni  1989, NJB 1989/26, p.  975,
RvdW 1989, 171.

101 Vz AR 20 september 1982, AB 1983, 352.
102  Vgl. Vz AR  16 juni 1988, Gemeentestem 6868, nr. 11.
103 Vz AR 30 mei 1983, tB/S VI, nr. 21.
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de vraag betrekt of het algemeen belang niet in die mate door de maatregel
is gediend, dat de kosten niet (geheel) voor rekening van de betrokkenen
behoren te komen. 104 Tevens moet rekening gehouden worden  met  de
hoogte van de kosten. Onder omstandigheden moet kostenverhaal geheel
achterwege blijven.105

Interessant is dat in verschillende uitspraken naar voren is gekomen
dat ook de verwijtbaarheid met betrekking tot de onrechtmatige situatie
een rol kan spelen bij het kostenverhaal. Indien de aangeschrevene geen
verwijt kan treffen over het ontstaan of voortbestaan van de onwettige
situatie. zou kostenverhaal ongeoorloofd zijn.106 Voor zover de onwettige
situatie niet ofonvoldoende is tegengegaan, zou verwijtbaarheid echter wel
aanwezig zijn. Dan hangt het mede af van de mate waarin bestrijding ook
in het algemeen belang is of de kosten geheel en uitsluitend bij de overtreder
kunnen worden gelegd.

Bedoelde uitspraken hebben betrekking op de bestrijding van ongedierte. In
veel gevallen treft bewoners van de betrokken panden geen schuld aan de
overlast. Zij worden echter wei aangeschreven - in hun hoedanigheid van dege-
nen die het in hun macht hebben een einde aan de overlast te maken. Zowel
de Hoge Raad als de Afdeling rechtspraak heeft aangegeven dat bij niet-
verwijtbaarheid van belang is, in hoeverre de aanzegging is ingegeven door
het algemeen belang, bij voorbeeld het voorkomen van verdere verspreiding
in de stad.'01

3.2 Dwangsom

De mogelijkheid een dwangsom op te leggen werd in de Hinderwet
opgenomen als alternatief voor sluiting van een inrichting in overtreding.
De gedachte daarbij was dat sluiting niet altijd een adequate reactie vormde
op geconstateerde overtredingen, omdat ze te rigoreus is. De dwangsom
vormde een alternatief, dat echter alleen toegepast mocht worden als de
maatregel met het oog op de overtreding passender zou zijn (artikel 28a
Hinderwet).  In de praktijk bleek dit criterium moeilijk hanteerbaar, reden
waarom in latere wetgeving het subsidiaire karakter van de dwangsom is
vervallen. Aangezien de sluiting van de inrichting in de praktijk

108

104 Vgl. de hien'oor besproken zaak van de Amersfoortse tennisbaan.
105   AR 17 augustus 1989, Gemeentestem  6890  nr.  6  en  AR  7 juni  1985,  AB  1986,  48.
106 Vgl. Van Buuren/Michiels, p. 134.
107  HR 3 april 1981, AB 380/NJ 504, AR 23 augustus 1983, AB 1984,  17 en 7 juni 1985, AB

1986,48.
108  Vgl. voor zo'n probleemgeval Vz AG 20 juni  1991, AB 472: dwangsom was niet mogelijk
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geeffectueerd moest worden met behulp van bestuursdwang, was en is de
dwangsom in werkelijkheid een alternatief voor bestuursdwang.  In die zin
is de bevoegdheid ook geregeld in de Wet milieubeheer (voorheen de
Wabm), de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet. In de
derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht is dit model overgenomen
(artikel  5.3.1).

3.2.1   Het karakter van de dwangsombeschikking

De dwangsom wordt in het algemeen beschouwd als een reparatoire sanctie.

De maatregel is immers gericht op herstel van de rechtmatige toestand,
dat wil zeggen op naleving van de wettelijke voorschriften. '09 Niet ontkend
kan worden dat de plicht tot betalen van een geldbedrag als reactie op niet-
naleving een punitief karakter heeft. In geval een dwangsom wordt opgelegd
is de leedtoevoeging echter virtueel: de overtreder heeft het immers zelf
in zijn macht om leedtoevoeging te voorkomen. De sanctie gaat ook niet
verder dan de overtreder te verplichten tot hetgeen waartoe hij op grond
van wettelijke of vergunningsvoorschriften al gehouden is:10 In die zin
kan de opvatting dat de dwangsom reparatoir van aard is, onderschreven
worden. Om deze reden heeft de voorzitter van de Afdeling geschillen
bepaald dat artikel 6 EVRM niet van toepassing is op het opleggen van
een dwangsom op grond van de Wet algemene bepalingen milieuhygilbne,
nu vervangen door de Wet milieubeheer. 111

Anders zou het wellicht kunnen liggen waar het gaat om de invordering
van de verbeurde dwangsom. Daarop zou artikel  6  wel van toepassing
kunnenzijn. Immers omdat hetprimaire oogmerk van desanctie (naleving)
niet bereikt kon worden, volgt een repressieve, punitieve reactie: de plicht
te betalen.112 In het wetsvoorstel voor de Derde tranche van de Algemene
wet bestuursrecht kiest de regering echter voor het standpunt dat ook de
inning reparatoir is, want een noodzakelijk gevolg van de oplegging van
dedwangsom. Anders zou het reparatoireeffect van dedwangsom verloren
gaan; met het verbeuren en innen van de dwangsom is immers de plicht
tot naleving van de rechtsnorm niet komen te vervallen. 113

als een inrichting zonder vergunning in werking was.
109 Vgl. F.C.M.A. Michiels, De boete in opmarsv, Zwolle 1994, p. 8.
110   Vgl.  AG 30 december  1992,  AB  1993, 176: indien zonder de vereiste vergunning wordt

gehandeld kan het bevoegde gezag een dwangsom opleggen in plants van sluiting te bevelen.
111 Vz AG 3 december 1991, AB 1992, 121.
112   Vgl.  de  noot van Michiels onder AB  1992,   121.
113 Kamerstukken H 1993/94,23 700. nr. 3, p. 132. Zo ook (eerder al) Michiels p. 8-10.
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3.2.2   De hoogte van de dwangsom

In het kader van dit onderzoek is met name de vraag interessant aan de
hand van welke criteria de hoogte  van de dwangsom wordt vastgesteld.
De wettelijke regelingen bieden daartoe wel aanknopingspunten.

Zo bepaalt de Wet milieubeheer dat de hoogte van het bedrag in een redelijke
verhouding moet staan tot de ernst van de overtreding en de beoogde werking
van de sanctie (artikel 18.9, tweede lid). Het ontwerp van de Algemene wet
bestuursrecht schrijft voor dat het vastgestelde bedrag in redelijke verhouding
dient te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking
van de dwangsomoplegging (artikel 5.3.1, tweede  lid).

De aanknopingspunten worden dus gevormd door de zwaarte van het
geschonden belang - zoals die tot uiting komt in de waardering van de
ernst van de overtreding - en het doel  van de sanctie.

Het doel van de sanctie is het ongedaan maken of beeindigen van de
overtreding. Van de dwangsom moet daarom een voldoende prikkel uitgaan
voor de overtreder om ook daadwerkelijk over te gaan tot hetgeen in de
last wordt gevraagd. Het bedrag moet daarom hoog genoeg zijn om die
werking te hebben.114 Het bestuursorgaan moet trachten een balans te
vinden tussen een en ander, die zich uitdrukt in de hoogte van het bedrag.
Dit betekent dat het moet inschatten voor welk bedrag de overtreder 'wel
uit z'n stoel wil komen'. Daarbij kunnen de kosten die voor de overtreder
verbonden zijn aan naleving, afgewogen worden tegen het bedrag dat hij
kwijt raakt als hij de dwangsom verbeurt. Die balans moet zo gesteld
worden dat het voordeliger is om te voldoen aan de last dan om de som
te verbeuren. 115

Indien de kosten om te voldoen aan de last een mobiele zuiveringsinstallatie
in werking te hebben geraamd zijn op fl. 2000,- per week, dan is een dwangsom
van fl. 2500,- per dag aanzienlijk hoger dan nodig is om een prikkel tot
nakoming te bewerkstelligen. De rechter stelde in dit geval desom op fl.  1500,-
per  dag.

116

Daarnaast kan rekening worden gehouden met de vermogenspositie van
de overtreder. Mocht blijken dat de dwangsom op de koop toe wordt
genomen en wordt ingeboekt als bedrijfsrisico, dan is er aanleiding het

114 AG 27 maart 1992, AB 459.
115 Zie Kamerstu en Il 1989/90, 21 088, nr. 6, p. 5 (Dwangsomwet).
116 Vz AG 3 mei 1993, AB 398.
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bedrag per overtreding of tijdseenheid te verhogen. Wel moet even afge-
wacht worden om met zekerheid te kunnen vaststellen of de verbeurte van
de dwangsom als bedrijfsrisico wordt aanvaard.

Een vleesverwerkend bedrijf laadt en lost op tijden en op manieren die de
vergunningsvoorschriften ingevolge de Hinderwet niet toestaan. Aanvankelijk
leggen B en W een dwangsom van fl. 1500,- per overtreding op. Na verloop
van tijd blijken de overtredingen door te gaan. De dwangsom wordt verhoogd
naar fl. 7500; per overtreding. In beginsel is deze maatregel geoorloofd, mits
voldoende aanwijzingen bestaan voor de onvoldoende preventieve werking van
de lagere som.

117

In het bedrag moet ook tot uiting komen welke waarde gehecht wordt aan
naleving van de norm die een bepaald belang beschermt. Als meer
overtredingen tegelijkertijd plaatsvinden, moet het bestuursorgaan per
overtreding een dwangsom opleggen. In het bedrag komt tot uitdrukking
hoe zwaar het geledeerde belang weegt. Daarom moet de hoogte van het
bedrag aangepast zijn aan en gedifferentieerd zijn naar de ernst van de
verschillende overtredingen. Anders kan het gebeuren dat voor een relatief
gering verzuim een zeer hoge som wordt verbeurd. 118

Het kan echter niet zo zijn dat het bedrag extra hoog wordt gesteld bij
wijze van bestraffing van de overtreding. Dat gaat de doelstelling van de
dwangsombevoegdheid te buiten. De rechter verlaagt het bedrag in zo'n
geval  met het bedrag  dat als straf bedoeld was.119

Verweij en Michiels concluderen uit een onderzoek dat zij deden naar
de dwangsom in het milieurecht, dat de rechter het bestuur weinig in de
weg legt als het gaat om het vaststellen van de hoogte van de dwangsom.
Aan de motivering ervan zijn geen hoge eisen gesteld. Maar het is dan ook
vaak moeilijk aan te geven waarom precies voor een bepaald bedrag gekozen
is, aldus beide auteurs. 120

117 AG 15 september 1989, AB 1990, 239.
118 Vz AG 15 juli 1992, AB 675 en 14 september 1992, AB 676.
119 Vz AG 20 juli  1990, AB 1991, 245; zo ook AG 1 juni 1992, AB 458.
120 J.H. Verweij/F.C.M. A. Michiels,   De twee kanten  van de bestuurlijke dwangsom,   De

flexibiliteit en de beperkingen van de dwangsom in het milieurecht, M en R 1993/3, p.  146-
156 (150). Beiden deden voor VROM een onderzoek getiteld Juridische analyse dwangsombe-
palingen,   Den  Haag 1993, waarbij  zij  ook  tal  van  niet gepubliceerde uitspraken hebben
onderzocht.
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                      3.2.3

Andere criteria met betrekking tot evenredigheid

Een element dat wellicht Iliet ZO in het oog springt als factor dat de evenre-
digheid van de modaliteit van de dwangsomoplegging beYnvloedt, is de
mogelijkheid de dwangsombeschikking terstond van kracht te verklaren.
(Zie artikel 20.5 Wet milieubeheer.) Van deze mogelijkheid kan gebruik
gemaakt worden als beeindiging van de overtreding op korte termijn geboden
is. Dit brengt een afweging mee van de aard en de ernst van de overtreding
en de gevolgen daarvan voor de belangen van anderen. Verweij en Michiels
hebben aangegeven dat er goede redenen zijn om ruimhartig om te springen
met deze bevoegdheid omdat de ervaring heeft geleerd dat veel gebruik
wordt gemaakt van de mogelijkheid een schorsingsverzoek in te dienen.
Daardoor komt het veel voor dat een dwangsombeschikking pas na maanden
van kracht wordt. 121   In de jurisprudentie wordt  niet  de eis gesteld  dat
er acute ernstige gevolgen voor het milieu of de volksgezondheid ontstaan,
aldus Verweij en Michiels.

De houding van hetbestuursorgaan zelf ten opzichte vande overtreding
is ook van invloed op de modaliteit van de dwangsom. Wanneer de situatie
langere tijd is gedoogd, kan de dwangsom niet ter stond van kracht worden
verklaard. In zo'n geval moet een termijn worden gegund om een einde
te maken aan de onrechtmatigheden. 122

Het is mogelijk dat blijkt dat de dwangsom uiteindelijk onvoldoende
geschikt is om een einde te maken aan de overtreding(en). In dat geval zal
het bestuursorgaan om moeten zien naar een ander handhavingsinstrument,
bij voorbeeld de bestuursdwang. Een dergelijke stap kan nodig zijn bij
herhaalde of voortdurende overtredingen.

Toen meermalen niet voldaan werd aan het vergunningsvoorschrift voor een
legkippenstal datbij overlast vanongediertedoelmatige bestrijdingsmaatregelen
dienden te worden getroffen, ondanks de dreiging van een dwangsom en het
regelmatig invorderen ervan, achtte de Afdeling geschillen de intrekking van
de dwangsombeschikking en sluiting van de inrichting een juiste maatregel.123

Ook op het punt van de invordering zijn criteria te onderkennen die betrek-
king hebben op de evenredigheid van het overheidshandelen. Het uitgangs-
punt is en moet zijn dat eenmaal verbeurde dwangsommen ook werkelijk

121  Verweij/Michiels, p. 149.
122 AG 30 mei 1988, AB 525, en Vz AG 25 april 1991, AB 536; zie ook AG 22 april 1993,

AB 387.
123 AG 29 mei 1989, AB 1990, 238: vgl. ook AG 15 maart 1990, Gemeentestem 6904, nr. 14.
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worden ingevorderd. Afhankelijk van de omstandigheden kan een bestuursor-
gaan echter geheel of gedeeltelijk afzien van invordering. Voorop staat het
doel  waarvoor de dwangsom werd opgelegd: een einde te maken  aan
onrechtmatig handelen of een rechtmatige toestand herstellen. De hoogte
van het bedrag is daarop - zoals we zagen - ook afgestemd. Het innen
kan gefaseerd geschieden om zo de druk op de overtreder te verhogen.
De (financiele) omstandigheden waarin de overtreder verkeert, kunnen in
de loop van de tijd wijzigen en aanleiding zijn om niet het gehele verbeurde
bedrag te innen. maar slechts een gedeelte dat afgestemd is op de gewijzigde
financitle positie.124 Over dit onderwerp is echter nog weinig bekend.

3.3 Sluiting

Sluiting van inrichtingen heeft in het algemeen ten doel een einde te maken
aan schade, hinder of verstoring van de openbare orde en heeft daarmee
een reparatoir karakter. Horeca-inrichtingen worden nogal eens gesloten
vanwege de overlast die zij op enigerlei wijze veroorzaken, varierend van
handel in drugs tot het veroorzaken van overlast aan omwonenden door
vertrekkende bezoekers. Dergelijke sluitingen zijn meestal gebaseerd op
de APV. Daarnaast kon sluiting  tot  voor kort plaatsvinden op grond  van
de Hinderwet. Onder de Wet milieubeheer is de sluiting opgegaan in de
bestuursdwang (artikel  18.8  Wm). De ratio  van de sluiting op grond  van
milieuwetgeving is gelegen in de bescherming van het algemeen (milieu)be-
lang en het voorkomen of beBindigen van schade of hinder.

In Amsterdam werd een koffieshop permanent gesloten door het gemeentebe-
stuur. De voorzitter van de Afdeling rechtspraak achtte onvoldoende feiten
aanwezig om deze maatregel te steunen, maar achtte een sluiting van drie
maanden wel gepast. Daarbij nam hij mede in aanmerking de bereidwilligheid
van de eigenaar om mee te werken aan het voorkomen van nieuwe onre-
gelmatigheden. 125

Frequente overtreding van het sluitingsuur kan op grond van de APV leiden
tot tijdelijke sluiting van de inrichting. Daarbij wordt in het algemeen het
openbare-orde-argument gehanteerd: het negeren van het sluitingsuur geeft
aanleiding tot overlast van komende en gaande bezoekers op tijden dat dit
niet geduld hoeft te worden. Afhankelijk van de frequentie waarmee de
overtreding plaatsvindt, kan een kortere of langere sluiting worden bevolen.

124 Zie Verweij/Michiels, p. 151.
125 Vz AR 2 maart 1993, AB 470.
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Een sluiting van enkele avonden na een viertal overtredingen is niet
onredelijk. Wel dienen de omstandigheden van de overtreder bij de
beoordeling te worden betrokken. 126

Ook voor toepassing van de sanctie van sluiting op grond van de
Hinderwet gold dat het evenredigheidsbeginsel in acht moest worden geno-
men.

De Afdeling geschillen overwoog dat 'niet is gebleken van zodanige zwaarwe-
gende omstandigheden dat verweerders in dit geval de toepassing van de
sanctiebepalingen achterwege dienden te laten. '127

Uit deze overweging blijkt dat het bij de toepassing van het instrument
sluiting van belang kan zijn onder welke omstandigheden deze geschiedt.
Van belang is bij voorbeeld wat al gedaan is om alsnog aan de voorwaarden
verbonden aan de vergunning tegemoet te komen, alvorens tot maatregelen
wordt overgegaan. Tevens kan de duur van de overtreding een rol
spelen. 128 Het totaal van de besluitvorming blijkt relevant.

4       Het intrekken van begunstigende beschikkingen

Het intrekken vaneenbeschikking kan verschillendedoelstellingenhebben.
De doelstelling waarop we hier het oog hebben, is rechtshandhaving door
het ongedaan maken van een onrechtmatigheid of het opleggen van een
punitieve sanctie. Hiermee is al aangegeven dat de rechtshandhaving
verschillende vormen kan aannemen. Een beschikking kan ingetrokken
worden omdat de geadresseerde er geen recht (meer) op blijkt te hebben.
In deze vorm is de intrekking van reparatoire aard. Een beschikking kan
daarnaast ingetrokken worden omdat een onregelmatigheid is geconstateerd.
Afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid en van de vraag voor
wiens risico de onregelmatigheid komt, vormt de intrekking een reparatoire
of een punitieve sanctie. Op voorhand is niet goed aan te geven wanneer
we te maken hebben met een reparatoire en wanneer met een punitieve
intrekking. Dat hangt sterk af van de toepasselijke bepalingen en van de
omstandigheden van het geval. Hierna komen verschillende modaliteiten
aan de orde, waarbij tevens bekeken wordt welke eisen het evenredigheids-
beginsel aan de intrekking stelt.  Ook voor het intrekken van begunstigende

126 Vz AR 4 december 1992, AB 1993, 299.
127 AG 5 december 1988, AB 1989, 318.
128   AG 16 november  1988,  AB  1989,  320.
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beschikkingen als sanctie geldt- zoals we zullen zien  - dat de intrekking
in een evenredige verhouding moet staan tot de gepleegde overtreding.

4.1 Intrekken van vergunningen, ontheflingen en erkenningen

Vergunningen kunnen geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken wanneer
een overtreding van de wettelijke regels of de vergunningsvoorschriften
wordt geconstateerd. Het intrekken van een vergunning heeft in dergelijke
situaties een punitief karakter, want beoogt een bestraffende reactie te zijn
op ongewenst gedrag.129  Met  de term 'gedeeltelijke intrekking'  doel  ik
op de mogelijkheid de vergunning voor een bepaalde tijdsduur in te trekken
-  als het ware op te schorten - als straf voor een overtreding. De lengte
van de periode van intrekking behoort afhankelijk te zijn van de ernst van
de geconstateerde overtreding.

Een intrekking van een vergunning voor het beroepsgoederenvervoer gedurende
vijf dagen wegens het herhaaldelijk niet in acht nemen van CAO-bepalingen
gaf de voorzitter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven geen
aanleiding voor het oordeel dat die sanctie niet evenredig zou zijn aan de ernst
van de gepleegde CAO-overtredingen.'30 Daarentegen achtte  hij  het  in  een
ander geval niet uitgesloten dat intrekking van elf dagen voor eveneens een
overtreding van de CAO-bepalingen op grond van de Wet Autovervoer goederen
de evenredigheidstoets niet zou kunnen doorstaan. Hij gaf aandat een intrekking
voor meer dan acht dagen niet in redelijkheid opgelegd kon worden."'
Het intrekken van TV-zendtijd voor een bepaalde periode noopt de getroffen
omroep om een tijd lang 'op zwart te gaan'. Het is daarom van belang de feiten
die van invloed kunnen zijn op de omvang van de sanctie zorgvuldig te on-
derzoeken. Deconstatering doorhet Commissariaat voordeMediadatVeronica
(VOO) door te participeren in RTL/Wronique een verboden nevenactiviteit
heeft verricht als bedoeld in artikel 57 Mediawet, rechtvaardigde op zichzelf
het intrekken van zendtijd.  In de voorlopige voorzieningenprocedure werd door
de voorzitter van de Afdeling rechtspraak echter in twijfel getrokken of een
intrekking voor dertien weken wel een evenredige sanctie was. 132

129  L J.J. Rogier noemt de intrekking overwegend reparatoir. Zie zijn dissertatie Strafsancties,
administratieve sancties en hetuna-viabeginsel, Arnhem 1992, p. 141. Zoals we zullen zien,
hangt het karakter van de intrekking sterk af van het doel dat een bestuursorgaan daarmee
wil bereiken.

130 Vz CBb 27 oktober 1989, AB 530. Zie ook Vz AR 1 oktober 1992, AB 1994, 57: vissen
met te kleine haken in strijd met de vergunningsvoorschriften.

131   Vz  CBb 10 november  1989,  AB  1990,  580.
132   Vz AR 25 september 1990, ABkon 1074. Uiteindelijk werd de sanctie vastgesteld op dertien

weken, waarvan zeven voorwaardelijk.
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In een aantal gemeenten bepaalt een verordening op het taxibedrijf dat
chauffeursvergunningen kunnen worden ingetrokken indien de chauffeur zich
niet houdt aan de vergunningsvoorschriften. De voorschriften in Amsterdam
bepalen onder meer dat de chauffeur verplicht is zich behoorlijk te gedragen
tegenover passagiers, publiek en politie. De in deze zaak betrokken chauffeur
had deelgenomen aan een blokkade en de achtervolging van een busje dat
geregeld vervoer verzorgde  van het Sonestahotel naar Schiphol. Daarbij  had
hij de passagiers van het busje, de chauffeur en medeweggebruikers in gevaar
gebracht. Zijn taxivergunning werd daarom voor 66n maand ingetrokken. Deze
sanctie achtte de voorzitter van de Afdeling rechtspraak niet buiten proportie
in verhouding tot de aard en de ernst van de daartoe aanleiding gevende gedra-
gingen. 133

De beoordeling van de intrekking van een ontheffing is in wezen niet veel
anders dan die van het geheel ofgedeeltelijk intrekken van een vergunning.
In wezen gaat het immers om eenzelfde soort primaire beschikking:  een
beschikking die handelingen toestaat die zonder de beschikking verboden
zouden zijn. De elementen die de evenredigheid van de intrekking bepalen,
zijn dan ook dezelfde.

Blauwkeelara's vallen onder de Wet bedreigde uitheemse diersoorten. Voor
het voorhanden hebben/verhandelen ervan kan een ontheffing worden verkregen.
Daarbij gelden strikte voorwaarden die onder meer de behandeling van de dieren
betreffen. In het hier besproken geval werd de ontheffing ingetrokken omdat
bij het nemen van bloedmonsters niet de door de Minister van LNV voorge-
schreven buisjes waren gebruikt. De voorzitter van de Afdeling rechtspraak
achtte dit gelet op de marktwaarde van de vogels van ca. fl. 15.000,- per stuk
een onevenredige sanctie. 134

In de gemeente Wervershoof werd de ontheffing van de nachtelijke sluitingsuren
van een caff ingetrokken voor een periode van drie weken, omdat herhaaide
malen was geconstateerd dat de uitbater na het in de ontheffing vastgestelde
sluitingsuur nog gasten had. De Afdeling rechtspraak oordeelde dat van de
vastgestelde feiten er een aantal daadwerkelijk een overtreding inhield. Ean
daarvan had plaatsgevonden onder bijzondere omstandigheden, namelijk nadat
voorde deur een ongeluk was gebeurd. Aan de toen aanwezige gasten was echter
geen alcoholhoudende drank geserveerd. De Afdeling achtte de overtreding
van dusdanige lichte aard en de omstandigheden waaronder ze werd gepleegd
van zodanige aard dat intrekking van de ontheffing voor een langere periode
dan een week (mede gelet op de andere overtredingen) niet evenredig aan de
gepleegde overtredingen zou zijn. 135

133   Vz AR  1 1  november  1986, KG 1987,75. Zieookmet betrekking tot een muziekvergunning
AR 10 april 1980, AB 451.

134   Vz  AR 26 oktober  1990,  KG  1991,  98.
135 AR 15 maart 1989, AB 1990, 299, Gemeentestem 6878, nr. 5.
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Verschillende wettelijke regelingen voorzien in erkenningen of inschrijvingen
in registers voor erkende beroepsbeoefenaars. Een dergelijke erkenning
is nodig om de bevoegdheid te verkrijgen om bepaalde handelingen te
verrichten. Het gaat daarbij bij voorbeeld om de erkenning als APK-
keuringsstation of om de inschrijving in het apothekersregister. In geval
bedoelde handelingen niet volgens de voorgeschreven regels - veelal
voorschriften verbonden aan de erkenning - verricht worden, kan de erken-
ning  opgeschort of in het uiterste geval ontnomen worden. 136 Afhankelijk
van de aard van de geconstateerde onregelmatigheid en de frequentie
waarmee onregelmatigheden voorkomen kan de schorsing kortere of langere
tijd duren ofde erkenning ontnomen worden. 137 Daarbij moet ook rekening
gehouden worden met de belangen van degene tot wie de sanctie zich richt.
De doelstelling van dergelijke sancties is meestal gelegen in het algemeen
belang bij veiligheid, volksgezondheid en dergelijke. Ze beogen niet zozeer
bestraffing of leedtoevoeging, maar een goede behartiging van de betrokken
belangen.

Zo werd de erkenning als APK-keuringsstation ingetrokken nadat bij herkeuring
van goedgekeurde voertuigen was gebleken dat de keuringseisen nietjuist waren
gehanteerd. Het was echter niet duidelijk of de geconstateerde gebreken van
zodanig ernstige aard waren dat ze de zwaarte van de sanctie konden rechtvaardi-
gen, reden waarom de intrekking geschorst werd. 138

Een intrekking voor drie maanden van eenzelfde soort erkenning werd eveneens

geschorst. Hierbij ging het om het buiten aanwezigheid van de bevoegde
keurmeester afmelden van een voertuig. De keurmeester had het voertuig zelf
gekeurd en een gering gebrek geconstateerd. Omdat hij op het punt stond met
vakantie te gaan, had hij zijn medewerker opdracht gegeven het gebrek te ver-
helpen en de auto af te melden. De voorzitter van de Afdeling rechtspraak nam
deze omstandigheden in aanmerking, alsmede het feit dat in het bedrijf niet

136 Zie bijv. art. 9i, tweede lid aanhef en onder e WVW: intrekken erkenning als APK-
keuringsstation, indien degene aan wie de erkenning is verleend, handelt in strijd met een
of meer aan de erkenning verbonden voorschriften. Art. 16, tweede lid, Wet op de ge-
neesmiddelenvoorziening: de Inspecteur voor de Volksgezondheid voor de Geneesmiddelen
kan een inschrijving als apotheker in het apothekersregister doorhalen, indien naar zijn oordeel
onvoldoende waarborgen voor de aftevering van geneesmiddelen aanwezig zijn.

137 Bij het toezicht op APK-keuringsstations wordt gewerkt met richtlijnen. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt naar klassen waarin een vergunninghouder kan verkeren: de normale
klasse, de compensatieklasse en de penaltyklasse. In de penaltyklasse verkeren bedrijven
waarbij bij eerdere herkeuringen overtredingen zijn geconstateerd. Wordt daarna weer een
overtre(ling vastgesteld, dan verliest het bedrij f de erkenning. Zie Vz AR 27 augustus 1992,
AB 1993, 150.

138 Wnd. Vz AR 26 februari 1990 (No. R01.90.0912/S59).
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eerder onregelmatigheden waren vastgesteld.'39 Wanneer de intrekking van
dezeerkenning als zodanig niet onevenredig is. behoeft geen rekening gehouden
te worden met het feit dat een bedrijf door de sanctie (zakelijk en financieel)
zwaar getroffen wordt. 140

In het belang van de volksgezondheid controleert de Inspecteur voor de
Volksgezondheid voor de Geneesmiddelen apotheken op de wijze waarop genees-
middelen bereid en afgeleverd worden. Hij houdt daarbij toezicht op het volgen
van de juiste procedures, de hygiene. het omgaan met giftige geneesmiddelen
enz. In het hier besproken geval constateerde hij herhaalde malen dat de
betrokken apotheek geneesmiddelen in voorraad hield waarvan de vervaldatum
was verlopen, werkbladen gebruikte voor verschillende receptuurdoeleinden
waar dat niet was toegestaan, onvoldoende toezicht werd gehouden op de
aanwezige grondstoffen voor de bereiding enz. Nadat aanwijzingen terzake niet
of onvoldoende waren opgevolgd, werd de inschrijving van de apotheker in
het Register gevestigde apotheken ingetrokken, omdat onvoldoende waarborgen
aanwezig waren voor de aflevering van deugdelijke geneesmiddelen. De Afdeling
geschillen gaf aan dat de Inspecteur rekening moet houden met de belangen
van de apotheker. maar stelde vast dat dat in voldoende mate was geschied omdat
de termijn voor het aanbrengen van voorzieningen lang genoeg was en herhaalde
malen was verlengd.141

Nalatigheid kan een reden zijn om een sanctie op te leggen, bij voorbeeld
wanneer een inschrijving periodiek bevestigd moet worden of regelmatig
gegevens moeten worden aangeleverd.

Voor standplaatsvergunningen is doorgaans de belangstelling groot. Daarom
hanteren gemeenten vaak een wachtlijst die jaarlijks opgeschoond wordt.  Dan
wordt aan de aspirant-vergunninghouder verzocht om kenbaar te maken of hij
nog prijs stelt op een vergunning. In Lelystad wordt men bij niet-reageren op
de oproep van de lijst afgevoerd. De Afdeling rechtspraak vond dat in Wn geval
een onevenredig zware sanctie. gezien het feit dat de betrokkene al geruime
tijd bovenaan de lijst stond. De Afdeling zag hierin strijd met 'het algemeen

beginsel van behoorlijk bestuur dat evenredigheid dient te bestaan tussen de
op te leggen sanctie en de ernst van de gewraakte gedraging of nalatigheid. 9142

139 Vz AR 7 september 1990, KG 366.
140 Vz AR 27 augustus 1992, AB 1993, 150.
141 AG 22 augustus 1990, AB 587.
142 AR 18 juni 1990, ABkon 824.
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4.2 Intrekken van financitle beschikkingen

De laatste jaren is de belangstelling van de overheid voor de wijze(n) van
handhaving van financiele bepalingen sterk toegenomen. In de Derde tranche
van de Algemene wet bestuursrecht  is een Titel (4.2) opgenomen  met
betrekking tot subsidiBring, waarin uitdrukkelijk aandacht wordt besteed
aan de wijziging en intrekking van subsidies en de terugvordering van
uitbetaalde gelden. 143

In genoemde titel van de Awb worden in het proces van subsidiering
drie momenten onderscheiden: de verlening van subsidie, de vaststelling
van subsidie en de uitbetaling. De term subsidieverlening ziet op de
beschikking waarbij een subsidie wordt toegekend voor een bepaalde
activiteit. Hierdoor ontstaat een voorwaardelijke aanspraak op financiele
middelen: indien de aanvrager de activiteiten waarvoor subsidie wordt
gevraagd ook daadwerkelijk verricht en zich aan de daaraan eventueel
verbonden voorschriften houdt, kan hij op betaling rekenen. Bij de
vaststelling wordt definitief beslist dat de aanvrager een subsidie ontvangt
ter hoogte van een bepaald, in guldens uitgedrukt bedrag. Deze vaststelling
geeft de aanvrager een onvoorwaardelijk recht op de subsidie en verplicht
het bestuursorgaan tot betaling.

Ook met betrekking tot wijziging en intrekking van de subsidie
onderscheidt Titel 4.2 de verlening van de vaststelling. Indien na de subsi-
dieverlening, maar voor de vaststelling onregelmatigheden worden gecon-
stateerd, hoeft het bestuursorgaan niet met ingrijpen te wachten tot het
moment van vaststelling. Ingevolge artikel 4.2.6.1 kan de subsidieverlening
door het bestuursorgaan worden gewijzigd of ingetrokken op een vijftal
gronden, namelijk dat:

a.   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaats-
gevonden of zullen plaatsvinden;

b. de subsidie-ontvanger heeft gehandeld in strijd met de aan de subsidie
verbonden verplichtingen;

c.  de subsidie-ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en
de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking
op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;

d.    de subsidieverlening anderszins onjuist  was  en de subsidie-ontvanger  dit
wist of behoorde te weten, of

143  Kamerstukken H 1993/94,  23  700.
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e.  met toepassing van artikel 4.2.3.5 of 4.2.3.6, vijfde lid, een beroep wordt
gedaan op de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden
gesteld. 144

Na verloop van tijd wordt de subsidie definitief vastgesteld. Deze vaststelling
vestigt een onvoorwaardelijke aanspraak op financitble middelen. Omdat
de vaststelling in het proces van subsidiering plaatsvindt na de subsidiever-
lening, kan ten tijde van de vaststelling reeds worden beoordeeld of de
activiteitenhebbenplaatsgevondenen ofde verplichtingen zijn nagekomen.
De vaststelling is in beginsel onaantastbaar. Overwegingen ontleend aan
de eis van rechtmatig bestuur kunnen die onaantastbaarheid doorbreken,
maar slechts 'voor zover de desbetreffende feiten of omstandigheden het
bestuursorgaan  bij de vaststelling niet bekend konden zijn.'145 Daarom
kan ingevolge artikel 4.2.6.2 een subsidievaststelling worden ingetrokken:

a.  op grond van feiten of omstandigheden waarvan het (bestuursorgaan) bij
de subsidievaststelling redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond
waarvan de subsidie lager dan overeenkomstig de subsidieverlening zou zijn
vastgesteld;

b.   indien de subsidievaststelling onjuist was en de subsidie-ontvanger dit wist
of behoorde te weten;

c.  indien de subsidie-ontvanger na de subsidievaststelling niet heeft voldaan
aan aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Uit deze bepalingen blijkt dat in de Awb de intrekkings- en terugvorderings-
bevoegdheid het karakter zal hebben van een reparatoire sanctie: het gaat
vooral om het voorkomen ofverhinderendat subsidiebedragen tenonrechte
worden uitgekeerd. Het wetsvoorstel spreekt immers steeds van feiten of
omstandigheden die een rechtmatige subsidieverlening, -vaststelling of
uitbetaling in de weg staan. Het element van leedtoevoeging is niet
aanwezig. Indit kader ishet de vraag op welke wijze het evenredigheidsbe-
ginsel wordt toegepast, dus welke elementen van belang zijn voor de beoor-
deling van de belangenafweging die ten grondslag behoort te liggen aan
de intrekking. Daarvoor moeten we te rade gaan bij jurisprudentie die v66r
de Algemene wet bestuursrecht gevormd werd.

Een bekende zaak is de intrekking van de subsidie aan het toneelgezelschap
Proloog. De Minister van CRM ging hiertoe over nadat eengeschil was ontstaan

144 Een andere mogelijkheid is de vaststelling op een lager bedrag dan de verleende subsidie
bedroeg. Zie art. 4.2.5.5 Awb.

145   Zie de Memorie van Toelichting,  p.  77.
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overbepaalde salarisposten. Detoewijzingsprocedure opdit puntwas veranderd
op een moment dat Proloog al verplichtingen was aangegaan en de betaalde
voorschotten al had gebruikt. Omdat Proloog zich niet aan de voorschriften
had gehouden, trok de minister de subsidie vervolgens volledig in. In geschil
was een bedrag dat overeenkwam met 0.324 % van het totale subsidiebedrag
van meer dan twee miljoen gulden. De waarnemend voorzitter van de Afdeling
rechtspraak achtte de handelwijze van de minister om bij een geschil over de
naleving van subsidievoorwaarden ook als het gaat om zeer geringe financiele
belangen, 'aanstonds het zeer ingrijpende middel te baat te nemen om in het
geheel geen financiele middelen meer beschikbaar te stellen misplaatst. ,146

Deze uitspraak heeft model gestaan voor de bevoegdheid tot intrekking van
subsidie als sanctie bij niet-naleving van voorschriften. Afhankelijk van
de aard van het betrokken voorschrift - was het een voorschrift gesteld
ten dienste van een goede administratieve afwikkeling of had het juist
betrekking op het doel van de subsidie? - kan overtreding ervan een
(gedeeltelijke) intrekking rechtvaardigen, zo kan uit verschillende uitspraken
worden afgeleid. Uit deze jurisprudentie blijkt dat in het kader van
subsidiering het alles-of-niets beleid de toets der kritiek niet kan doorstaan.
Juist waar het financiele beschikkingen betreft is het heel goed mogelijk
om naar aard en mate van de geconstateerde onregelmatigheid als het ware
een glijdende schaal van kortingen of inhoudingen te hanteren. 147

In het kader van de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem
kan steun verleend worden voor het realiseren van woningbouwprojecten in
de sociale sector. In het onderhavige geval was de subsidie volledig ingetrokken
vanwege de te late gereedmelding van het project. Bij beoordeling van deze
beschikking ging de voorzitter van de Afdeling rechtspraak eerst na wat de
doelstelling van de gereedmelding was, namelijk controle of bijstelling van de
subsidie nodig was. Met het oog op de beheersbaarheid en de voorspelbaarheid
op organisatorische en financieel-administratief gebied was de verplichting tot
gereedmelding opgenomen. Het project was weliswaar te laat afgemeld, maar
het was wel gerealiseerd zoals gepland. Het wegvallen van de subsidie zou
exploitatie in de sociale huursector onmogelijk maken, waardoor uiteindelijk
de doelstellingen van de regeling niet bereikt zouden worden. Om deze redenen
schorste de voorzitter de intrekkingsbeschikking. 148

146 Wnd Vz AR 16 oktober 1981, AB 1982, 137.
147  Dit gaf de voorzitter ook als suggestie in de Proloog-zaak.
148   Vz AR 21 januari 1993, AB 350; zie voor een geval waarin financiel-administratieve redenen

weI voldoende grond konden  zijn voor intrekking  AR   18  mei   1993,  AB  1994,  290.  Hier
woog het belang van de gemeente om niet jarenlang geld te hoeven reserveren op de begroting
uiteindelijk zwaarder.
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Een soortgelijke beoordeling volgde op de intrekking van een subsidie in het
kadervan de Regelinggeldelijkesteunvoorzieningenparticulierehuurwoningen
1985. Een van de subsidievoorschriften was dat de verbouwing uitgevoerd zou
worden door een erkende aannemer. De Afdeling rechtspraak ging na wat de
ratio van dit voorschrift was, namelijk het waarborgen van de deugdelijkheid
van de bouw. In dit geval was slechts een klein gedeelte niet door een erkende
aannemer verbouwd, terwijl bovendien voor dit deel niet gebleken was van
ondeugdelijkheid. Indat licht bestond er naar het oordeel vande Afdeling onvol-
doende evenredigheid tussen de ernst van de overtreding en de getroffen
sanctie. 149

Uit deze jurisprudentie blijkt dat bij de beoordeling van een intrekkingsbe-
schikking vooral gekeken wordt naar de vraag of het geconstateerde verzuim
in de weg staat aan het bereiken van de doelstelling van de subsidie.
Wanneer een verzuim betrekking heeft op verplichtingen van administratieve
aard in het kader van een efficiente afhandeling, zal de intrekking niet snel
als evenredig worden aangemerkt. Gaat het daarentegen om een verzuim
als gevolg waarvan de doelstelling van de subsidieregeling niet bereikt
wordt, dan is intrekking vaak wel als evenredig te beschouwen. Hier zien
we dezelfde onderscheiding als in de jurisprudentie van het Hof van
Justitie.150

De sociale uitkeringen vallen niet onder het subsidiebegrip van de
Awb.151 De intrekkings- en terugvorderingsbepalingen zijn daarom
evenminvantoepassing. De verschillende sociale-zekerheidswettenkennen
hun eigen bepalingen terzake. Uit deze bepalingen blijkt dat daarbij naast
het reparatoire aspect ook een punitief aspect aan de terugvordering zit:
een element van leedtoevoeging als straf voor het begaan van een
overtreding van het uitkeringsregime.152  We zien dit onder andere  in het
kader van de Werkloosheidswet. WW-uitkeringen kunnen gekort, geweigerd
of tijdelijk opgeschort worden wanneer de werkloze de regels heeft
overtreden (artikel 25 WW). Afhankelijk van de aard van de overtreding
en de duur ervan kan de sanctie zwaarder uitvallen.

149 AR 31 augustus 1992, AB 1994, 105.
150 Zie hoofdstuk 3, § 3.1.3 en § 3.2.
151 Zie de Memorie van Toelichting, p. 34.
152 Ook Hazewindus geeft aan dat men de 'strafkorting' kan zien als een intrekking van een

begunstigende beschikking. Men kan haar echter ook zien als een verhulde boete. Vanwege
de toegepaste juridische techniek van intrekking behandel ik dit onderwerp op deze plaats.
Zie W.G.A. Hazewindus, De strafkorting als administratieve sanctie, NJB 1991/15, p. 633-
639 (636).
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In 1987 werd een WW-uitkering geweigerd wegens verwijtbare werkloosheid.
Destijds werd doorde bedrij fsvereniging Detam met betrekking tot iedere werk-
loosheid, ontstaan als gevolg van een overtreding van de in de bedrijfstak
geldende regels, zonder meer besloten tot blijvende gehele weigering van de
uitkering, ongeacht de aard en ernst van de overtreding of de bijzondere
omstandigheden  van het concrete geval. De Centrale Raad van Beroep was van
oordeel dat een dergelijke categorische sanctietoepassing de grenzen van een
redelijke beleidsbepaling overschrijdt. 153

Hieruit blijkt dat de rechter eist dat naar de concrete omstandigheden van
het geval wordt gekeken bij het opleggen van een sanctie. Belangrijke
elementen daarbij zijn de aard en ernst van de overtreding en de duur ervan.

Zo is een korting op een RWW-uitkering met 50 % wegens het verwijtbaar
verrichten van werk gedurende 19 dagen in strijd met het evenredigheids-
beginsel."4

Niet geheel duidelijk is of het van belang is of de overtreding verwijtbaar
was. De Centrale Raad van Beroep neemt - ondanks het ontbreken van
een duidelijke bepaling terzake - aan van wel.

Aan een werkloze werd voor een periode van vijf weken de uitkering geweigerd
omdat hij zich niet tijdig als zodanig gemeld had. De Centrale Raad oordeelde
dat het ontbreken van het element verwijtbaarheid in de toepasselijke voorschrif-
ten de noodzaak voor de bedrijfsvereniging accentueert om daarmee rekening
te houden. In dit geval achtte de Raad de verwijtbaarheid niet zo ernstig dat
deze de sanctie kon rechtvaardigen. 155

Ook de Kroon achtte destijds de houding van de werkloze met betrekking
tot het aanvaarden van werk of de mogelijkheden tot verbetering van zijn
situatie in het algemeen van belang.

Waar de betrokkene meermalen werk was aangeboden maar deze er door eigen
toedoen niet in was geslaagd dit te behouden of zelfs onwillig was het te aanvaar-
den, was de Kroon van oordeel dat voor een korting van 50 % op de RWW-
uitkering 'voldoende aanleiding best(ond)'. 156

153 CRvB 31 juli 1990, AB 1991, 2.
154 AG 16 juni 1988, AB 521.
155 CRvB 3 mei 1990, AB 1991, 1; zo ook CRvB 9 november 1993, AB 1994, 221.
156 KB 2 maart 1981, AB 359.
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Het korten of opschorten van uitkeringen is mogelijk indien de bepalingen
van het uitkeringsregime zijn overtreden. Dan geldt hetgeen hierboven is
gezegd. Anders ligt het echter wanneer een uitkering wordt geweigerd om
te accentueren dat voorafgaand aande werkloosheid volstrekt ontoelaatbare
gedragingen hebben plaatsgevonden. De wet maakt weliswaar een
onderscheid tussen verwijtbare en niet-verwijtbare werkloosheid, maar dat
wil nietzeggen dat eenbedrijfsvereniging de bevoegdheid heeftcorrigerend
op te treden wat betreft de gedraging die tot de verwijtbare werkloosheid
heeft geleid en daar een sanctie voor mag opleggen.

Een groepsleider nam ontslag vanwege het ontstaan van een relatie met een
aan zijn zorg toevertrouwde jongere. De bedrijfsvereniging weigerde daarop
de uitkering vanwege de volstrekte ontoelaatbaarheid van de gedraging die tot
het ontslag had geleid. De Centrale Raad van Beroep overwoog dat voor zover
de bedrijfsvereniging beoogde de verwijtbaarheid van de gedraging te corrigeren
door de groepsleider in het kader van de uitvoering van de WW een sanctie
op te leggen, de bedrijfsvereniging een te ruime uitleg aan doel en strekking
van de WW had gegeven. Wel was de gedraging debet aan de zeer hoge graad
van voorzienbaarheid van de werkloosheid zodat deze wel van belang was voor
de vaststelling van de verwijtbaarheid van de werkloosheid.'57

In het kader van de sociale zekerheid heeft de Centrale Raad van Beroep
opvallende uitspraken gedaan, waarin hij een bedrijfsvereniging gedeeltelijk
de bevoegdheid ontzegt tot het vaststellen van premies werknemersverzeke-
ringen als sanctie op ernstige schendingen van het (formele) zorgvuldigheids-
beginsel. De Raad overwoog dat- aanmerkelijk - verval van de bevoegd-
heid tot premievaststelling evenzeer tot een ongerechtvaardigde, onevenredi-
ge uitkomst zou leiden. Op grond van een afweging van de ernst van de
gebleken zorgvuldigheidsgebreken tegen het belang van een zo volledig
mogelijke premieheffing voor de financiering van de sociale zekerheid,
achtte de Raad daarom een zeer gematigd verval van de bevoegdheid tot
premieheffing van 10 % alleszins redelijk en gerechtvaardigd. 158 In een
latere uitspraak oordeelde de Raad dat de bedrijfsvereniging dermate in
strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel had gehandeld dat dit niet zonder
sanctie kon blijven, welke sanctie de Raad vond in het verval van de
bevoegdheid tot premieheffing. 159

157 CRvB 14 augustus 1990, AB 1991, 4.
158 CRvB 5 februari 1992, NJB-katern 1992/12, p. 137.
159 CRvB 6 juli 1992, AB 528.
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5        Ne bis in idem en una via

In het algemeen word[ n®t aanvaard dat het bestuurlijke handhavingstraject
het strafrechtelijke traject uitsluit noch omgekeerd, ook niet als het gaat
om punitieve sancties.'60 Wel neemt  men aan dat bij het bepalen van de
zwaarte van de sanctie rekening gehouden moet worden met de zwaarte
van de voorgenomen of opgelegde sanctie in het andere traject. 161 Veelal
is het zo dat in het strafrechtelijke traject rekening gehouden wordt met
hetgeen is gebeurd in het bestuurlijke traject. Dat is ook niet zo verwon-
derlijk: in het algemeen zal de bestuurlijke sanctie-oplegging sneller
verlopen. Het kan echter wel voorkomen dat de strafrechter het bestuursor-
gaan voor is.  In dat geval is niet helemaal duidelijk of het bestuursorgaan
rekening moet houden met de door de strafrechter opgelegde sanctie.

De Afdeling geschillen oordeelde in een geval van bijstandsfraude dat de ne-bis-
in-idem-regel, zoals neergelegd in artikel 14, zevende lid, IVBP slechts in de
weg staat aan een dubbele strafrechtelijke veroordeling Aangezien op grond
van de richtlijnen voor het OM bij de strafvervolging steeds rekening gehouden
wordt met het opleggen van een bestuurlijke sanctie, behoefde het bestuursorgaan
omgekeerd geen rekening te houden met de door de strafrechter opgelegde
sanctie. 162

De Afdeling geschillen is dus van oordeel dat een bestuursorgaan geen
rekening behoeft te houden met een straf opgelegd door de strafrechter. 163

De Hoge Raad vindt echter in de omgekeerde situatie - strafrechtelijke
vervolging na een bestuurlijke sanctie - wel dat artikel 6 EVRM meebrengt
dat bij de bepaling van de op te leggen straf rekening gehouden moet worden
met de toepassing van een bestuurlijke sanctie.164 De vraag is echter of
het oordeel van de Afdeling geschillen gevolgd moet worden. 165 In geval
het bestuursorgaan immers nog geen aanstalten heeft gemaakt over te gaan

160 Vgl. Brenninkmeijer/Polak/Van der Vlies, Samenloop van sancties, NJB 1992/41, p.  1322-
1327 (1323): 'De kernvraag is daarom niet wanneer samenloop mogelijk is, maar wanneer
samenloop uitgesloten moet worden.'

161 Vgl. Kamerstukken H 1991/92, 22 457, nr. 2, p. 19-20, met betrekking tot Aspecten van
rechtshandhaving op het gebied van de sociale zekerheid.

162  AG 15 mei 1992, AB 1993, 386. De Afdeling volgt hiermee het oordeel van de Hoge Raad
in HR 21 mei 1991, AB 1992, 15.

163   Idem  AG 24 april   1992,  AB  575.  Hier gaf de Afdeling  aan  dat het oor(teel mede gegrond
was op de omstandigheid dat de ABW geen anti-cumulatiebepalingen bevat.

164 HR 5 februari 1991, AB 1992, 38 en de hiervoor genoemde uitspraak van 21 mei 1991.
165 Riphagen vindt wat betreft sociale-zekerheidszaken van niet.  Zie zijn Samenloop van sancties

in het sociale recht, NJB 1992/41, p. 1370-176 (1376).
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tot bestraffing, kan het OM daar moeilijk rekening mee houden. Hoogstens
kan men verwachten dat het OM bij het bestuursorgaan informatie inwint
omtrent zijn standpunt ter zake. Uit artikel 4, eerste lid, van het Zevende
Protocol bij het EVRM wordt afgeleid dat wanneer reeds een punitieve
bestuurlijke sanctie is opgelegd (die valt binnen de termen van het begrip
'criminal charge' van artikel 6 EVRM) geen strafrechtelijke veroordeling
meer kan volgen en omgekeerd.166 Voor zover er geen afstemming heeft
plaatsgevonden in de toepasselijke wetgeving, dienen de bevoegde organen
in overleg te treden om een gecourdineerd optreden te bewerkstelligen.

De gedachte achter het naast elkaar laten voortbestaan van het
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke repressieve traject is wel dat de
strekking van de sanctie-oplegging een andere is. 167

Dit kan zich overigens ook binnen het bestuursrechtelijke traject voordoen: bij
voorbeeld een combinatie van een sluitingsbevel voor een koffieshop en de
intrekking van de exploitatievergunning.  Het doel van de sluitingsbevoegdheid
is gelegen in bestrijding van overlast en handhaving van de openbare orde. Het
doel van de intrekkingsbevoegdheid is gelegen in het beeindigen van een (tot
overlast leidend) slecht beheer. 168

In het bestuursrechtelijke traject laat het voor de uitvoering van het beleid
verantwoordelijke orgaan blijken dat het ernst is met de normhandhaving.
Daarnaast speelt het aspect van een goed beheer van de overheidsgelden
en de rechtmatige besteding ervan een grote rol. Het strafrechtelijke traject
is een signaal aan de maatschappij als zodanig van een van het bestuur
onafhankelijke instelling dat bepaald gedrag niet getolereerd wordt en
bestraft zal worden. In die zin zou dan ook geen sprake zijn van bis in idem;
het gaat om verschillende sanctionerende organen die met behulp van
verschillende procedures verschillende sancties opleggen. Beide systemen   
groeien echter qua doel en strekking naar elkaar toe. De overtreder kan  I
dan ook de ervaring hebben dat hij gebeten wordt door de hond En de kat.
Het feit dat de sanctionerende organen in de twee systemen afstemmings-

166  Vgl. A.W.M. Bijloos, Administratieve boeten en an. 6 EVRMin Nedertand, Zwolle 1989,
p. 3940.

167 Zie CBb 29 mei 1991, ABkon 660: een strafrechtelijke veroordeling wegens overtreding
van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (art. 26) en een administratieve boete
op grond van dezelfde wet (art. 48) kan niet worden aangemerkt als een dubbele bestraffing
voor hetzelfde feit, reeds omdat het gaat om overtreding van voorschriften van een heel
andere  aard.

168  Zie Vz AR 10 september 1992, AB 1993, 50 en de noot van Van Male en Th. G. Drupsteen,
Samenloop van sancties in het milieurecht, NJB 1992/41, p. 1354-1360 (1359).
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overleg voeren doet niet af aan het tweede aspect van het ne bis in idem,
namelijk het ne bis vexari.169 De overtreder kan twee maal  in een procedu-
re betrokken zijn die ten doel heeft hem een punitieve sanctie op te leggen
voor een en hetzelfde feitFDie procedures lopen in de tijd niet synchroon,
hetgeen de 'kwelling' extra nijpend maakjjIn dat licht  kan  ik  ook  het
pleidooi van Rogier voor una via van harte ondersteunen. 170 Waar een
combinatie tot stand komt van een reparatoire en een punitieve sanctie
bestaat minder bezwaar tegen samenloop.

171

fc ic .,flo Michiels pleit in zijn rede voor een unazviazsysteem niet alleen vanuit

C L11 het oogpunt van rechtszekerheid en rechtvaardigheid, maar ook vanuit het

oogpunt van geloofwaardigheid en effectiviteit van de sanctionering. In
geval voor dezelfde overtreding tweemaal gesanctioneerd wordt, ontstaat
licht het vermoeden dat de eerste sanctie niet zinnig of onvoldoende effectief
was.172 De Toetsingscommissie meent dat de wetgever duidelijkheid moet
verschaffen over de wijze waarop gesanctioneerd zal worden. Indien in
het midden wordt gelaten of straf- of bestuursrechtelijk zal worden
ingegrepen, schept de wetgever rechtsonzekerheid vindt de Toetsingscom-
missie.173 In het wetsvoorstel voor de Derde tranche van de Awb onder-
kent de regering deze problematiek. Ze vindt het echter nog te vroeg om
algemene 'kiesregels' te formuleren, enerzijds omdat het stelsel van be-
stuurlijke sancties in de Awb nog niet compleet is en anderzijds omdat de
sancties die in ons bestuursrecht voorkomen sterk verschillen naar aard,
doel en strekking. 174

De Toetsingscommissie stelt voor om bij wet de strafrechtelijke weg
volledig uit te sluiten indien een wettelijke bevoegdheid tot het opleggen
van een bestuurlijke boete wordt gegeven. Voor de Toetsingscommissie
geldt als tweede optie een model waarbij beide wegen open blijven, maar
in de wettelijke regeling van de bestuurlijke boete een voorziening wordt
getroffen om dubbele bestraffing tegen te gaan. 175

Deze tweede optie past meer bij de opvattingen van de Nederlandse
regering blijkens enkele Kamerstukken. Zo is de regering van oordeel dat

169 Vgl. G. Stessens, De bevoegdheid van de Europese Gemeenschap tot het vaststellen van
sancties: opweg naareencommunautairstrafrecht?,RW1993-1994/5, p. 137-153(149-150).
Zie ook Drupsteen, p. 1359-1360.

110   L.1.1.Rogier,Strafsancties, administratieve sancties enhet unavia-beginsel,  Amhem1991.
171  Vgl. CRvB 21 december 1993, AB 1994, 303. Zie ook Rogier p.  155 en Van Buuren, NJB

1992/41, p. 1350.
172 F.C.M.A. Michiels, De boete   in opmars, Zwolle 1994, p. 41.
173 Advies CTW 94/1, p. 46.
174 Kamerstukken U 1993/94, 23 700, nr. 3, p. 129.
175 Advies CTW 94/1, p. 68-70.
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het laten voortbestaan van de mogelijke cumulatie van bestuurlijke en
strafsancties met betrekking tot sociale zekerheidsfraude op den duur niet
wenselijk is. De regering baseert zich daarbij klaarblijkelijk op de overwe-
ging dat nu van uitvoerende organen verwacht wordt dat zij de bestuurlijke
sanctionering krachtiger ter hand zullen nemen, de kansen op strengere
sancties in zijn totaliteit groter worden, hetgeen met in overeenstemming
met het evenredigheidsbeginsel is.176 In overeenstemming met dit voorne-
men is een richtlijn voor het doen van aangiftenof het opmaken vanproces-
verbaal ter zake van fraude met sociale uitkeringen vastgesteld, waarin de
nadruk is gelegd op overleg en goede afstemming van activiteiten van de
uitvoeringsorganen  en  het  OM. 177  In (de voorstellen tot wijziging  van)
de Algemene wet inzake rijksbelastingen is een anti-cumulatieregeling
opgenomen, die echter juist bij de eerste optie van de Toetsingscommissie
past. Artikel 69a bepaalt dat het recht tot strafvervolging vervalt indien
de boete-inspecteur een vergrijpboete heeft opgelegd.178

Uit de in het voorgaande weergegeven opvattingen dat beide trajecten
naast en na elkaar afgewerkt kunnen worden, als maar afstemmingsoverleg
plaatsvindt, blijkt impliciet dat men ervan uitgaat dat er een grens bestaat
voor  cumulatie van sancties.179 Deze grens is gelegen  in het evenredig-
heidsbeginsel: de discussie over cumulatie  en  una via geeft immers blijk
van de mening dat sanctionering voor 66n feit in haar totaliteit in een even-
redige verhouding moet staan tot de ernst van dat feit. 180 Dat de sanctione-
ring door meer organen geschie(it, doet daar niet aan af. In geval van samen-
loop van bestuursrechtelijke sancties zou het sanctioneren in 66n hand
gehouden kunnen en moeten worden. Dan bestaat een waarborg dat het
samenstel van sancties kan voldoen aan het evenredigheidsbeginsel.181

176 Zie Kamerstukken U 1991/92, 22 457, nr. 2, p. 20.
177   Kamerstukken H 1992/93,22 457, nr. 4. De Richtlijn voor het strafvorderingsbeleid inzake

fraude met sociale uitkeringen, zoals vastgesteld door de Procureurs-Generaal, is gepubliceerd
in  Stcrt.    1993,   63.

178 Kamerstukken U 1993/94, 23 470.
179   Zie bijv. G.J.M. Corstens/D.R. Doorenbos/J. F.C. Roording, Samenloop van sancties  op

strafrechtelijk terrein, NJB 1992/41, p. 1335-1344  (1343).
180   Zo ook Riphagen  in  zijn noot onder AG 24 april  1992,  AB 575 en Corstens c. s.,  p.   1343.
181 Zo ook Van Buuren, NJB 1992/41, p. 1350.
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6       Het evenredigheidsbeginsel en bestuurlijke sancties

6.1 Punitieve sancties en het evenredigheidsbeginsel

Hoe verschillend de in § 2 besproken sancties ook zijn, toch denk ik dat
er in algemene zin gelijksoortige factoren te noemen zijn die de gerecht-
valrdigdheid. de evenredigheid van de sanctie bepalen.

In alle gevallen woiilt de ernst van hetfeit als het belangrijkste element
gezien dat de zwaarte van de sanctie bepaalt. Achter deze formulering
schuilt in wezen dat het gaat om de waarde die wordt gehecht aan de door
de ovenreding geschade belangen. Deze belangen zijn door wettelijke
voorschriften beschermd omdat de wetgever daaraan een bepaalde waarde
heeft toegekend. De wetgever heeft met deze regelgeving bepaalde
doeleinden willen bereiken. In het geval van het ambtenarenrecht zijn dat
bescherming van het aanzien van en het vertrouwen in de ambtelijke dienst
en het goede en rechtmatige verloop van de ambtelijke dienstverlening.
In het geval van de mediawetgeving is dat bescherming van de belangen
van een gedifferentieerd, niet door de commercie geleid aanbod van radio-
en televisieprogramma's. Afhankelijk van de waarde die gehecht wordt
aan deze belangen en de mate waarin de overtreding inbreuk maakt op de
bescherming ervan, wordt de ernst van de overtreding als groter ofkleiner
gepercipieerd. De wettelijke doelstellingen worden immers weer gediend
door sub-doelstellingen, zoals een goed administratief beheer van omroep-
gelden ofeendeugdelijkdeclaratiesysteem. Schending vande voorschriften
die deze sub-doelstelling beogen te bereiken, zal als minder ernstig gezien
worden dan schending van voorschriften die de hoofddoelstelling beogen
te bereiken. Voor de beoordeling van de ernst van het feit is van belang
in hoeverre de door voorschriften beschermde belangen in concreto geschaad
Zun.

Niet alleen deze belangen bepalen de evenredigheid van de sanctie, maar
ookde belangen van de ovenreder zelf bij het niet te zwaar aanrekenen
van de overtreding. Daarbij kunnen financi8le omstandigheden in aanmer-
king worden genomen: het belang een baan te behouden en draagkracht,
maar ook verzachtende omstandigheden waaronder de overtreding begaan
werd.

Niet alleen de belangen van de overtreder, maar ook zijn houding ten
opzichte van de ovenreding is een factor van betekenis.  Het gaat daarbij
om inzicht in het feit dat zijn gedrag laakbaar is en om goede wit voor de
toekomst. De overtreder kan goede wil tonen door maatregelen te treffen
om verdere overtredingen te voorkomen. Staat de overtreding in een reeks
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van eerdere overtredingen of komen overtredingen frequent voor, dan kan
een sanctie worden opgelegd die relatief zwaarder is.

Van groot belang is ook de houding van hetbesmursorgaan zelf: gebrek
aan toezicht of leiding, of het laten bestaan van onduidelijkheid over de
waarde die gehecht wordt aan de overtreden norm door het ontbreken van
een handhavingsbeleid of het voeren van een wisselend handhavingsbeleid,
is van invloed op de zwaarte van de sanctie. Dan wordt het feit de
overtreder minder zwaar aangerekend.

Opvallend is hier dat de schade aan belangen van derden zelden als
concrete factor van betekenis wordt aangemerkt. Zo heb ik geen overweging
aangetroffen dat de overtreding van de zendtijdbepalingen concurren-
tievervalsend werkt ten opzichte van (bepaalde) andere omroepen. Voor
zover hun belangen een rol behoren te spelen, worden ze verdisconteerd
in de belangen die bij het bepalen van de ernst van het feit aan bod komen.
Bij punitieve sancties lijkt de 66n-op-66n relatie overheid - overtreder voorop
te staan.

Dit verklaart wellicht ook waarom de keuze om over te gaan tot sanctie-
oplegging niet als zodanig beoordeeld wordt. De beoordeling van die keuze
vindt plaats in het kader van de kwalificatie van de feiten: rechtvaardigen
deze de oplegging van een sanctie? De kwalificatie vindt immers plaats
op grond van een wettelijke 'delictsomschrijving'. Wanneer de feiten passen
inde omschrijving, is de bevoegdheid om over te gaan tot sanctie-oplegging
gegeven.

6.2 Reparatoire sancties en het evenredigheidsbeginsel

Bij het bepalen van de evenredigheid van een reparatoire sanctie spelen
de volgende  factoren een rol.  In de eerste plaats gaat het om de aard en
de ernst van de ovenreding. Deze komt tot uiting in de doelstellingen van
de overtreden voorschriften. Veelal beschermen deze voorschriften algemene
belangen zoals de openbare orde, het milieu, de ruimtelijke ordening, de
volksgezondheid etc.  Het valt daarbij op dat in deze voorschriften vooral
de relaties met derden geregeld worden en dat de belangen van deze derden
door middel van deze voorschriften bescherming genieten. Deze belangen
spelen dan ook bij de beoordeling van het gebruik van de sanctiebevoegdheid
en de inhoud en modaliteit ervan een grote rol. Meer expliciet dan bij de
punitieve sanctie wordt de beslissing om tot sanctionering over te gaan
getoetst aan de noodzaak dit te doen: veelal stelt men de vraag of het
noodzakelijk was de bevoegdheid te gebruiken. Dit hangt samen met de
omstandigheid dat voor de oplegging van reparatoire sancties vaak een
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uiterst ruime bevoegdheidsomschrijving bestaat. Er is dus geen sprake van
enige 'delictsomschrijving'.

Als enig ingrijpen noodzakelijk is, moet beoordeeld worden of niet een
ander, minder ingrOpend alternatief bestaat. De ingrijpendheid van het
middel heeft betrekking op de wijze waarop de sanctie de belangen van
degene tot wie de sanctie gericht is, de overtreder, aantast. Maar niet alleen
daarop: ook op de effectiviteit en de kosten van de uitvoering van de sanctie.
Hieruit blijkt dat de beslissing over te gaan tot het opleggen van een sanctie,
een beleidskeuze inhoudt.  Of deze beleidskeuze gerechtvaardigd is, hangt
naast de genoemde factoren ook af van de houding van de overheid ten
aanzien van de overtreding. Indien er sprake is van gedogen of van
inconsequent optreden, zal de uitoefening van de bevoegdheid daarop
afstuiten of zal de modaliteit aangepast moeten worden (overgangstermijn,
niet ter stond van kracht verklaren dwangsom). Maar ook de houding van
de overtreder is van belang: in hoeverre de onrechtmatige toestand hem
te verwijten valt (kakkerlakken), of de overtredingen frequent voorkomen
of  niet en dergelijke.

Dezelfde factoren zijn van invloed op de modaliteit van de  sanctie,  dat
wil zeggen de wijze waarop de sanctie uitgevoerd wordt. Een positieve
houding van de overtreder, bij voorbeeld als hij er blijk van heeft gegeven
maatregelen te willen treffen (overlegsituaties), kan leiden tot het gunnen
van een langere termijn bij bestuursdwang, of tot beperkte inning van de
dwangsom. De reparatoire sanctie beoogt tevens een prikkel te zijn voor
goed gedrag en in die zin preventieve werking te hebben. Daarom zal de
zwaarte ervan toegesneden zijn op de materi#le en»anci#le omstandigheden
van de overtreder.

6.3 Slotconclusie

Uit de twee vorige paragrafen blijkt dat in essentie de factoren die de
evenredigheid van sanctie-oplegging bepalen, voor punitieve en reparatoire
sancties dezelfde zijn. Het gaat bij beide immers om:
-   de door de overtreding geschade belangen;
-    de omstandigheden waaronder de overtreding begaan is (verzachtende

omstandigheden);
-  de houding van de overtreder ten aanzien van het gepleegde feit

(verwijtbaarheid, bereidheid tot verbetering/ongedaanmaking);
-  de houding van de overheid dienaangaande (gedogen, belang bij

handhaving);
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-   de materiele en financiele omstandigheden van de overtreder (draag-
kracht en dergelijke).

Bovendien wordt de keuze om over te gaan tot sanctie-oplegging in beide
gevallen gezien als eenb dat wil zeggen als een keuze waartoe
in beginsel een discretionaire bevoegdheid bestaat, maar die onderbouwd
moet worden. Bij punitieve sancties komt dat punt naar voren bij de
kwalificatie van de feiten en ondervindt het als zodanig geen aparte
behandeling. Bij reparatoire sancties is dat wel het geval, wellicht omdat
daarbij minder in'strafrechtelijke' denkpatronen geredeneerd kan worden.
Over het algemeen ontbreekt immers een 'delictsomschrijving'. In wezen
gaat het bij het beargumenteren van de beleidskeuze voor bij voorbeeld
bestuursdwang immers ook om de kwalificatie van een feitencomplex op
zodanige wijze dat dit complex een sanctie rechtvaardigt. Verschillen tussen
de beoordeling van punitieve en reparatoire sancties zijn naar mijn mening
vooral gelegen in dit feit.

Verscheidene schrijvers hebben ervoor gepleit de beoordeling van
punitieve sancties te verrichten aan de hand van een ruime toetsingsmaatstaf.
Zij hebben zich met name vanuit het perspectief van artikel 6 EVRM
bezorgd getoond over de marginale wijze waarop administratieve rechters
de zwaarte van een punitieve sanctie toetsen en hebben ervoor gepleit de
beoordeling te doen geschieden op basis van artikel 3:4 Awb.182 Daartegen
is wel ingebracht dat het evenredigheidsbeginsel verschillend wordt ingevuld
naar gelang het gaat om punitieve sancties of om beleidsbeslissingen. In
het eerste geval wordt het evenredigheidsbeginsel gehanteerd als beginsel
van sanctierecht en in het tweede geval als beginsel van behoorlijk
bestuur.183  Met het voorgaande  meen ik echter te hebben aangetoond  dat
in belangrijke mate overeenkomsten tussen beide bestaan. Er is dan ook
onvoldoende reden om naast het evenredigheidsbeginsel zoals neergelegd
in artikel 3:4 Awb een apart evenredigheidsbeginsel voor punitieve sancties
te blijven hanteren.                                                              i

182   Vgl. A.F.M. Brenninkmeijer/Y. D. M. Zoomers, De rechterlijke toetsing van sancties  in
het bestuursrecht, Een verkenning vanuit de Werkloosheidswet, NTB 1988/2, p. 49-56 (54);
J.A. Smit, p. 91-92.

183   Vgl. C.P.M. Cleiren, Identiteit van beginselen van behoorlijke strafrechtspleging   en
beginselen van behoorlijk bestuur?, DD 1990/6, p. 497-514 (506 en 512).
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Beleidskeuzes in het Nederlandse bestuursrecht

1       De Algemene wet bestuursrecht

In artikel 3:4 Awb is het beginsel van evenwichtige belangenafweging ge-
codificeerd. Het artikel is van toepassing op besluiten en handelingen van
bestuursorganen. Dat houdt in dat een doel-middelafweging niet alleen
vereist is voor beschikkingen, maar ook voor algemeen verbindende
voorschriften, beleidsregels, plannen, privaatrechtelijkhandelenen feitelijk
handelen, 'voor zover de aard van de handelingen zich daartegen niet verzet'
(artikel 3: 1, tweede lid, Awb). Het artikel doelt op de afweging die gemaakt
wordt bij de uitoefening van discretionaire bevoegdheden. Het eerste lid
ziet op de procedurele eis dat belangen worden afgewogen. Het tweede
lid vat die afweging op als een doel-middelafweging en stelt als materi8le
eis aan de belangenafweging dat het resultaat van de afweging aan de
evenredigheidsmaatstaf beantwoordt.

Het tweede lid vestigt er de aandacht op dat een besluit genomen wordt
om een of meer doelstellingen te verwezenlijken. Bij de belangenafweging
dient de doelstelling mede een rol te spelen bij de beoordeling van de voor-
en nadelen van het voorgenomen besluit. Het belang van het bereiken van
de doelstelling moet kunnen opwegen tegen de nadelen die daaraan voor
de belangen van de betrokkenen verbonden zijn. Het tweede lid brengt aldus

in de belangenafweging en de daaraan verbonden besluitvorming een doel-
middelstructuur aan: de verhouding tussen nagestreefd doel en toegepast
middel mag niet onevenredig zijn. Die onevenredigheid is aanwezig als
de aan het besluit verbonden nadelige gevolgen zo groot zijn dat het besluit
in redelijkheid niet of althans niet met die inhoud genomen kan worden.

De Memorie van Toelichting geeft aan dat het tweede lid een mengeling
bevat van het willekeurverbod, het materiele zorgvuldigheidsbeginsel en
het evenredigheidsbeginsel.1 Voorts signaleert de Memorie van Toelichting
de moeilijkheid dat 'de drie genoemde beginselen niet scherp ten opzichte
van elkaar kunnen worden afgegrensd.'2  In het wetsvoorstel is terecht
gekozen voor een integratie van deze drie algemene beginselen van

1   Kamersmkken H 1988/89, 21 221, nr. 3, p. 69.
2   T.a.p.
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behoorlijk bestuur. Inde toepassing zijndeze beginselen elkaar inhoudelijk
dicht genaderd. Het verbod van kennelijk onredelijke belangenafweging
omvat elementen die samenvallen met de eisen die het materiBle zorgvuldig-
heidsbeginsel stelt, zoals de eis dat bij het nemen van nadelige besluiten
in voorkomende gevallen een overgangsperiode ingelast wordt of dat op
andere wijze rekening gehouden wordt met de mate waarin een besluit de
betrokkene nadelig treft.

Men kan de vraag stellen of het evenredigheidsbeginsel in de bestaande
Nederlandse bestuursrechtstheorie en jurisprudentie wel de betekenis had
die het wetsvoorstel er klaarblijkelijk aan heeft willen geven en die nu in
de wet is neergelegd. Het wetsvoorstel vatte het evenredigheidsbeginsel
ruim op. Naast de betekenis die het in het sanctierecht heeft, wordt er ook
betekenis aan toegekend als criterium voor de bestuurlijke belangenafweging
in die zin dat het die afweging bij nadelige besluiten opvat als een doel-
middelafweging. Deze opvatting sluit aan bij het Franse en Duitse be-
stuursrecht, alsmede  bij het recht  van  de  EU. 3

In dit hoofdstuk wordt de vraag onderzocht in hoeverre het evenredig-
heidsbeginsel al voor de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuurs-
recht gehanteerd werd in het Nederlandse bestuursrecht buiten het terrein
van het bestuurlijke sanctierecht, en met name de vraag in hoeverre artikel
3:4, tweede lid, Awb aansluit bij de bestaande praktijk van bestuurlijke
belangenafweging en de beoordeling daarvan door de rechter. Een verder
gelegen vraag is dan wat de betekenis van het tweede lid van artikel 3:4
kan en zal zijn voor de bestuurlijke belangenafweging. Op grond van de
bevinding in hoofdstuk 4 dat het communautaire evenredigheidsbeginsel
een verschillende toepassing kent bij de beoordeling van algemene en
concrete beleidskeuzes en op grond van het gegeven dat de Algemene wet
bestuursrecht artikel  3:4  ook van toepassing verklaart op algemeen  ver-
bindende voorschriften, is in dit hoofdstuk een tweedeling aangebracht tussen
algemene en concrete beleidskeuzes (§§ 2 en 3). Verder behandel ik in dit
hoofdstuk de relatie tussen het gelijkheidsbeginsel en het evenredig-
heidsbeginsel(§ 4) en de betekenis van het evenredigheidsbeginsel voor
grondwettelijke grondrechten  (§  5).  In  §  6  komt de vraag  aan  de  orde  of
een onevenredigheid in de belangenafweging kan worden opgeheven of
gecompenseerd met behulp van schadevergoeding. Het geheel wordt
afgesloten met een conclusie.

3   Zie hoofdstuk 2.
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2 Algemene beleidskeuzes

2.1 Evenredigheid en algemeen verbindend voorschrift

In de nota Zicht op wetgeving heeft de regering aangegeven dat wetgeving
gericht is en moet zijn op de verwerkelijking van rechtsbeginselen. Over
het evenredigheidsbeginsel stelt de regering:

'Een fundamentele eis bij alle overheidsoptreden is, dat de overheid niet nodeloos
vergaand in de samenleving ingrijpt.  (..) (Het evenredigheidsbeginsel) stelt
daarnaast nog meer eisen aan de overheid. Onder meer de verplichting steeds
zorg te dragen voor een redelijke verhouding tussen de baten en de lasten die
uit de regeling kunnen voortvloeien. ,4

Deze visie is uitgewerkt in de Aanwijzingen voor de regelgeving: Deze
hebben blijkens Aanwijzing 1 betrekking op regelingen die onder ministe-
riele verantwoordelijkheid tot stand komen: Onder 'regelingen' verstaat
Aanwijzing 2 algemeen verbindende voorschriften, interne regelingen en
beleidsregels: Op beleidsregels zijn de Aanwijzingen overigens slechts
van toepassing voor zover de aard van de beleidsregels zich daartegen niet
verzet.8 In de Aanwijzingen zijn er drie opgenomen die betrekking hebben
op het streven naar evenwichtige belangenafweging en een zo gering
mogelijke belasting van betrokkenen. Aanwijzing 13 luidt:

'Bij de keuze voor een bepaalde regeling wordt gestreefd naar zo beperkt
mogelijke lasten voor burgers, bedrijven en instellingen, voor zover niet
uitdrukkelijk het opleggen van lasten wordt beoogd.'

Blijkens de toelichting heeft deze Aanwijzing niet alleen betrekking op
financiele lasten, maar ook op lasten in de sfeer van administratieve
verplichtingen, gevolgen voor het besluitvormingsproces, de organisatie,
de bedrijfsvoering of de concurrentiepositie van een onderneming.
Aanwijzing 14 luidt:

4   Kamerstukken U 1991/92, 22 008, nr. 1-2, § 2.2.4; deze nota werd ook afzonderlijk
gepubliceerd.

5         Besluit  van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 18 november  1992,
Stcn. 1992, 230.

6     Voorts zijn ze van toepassing op verdragen. bindende besluiten van organen van de EG en
andere volkenrechtelijke organisaties - voor zover uitdrukkelijk aangegeven.

7     In de Aanwijzingen 19 en 44 zijn omschrijvingen van de begrippen 'algemeen verbindend
voorschrift' en 'beleidsregel' opgenomen.

8        Zie  Aanwijzing  3.
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'Bij de keuze voor een bepaalde regeling wordt eveneens gestreefd naar zo
beperkt mogelijke lasten voor de overheid.'

Bij deze lasten moet blijkens de toelichting vooral worden gedacht aan
uitvoerings- enhandhavingslasten. Jurisprudentie inzake de geldigheid van
gemeentelijke belastingverordeningen laat zien dat de rechter belang toekent
aan dergelijke uitvoerings- en handhavingslasten voor de overheid bij het
beoordelen van de geldigheid van bepalingen. Geringe bedragen dienen
niet geheven te worden, terwijl anderzijds geringe bedragen ook niet
teruggegeven behoeven te worden als een deel van de heffingsgrondslag
vervalt.' Deze jurisprudentie past bij de bedoeling van de Aanwijzingen
13 en 14. Het trio Aanwijzingen wordt gecompleteerd met nr.  15, dat luidt:

'De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een regeling
mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met de regeling te dienen
doelen.'

Over deze Aanwijzing is de toelichting kort en verwijst simpelweg naar
artikel  3:4  Awb. Het opnemen  van deze bepalingen  in de Aanwijzingen
is een voorlopig sluitstuk van een interessante ontwikkeling, waarin een
aantal belangrijke elementen is aan te wijzen.

Van der Vlies formuleerde in 1984 een tiental beginselen van behoorlijke
regelgeving waaronder het beginsel van een duidelijke doelstelling, het
noodzakelijkheidsbeginsel, het beginsel van de uitvoerbaarheid en dat van
de individuele rechtsbedeling.10 Hetbeginsel vaneenduidelijke doelstelling
houdt in dat de regelgever moet aangeven welke algemene doelstelling hij
met de regeling nastreeft en in hoeverre deze regeling bijdraagt aan het
bereiken van die doelstelling. Het noodzakelijkheidsbeginsel ziet op de vraag
of voor het bereiken van de gestelde doeleinden regelgeving wel nodig is
en of niet op een andere wijze het doel even goed bereikt kan worden. Van
der Vlies plaatste dit beginsel destijds nog in het kader van bevordering
van deregulering. Tegenwoordig zou de regelgever ook aan vormen van
zelfregulering kunnen denken.11 Daarnaast vergt het noodzakelijkheidsbe-

9       Zie J.W. Ilsink, Depraktijk vantoetsing van gemeentelijkeregelgeving, Eentweetal aspecten
van de rechterlijke toetsing vanbelastingverordeningen, Preadvies, VAR-reeks XCVI, Alphen
aan den Rijn 1987, p. 109-178 (170-173).

10    1.C. vander Vlies, Het wetsbegrip enbeginselen vanbehoorl(ike regelgeving, 's-Gravenhage
1984, p. 190-209.

11 Zie over de mogelijkheden en wenselijkheid van zelfregulering Ph. Eijlander/P.C.
Gilhuisil.A.P. Peters, Overheid  en zelfregulering.  Alibi voor vnjblijvendheid  of prikkel  tot
actie?, Zwolle 1993.

214



Beleidskeuzes in het Nederlandse bestuursrecht

ginsel niet alleen dat de ingrepen in rechten en belangen van burgers zo
gering mogelijk zijn, maar ook dat die vorm gekozenwordt die een zo groot
mogelijk effect sorteert tegen eenzo gering mogelijke overheidsinspanning.

Het beginsel van de uitvoerbaarheid heeft niet alleen betrekking op de
praktische en organisatorische kant van de zaak, maar ook op de geschikt-
heid om de betrokken doelstelling te bereiken. Dit laatste kan niet altijd
op voorhand worden vastgesteld. De geschiktheid zal ook  in de praktijk
moeten blijken. Het beginsel van de individuele rechtsbedeling houdt in
dat zoveel mogelijk voorzien moet worden in de mogelijkheid om recht
te doen aan de omstandigheden van het individuele geval.  Dit kan worden
bereikt doordat de regelgever vermijdt dat het bestuur van rechtswege
verplicht wordt om een bepaalde beschikking te geven of door hardheids-
clausules op te nemen.

Het valt op dat Van der Vlies bij de formulering van deze beginselen
de elementen heeft gebruikt van het evenredigheidsbeginsel. Uit haar betoog
blijkt dat regelgeving in ieder geval een evenwichtige doel-middelstructuur
moet hebben, wil deze voldoen aan de eisen voor behoorlijke regelgeving,
terwijl eveneens zoveel mogelijk aan de evenredigheid in concreto moet
worden voldaan.

In 1992 merkte Barendrechtop dat het evenredigheidsbeginsel mogelijk
op korte termijn zou kunnen doorbreken als een op wetgeving toepasbaar
algemeen rechtsbeginsel. 12 Deze doorbraak is weliswaar vanwege artikel
120 Gw nog niet waar te nemen op het stuk van de toetsing van formele
wetgeving, maar wel in zekere mate met betrekking tot andere algemeen
verbindende voorschriften. Bovendien is ook de formele wetgever gehouden
zorgvuldige en op basis van een evenwichtige belangenafweging te
opereren.

13

In de dissertaties van Van Male en Bok is beschreven hoe de ont-
wikkeling is geweest met betrekking tot de toetsing van algemeen
verbindende voorschriften aan algemene rechtsbeginselen. 14 Daaruit blijkt
dat lang in discussie is geweest of de rechter regelgeving mocht toetsen

12   J. Barendrecht, Het constitutionele toetsingsrecht van de rechter, Preadvies, Handelingen
NJV 1992-I, p. 85-172 (164).

13   Vgl. A.J. Bok, Zorgvuldige en afgewogen regelgeving in het licht van de Algemene wet
bestuursrecht, N73 1993/3, p. 117-126 (120).

14    R.M. van Male, Rechter en besmurswetge 'ing, Zwolle 1987; A.J. Bok, Rechtertuke toetsing
van regelgeving, Deventer 1991. Zie ook de preadviezen voor de NJV van P.J.J. van Buuren
en J.E.M. Polak, De rechter en onrechtmatige wetgeving, Handelingen NJV 1987-I, twee<le
stuk, Zwolle 1987.
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aan algemene rechtsbeginselen. Daarbij speelde vooral de vraag naar de
omvang van de rechterlijke taak.15

In het Landbouwvliegersarrest heeft de Hoge Raad aangegeven dat geen
rechtsregel eraan in de weg staat dat de rechter een voorschrift dat niet
door de formele wetgever is gegeven, toetst aan het verbod van willekeur. 16

De Hoge Raad tekende daarbij aan dat de rechter niet tot taak heeft om
de waarde of het maatschappelijke gewicht dat aan de betrokken belangen
moet worden toegekend, naar eigen inzicht vast te stellen. Bovendien merkte

hij op dat de aard van de wetgevende functie en de positie van de rechter
binnen ons staatsbestel meebrengen dat ook overigens bij de toetsing
terughoudendheid dient te worden betracht. Daarom stelde de Hoge Raad
dat strijd met algemene rechtsbeginselen slechts onrechtmatigheid of
onverbindendheid van bestuurswetgeving met zich meebrengt als de
schending kennelijke onredelijkheid oplevert. Overigens heeft de Hoge Raad
later in het Harmonisatiewet-arrest aangegeven dat algemeen verbindende
voorschriften ook rechtstreeks aan andere algemene rechtbeginselen getoetst
kunnen worden. 17

Over de aard van de afweging merkte de Hoge Raad in het Landbouw-
vliegersarrest  op:

'Dit een en ander bevestigt dat de staatssecretaris bij de totstandbrenging van
het onderhavige uitvoeringsbesluit voor de noodzaak stond het belang waarvoor
de belangenverenigingen opkwamen, af te wegen tegen het belang van het
vermijden van elk risico van nadelige gevolgen voor mens, dier en milieu door
de toepassing van bestrijdingsmiddelen met behulp van luchtvaartuigen in de
nabijheid van daartoe niet geeigende plaatsen. terwijl hij er daarbij tevens

rekening mee had te houden dat het standpunt dat het laatste belang het zwaarste
behoort te wegen in de Tweede Kamer kennelijk niet zonder steun was gebleven
en dat uit de Bestrijdingsmiddelencommissie ondanks de kritiek van een grote
meerderheid als mogelijk compromis met het oog op eventuele calamiteiten
een afstand  van  50  m naar voren is gekomen.'

Vervolgens stelde de Hoge Raad vast dat onder deze omstandigheden van
willekeur geen sprake kon zijn. Impliciet geeft de Hoge Raad hier aan dat
de belangenafweging een doel-middelstructuur kent. In voorgaande
overwegingen had hij al vastgesteld dat de doelstelling van de Bestrijdings-
middelenwet- waarop het uitvoeringsbesluit gebaseerd was  - mede was
gelegen in het vaststellen van regels met betrekking tot het gebruik van

15 Zie hierover Bok, p. 109-112.
16  HR 16 mei 1986, AB 574, AB-klassiek, p. 140.
17   HR 14 april 1989, AB 207, AA 1989/6, p. 578-592, m.nt. E.M.H. Hirsch Ballin.
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bestrijdingsmiddelen uit het oogpunt van de veiligheid en gezondheid van
de mens en van dieren welker instandhouding gewenst is. Het bereiken
van deze doelstelling zou op grond van het evenredigheidsbeginsel dienen
te geschieden op een voor de getroffen belangen (i.c. de landbouwluchtvaart)
minst ingrijpende wijze. Bij de beoordeling van de afweging die door de
staatssecretaris is gemaakt, geeft de Hoge Raad aan dat de staatssecretaris
zich de belangen van de landbouwluchtvaart voldoende had aangetrokken
door een compromis te zoeken.

Wel valt op dat de stap van de noodzakelijkheidstoetsing min of meer
wordt overgeslagen. In termen van de jurisprudentie van het Hof van Justitie
zou ongetwijfeld een overweging zijn gewijd aan de omstandigheid dat de
maatregel ingrijpt in een bepaalde groep belangen. Daarna zou het Hof
in abstracto hebben overwogen of en in hoeverre deze groep de maatregel
zou hebbenmoetenaccepterenals een normaal economisch risico. De Hoge
Raad heeft zich geconcentreerd op de belangenafweging zoals die in concreto
is uitgevallen.

In het Varkensmestersarrest toetste de Hoge Raad de Regeling verbod
voedsel- en slachtafvallen (varkens) - een ministeriele regeling op grond
vande Veewet - aan het verbod van willekeur. Hij oordeelde dat de groep
swillvervoederaars 'in onevenredige mate in haar belangen getroffen' was
door de Regeling en het onmiddellijk van kracht worden ervan. Dit leidde
er immers toe dat dezen niet in de mogelijkheid waren hun bedrijf aan te
passen of hun bedrij fsrisico's te spreiden.  De Hoge Raad merkte de belangen
die de Regeling beoogde te dienen, als buitengewoon zwaarwegend aan,
omdat Afrikaanse varkenspest een zeer besmettelijke ziekte is, waartegen
nog geen geneesmiddelen bestaan en waarvan uitbreken tot grote schade
kan lijden:8 Het toegepaste middel, een onmiddellijk verbod swill te
vervoederen, was geschikt en noodzakelijk om de besmetting tegen te gaan,
omdat 'slechts aldus de daarin gelegen besmettingsbron doeltreffend kon
worden uitgeschakeld.' Vanwege deze zwaarwegende maatschappelijke
belangen diende de uitvoering van de regeling ook door varkensmesters
als Leffers te worden geduld. Het verbod behoorde echter niet tot de
normale bedrijfsrisico's die voor rekening van de ondernemer behoren te
blijven, zo meende de Hoge Raad. De onevenredigheid inde belangenafwe-
ging moestdaarom worden opgehevenmet behulp van schadevergoeding. 19

Het valt op dat de Hoge Raad hier doet wat hij in het Landbouw-
vliegersarrest achterwege liet: het wegen van de belangen van een bepaalde

18   HR 18 januari 1991, AB 241, r.0. 3.7.
19  Zie ook de conclusie van AG Koopmans bij deze zaak.
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groep in het kader van de noodzakelijkheidstoets, een afweging tussen doel
en middel in abstracto. Vervolgens gaat de Hoge Raad over tot een afweging
in concreto met betrekking tot de schade die toegebracht is aan deze speci-
fieke groep. Bij de beoordeling van de vraag of de schade behoorde tot
de normale bedrijfsrisico's betrekt de Raad (impliciet) de vraag of het ver-
trouwensbeginsel meebrengt dat de maatregel als onevenredig te bestempelen
is. Immers, van belang is dat er in verband met de vereiste spoed geen
overgangsmaatregelen konden worden getroffen waarin de belangen van
Leffers c.s. werden ontzien. Het vertrouwen dat iedere ondernemer mag
hebben dat een termijn gegund wordt om om te schakelen, was dientengevol-
ge geschonden. De vervlechting tussen het vertrouwensbeginsel en het
evenredigheidsbeginsel hebben we eerder in het EG-recht gezien (hoofdstuk
4).

De Hoge Raad past in het Varkensmesters-arrest het evenredigheids-
beginsel toe via de sluis van het verbod van willekeur. Dit is ook een tijd
lang de benadering van de Raad geweest in het kader van de toetsing van
privaatrechtelijk overheidshandelen aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. In het Ikon-arrest is de Raad van deze benadering
afgestapt en heeft hij gekozen voor een rechtstreekse toetsing aan de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur.20 In het Harmonisatiewet-
arrest heeft de Hoge Raad in de beroemde overweging ten overvloede
aangegeven dat rechtstreekse toetsing mogelijk is. 21

Nog afgewacht moet worden in hoeverre de Raad deze benadering zal
willen doorzetten. Voorlopig blijven andere rechters de methode van de
indirecte toetsing volgen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven
overwoog bij voorbeeld met betrekking tot de verbindendheid van een
gemeentelijke verordening waarin speelautomatenhallen geheel worden
verboden, dat niet kon worden gezegd dat de gemeenteraad aan het belang
van de openbare orde, de veiligheid en de zedelijkheid in redelijkheid niet
een groter gewicht had kunnen toekennen dan aan de belangen van de poten-
title bezoekers en exploitanten van speelautomatenhallen. Hier werd in
wezen een verkapte doel-middeltoetsing toegepast. Immers, het doel van
het verbod was het verhinderen van verstoring van de openbare orde en
het tegengaan van gokverslaving. Het College was echter terughoudend
in zijn oordeel of het gekozen middel verder ging dan noodzakelijk was

20     HR 27 maart  1987, AB 273, AB-klassiek p. 176-182.  Zie over de ontwikkeling op dit punt
M. Kobussen/A. de Moor-van Vugt, Hoge Raad verlaat Landsmeerdoctrine, Gemeentestem

6840 (1987), p. 297-300.
21   Vooropgesteld dat het niet gaat om formele wetgeving uiteraard.
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om dit doel te bereiken en of het onevenredig zwaar ingreep in de belangen
van betrokkenen. Deze terughoudendheid motiveerde het College met een
expliciete verwijzing naar het Landbouwvliegers-arrest.22

Zowel Bok als Van Male constateren dat jurisprudentie waarin de rechter
algemeen verbindende voorschriften toetst aan het verbod van willekeur
schaars is en verklaren dit feit uit de omstandigheid dat de rechter in dit
soort gevallen probeert door wetsinterpretatie tot een oplossing te komen. 23
De rechter doet daarbij een beroep op de veronderstelde wil van de
wetgever. Dat wil zeggen dat hij de uitwerking van de wet in formele zin
in lagere regelgeving beziet in het licht van een redelijke en billijke
wetsuitleg. In sommige gevallen verklaart hij dat de wetgever de uitwerking
die  aan de wet gegeven  is  'niet kan hebben gewild'.24 De rechter  zou  in
dit soort gevallen naar mijn mening veel meer inzicht en helderheid kunnen
bieden in de redenering die hij daarbij volgt door een doel-middeltoetsing
toe te passen, zoals ook min ofmeer gebeurd is in het Landbouwvliegersar-
rest en meer expliciet in het Varkensmestersarrest. 25

Passen de Hoge Raad en in navolging daarvan andere administratieve
rechters in deze gevallen het evenredigheidsbeginsel nog versluierd toe via
de weg van het verbod van willekeur of de billijke wetsuitleg, in zaken
waarin bestuursorganen en rechters communautair recht toepassen valt de
meer rechtstreekse benadering te bespeuren, die mijn voorkeur heeft. Dit
valt te verklaren uit de omstandigheid dat het Hof van Justitie een lange
traditie kent van toetsing van regelgeving aan algemene rechtsbeginselen,
een traditie en jurisprudentie waarop Nederlandse rechters in communautaire
zaken kunnen voortbouwen. 26

In het kader van de controle op de uitvoering van premieregelingen
toetst het College van Beroep voor hetbedrij fsleven de Nederlandse uitvoe-

22   CBb 10 juni 1992, AB 644.
23  Van Male, p. 359, Bok, p. 96.
24      Bok  p.   89-92  en E.M.H. Hirsch Ballin, Artikel   1   van de Grondwet als fundamentele

constitutionele norm, in: C.W. Maris (red.), Gelijkheid en recht, Deventer/Zwolle 1988.
25   Ik kan het dan ook niet eens zijn met de stelling van Van Male dat de burgerlijke rechter

bij toetsing aan het verbod van willekeur niet verwijst naar de veronderstelde wil van de
wetgever. Als bewijs voor zijn stelling wijst Van Male naar het Landbouwvliegersarrest,
waarin de Hoge Raad nu juist wet heeft aangegeven wat de bedoeling van de wetgever was.
Zie Van Male, p. 359.

26   Vgl. ook Van Buuren in zijn preadvies voor de NJV 1987, p. 43, die constateert dat het
totaalbeeld van toetsing van regelgeving aan algemene rechtsbeginselen in Nederland zeer
geschakeerd en onvast is. 'De betekenis van algemene rechtsbeginselen voor wetgeving is
groeiende,  maar men kan ook stellen dat zij - het Europese Hof niet meegerekend  - voor
ons  recht nog gering  is.'
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ringsregeling aanhetnoodzakelijkheidscriterium indienopnationaal niveau
nog keuzemogelijkheden bestaan voor de inrichting van de uitvoering en
de handhaving. Zo heeft het College meermalen geoordeeld dat de Uitvoe-
ringsregeling EEG-premie schapevleesproducenten 1984 niet strijdig is met
het evenredigheidsbeginsel met betrekking tot de voorschriften die een
doelmatige controle mogelijk moeten maken en met betrekking tot de
sanctionering.27 De Uitvoeringsregeling EEG-rooipremie appelbomen 1990
doorstond de toets aan het evenredigheidsbeginsel niet. De Uitvoeringsrege-
ling bevatte een termijn, waarbinnen melding moest worden gemaakt van
de overdracht van het bedrijf waarop de premieregeling toegepast werd.
Op overschrijding van deze termijn stond een sanctie van verval van de
gehele premie. Deze termijnbepaling was echter uitsluitend van nationaal
recht. De onderliggende EEG-verordening bevatte geen bepalingen over
dit onderwerp. Het College was van oordeel dat waar de regeling een zo
vergaand rechtsgevolg als verval van de gehele premie verbond aan de
termijnoverschrijding, de regeling in zoverre onverbindend was. 28

Ook de Afdeling rechtspraak toetst regelingen aan het evenredig-
heidsbeginsel. Zo achtte de Afdeling de grief dat de Beschikking Regeling
vangstbeperking (gebaseerd op EEG Vo. 170/83) in strijd was met het
evenredigheidsbeginsel, ongegrond. De Afdeling gaf daarbij aan dat

'(n)iet kan worden staande gehouden, dat de Regeling wat de door seizoensvis-
sers te vervullen voorwaarden betreft verder gaat dan wat in redelijkheid passend
en noodzakelijk kon worden geacht ter bereiking van het met deze regeling
beoogde doel.'29

De Hoge Raad past de jurisprudentie van het Hof met betrekking tot het
evenredigheidsbeginsel eveneens toe en onderzoekt of een algemeen
verbindend voorschrift niet onverbindend is wegens strijd met bij voorbeeld
artikel 36 EG. Daarbij maakt hij gebruik van de doel-middeltoetsing die
het Hof heeft ontwikkeld.

In het kader van een strafzaak tegen een importeur van valiumtabletten kwam
deze vraag aan de orde.  De Hoge Raad toetste het Besluit registratie geneesmid-
delen aan artikel 36 EG en ging na of het met het Besluit beoogde doel, de

27    Vgl. CBb 27 april  1990, AB 508; Vz CBb 16 mei 1990, SEW 1990/12, p. 960-967;  14 juni
1991, NJB 1991/33, p. 1357-1358. Vgl. ook CBb 5 juni 1992, AB 477, Neutgens, waarin

het college oordeelde dat het gekozen controleregime niet in een evenredige verhouding
stond  tot het controledoel.

28     Cbb  11  mei 1994, AB-kon 557, Brascamp/LNV.
29  AR 4 december 1990, AB 1991, 687, m.nt. I. Sewandono.
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identificatie van het ingevoerde produkt, niet op een andere wijze verwezenlijkt
kon worden, waardoor enerzijds het leven en de gezondheid van personen even
doeltreffend zouden worden beschermd en anderzijds het intracommunataire
handelsverkeer minder zou worden beperia.'0

Een dergelijke toetsing vergt een indringende beoordeling van beleidsvragen,
waarbij de rechter de door de regelgever gekozen middelen afweegt tegen
andere mogelijkheden, zo meende destijds Van der Burg in zijn annotatie
bij dit arrest. De vraag is echter of dat een juiste constatering is. Deze
toetsing blijft immers beperkt tot een noodzakelijkheidstoets: het gekozen
middel wordt tegen het licht van de noodzaak ervan gehouden. Wanneer
dan blijkt dat er ook andere mogelijkheden zijn die minder ingrijpen in
de betrokkenbelangen, dandeugt de belangenafweging niet. Eendergelijke
beoordeling houdt echter geen waarde-oordeel over beleidsalternatieven
in, maar een loutere constatering dat die er zijn en dat geen goede redenen
aangevoerd zijn om dan toch het gekozen middel te handhaven. 31

In dat kader is de motivering van en de argumentatie bij de beslissing
van groot belang. De voorzitter van de Afdeling geschillen gaf bij voorbeeld
in een schorsingszaak tegen een verkeersmaatregel aan dat gezien de ingrij-
pendheid van de maatregel aandacht besteed had moeten worden aan de
vraag of het doel ook door minder ingrijpende maatregelen had kunnen
worden bereikt.32

Ik kan het overigens niet eens zijn met Van Males stelling dat het even-
redigheidsbeginsel onvoldoende concrete inhoud heeft om rechtstreeks te
kunnen dienen als rechterlijke toetsingsmaatstaf. Van Male is van mening
dat het motiveringsbeginsel wel voldoende concreet  is. Mij lijkt echter
- gezien de wijze waarop hij de verhouding tussen het evenredigheidsbegin-
sel en het motiveringsbeginsel schetst - dat de rechter op grond van het
motiveringsbeginsel hetzelfde doet als hij op grond van het evenredig-
heidsbeginsel doet. Hij controleert namelijk hoe de doel-middelafweging
is geweest en geeft aan of hij al dan niet van oordeel is dat de verschillende
belangen op de juiste wijze gewogen zijn. Daarbij kan hij zich terughoudend
tonen als hij van mening is dat hij niet in de positie is zijn oordeel te laten
voorgaan op dat van het bestuursorgaan. 33

30     HR 5 november  1985,  AB  1986,  309.   Vgl.  ook  HR 20 november  1990,  AB  1992,   13.
31   Zo ook Van Male, p. 350.
32    Vz AG 4 augustus 1993, AB 1994, 70; zie ook CBb 11  mei 1994, AB-kort 557, waar een

onevenredige beschikking vernietigd werd wegens strijd  met het motiveringsbeginsel.
33      R.M.  van Male, Beredeneerd besluiten. Plaats, functie en betekenis van het motiveringsbegin-

sel  in het Nederlandse bestuursrecht, NTB 1988/3,  p.  73-79  (76).
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Van Male geeft op het punt van de mate van ingrijpendheid van de
maatregel de voorkeur aan toetsing aan het mater le zorgvuldigheidsbeginsel
boven het evenredigheidsbeginsel, omdat naar zijn oordeel het eerste
beginsel de oordeelsvrijheid van het bestuur meer ongemoeid laat en meer
is ingebed in de gehele procedure van belangenafweging. Ook hier fundeert
hij zijn stelling op het oordeel dat het evenredigheidsbeginsel inhoudelijk
te onbepaald is om als rechtstreekse maatstaf voor de rechterlijke toetsing
van bestuurswetgeving te kunnen dienen.34 Ik kan het met deze opvatting
evenmin eens zijn. Het evenredigheidsbeginsel opgevat als beginsel dat
een doel-middelafweging vraagt bij overheidsbeslissingen, biedt naast de
voordelen die Van Male toedicht aan het materiele zorgvuldigheidsbeginsel,
een preciezer kader voor de toetsing van de belangenafweging.  Er zit een
procedureel aspect aan doordat het beginsel vergt dat rekening wordt gehou-
den met nadelige gevolgen voor bepaalde belangen. Bovendien maakt het
beginsel het de rechter mogelijk de inhoud van een besluit te beoordelen
in verschillende gradaties van distantie: de noodzakelijkheidstoets als globale
test ofniet onnodig in belangen wordt ingegrepenen de evenredigheidstoets
in concreto om te bezien of- zelfs indien de regeling noodzakelijk is -
voor bepaalde belangen op enigerlei wijze compensatie moet plaatsvinden.

2.2 Beleid en beleidsregels

Voor de toetsing van beleidsregels en beleidslijnen geldt in de jurisprudentie
geen fundamenteel andere benadering dan voor de toetsing van algemeen
verbindende voorschriften. Beleidsvorming is immers eveneens een invulling
van discretionaire bevoegdheden van bestuursorganen waarbij zich dezelfde
keuzemogelijkheden en -problemen kunnen voordoen als bij het opstellen
van algemeen verbindende voorschriften. De argumentatie om beroep tegen
en toetsing van algemeen verbindende voorschriften toe te staan is voor
een belangrijk deel ontleend aan de omstandigheid dat beleidsregels wel
zonder al te veel problemen beoordeeld worden door de rechter. 35

Hoe valt nu te bepalen of het gevoerde beleid of de gehanteerde
beleidsregel aanvaardbaar is? NicolaY legt de maatstaf aan van de redelijke
en billijke belangenafweging. Deze maatstaf vereist

34  Van Male, Rechter en besmurswetgeving, p. 356.
35    Vgl. H.E. Bruring, Beleidsregels, een beknopte biografie, in: J.L. Boxume.a., Aantrekketjke

gedachten,  beschouwingen over de Algemene wet bestuursrecht, Deventer 1993,p . 388-402.

222



Beleidskeuzes in het Nedertandse bestuursrecht

'dat het bestuur bij de belangenafweging in abstracto redelijke beleidsregels
vaststelt en dat het in concreto van die beleidsregels afwijkt als de bijzondere
belangen van de individuele burger daartoe billijkheidshalve nopen.

,36

In de visie van NicolaY moet de belangenafweging in abstracto dan ook laten
zien dat aan de (abstract opgevatte) individuele belangen voldoende gewicht
is toegekend in verhouding tot het gewicht dat toekomt aan de te dienen
algemene belangen. Verder betekent het dat voor zover verschillende
categorieen individuele belangen worden onderscheiden waaraan een
verschillende behandeling ten deel valt, die ongelijke behandeling met een
beroep op de te dienen algemene belangen moet worden gerechtvaardigd.
Nicolai doet hier een beroep op het aspect evenwichtigheid.

Verder dient bij het voorbereiden van bepaalde maatregelen (beleids-
normen) afgewogen te worden of de beleidsnorm noodzakelijk is om het
doel te bereiken en de vraag gesteld te worden of er voor betrokken
individuele belangen in abstracto een minder ingrijpende maatregel
voorhanden is. Bovendien is er een afweging nodig of het individuele belang
niet onevenredig zwaar benadeeld wordt gezien de nagestreefde doelstellin-
gen aan het algemeen belang ontleend. De beoordelingsmaatstaven die in
beleidsregels zijn vervat, voldoen niet aan dit evenwichtigheidsbeginsel
wanneer de maatstaf irrationeel of niet passend is met het oog op de aard
van de te beoordelen omstandigheden, aldus Nicolai die hier een beroep
doet op het aspect rationahteit. 37

NicolaY is van mening dat het beginsel van redelijke en billijke
belangenafweging moeilijk nader te specificeren valt. Ook artikel 3:4 Awb
biedt geen nadere invulling, omdat het niet meer inhoudt dan dat het gewicht
van de algemene belangen en dat van de bijzondere belangen naar
redelijkheid en billijkheid dient te worden vastgesteld.38 Deze vaststelling
kan naar haar aard door de rechter slechts met terughoudendheid getoetst
worden, aldus NicolaY. 39

Naar mijn oordeel gebruikt Nicolai slechts een andere terminologie om
de elementen van het evenredigheidsbeginsel uit te drukken. Beleid en
beleidsregels dienen in zichzelf te voldoen aan het evenredigheidsbeginsel.
Bij de beleidsvorming dienen geschiktheid en noodzakelijkheid van de
voorgenomen maatregelen gewogen te worden, mogelijke alternatieven

36  P. NicolaY, Beginselen van behoorlijk besmur, Deventer 1990, p. 368. Daar is dit citaat
gecursiveerd.

37       NicolaY,   p.   3 1 3.
38  P. 368.
39  P. 313.
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bekeken en mate van benadeling van belangen ingeschat. Deze afweging
is uit haar aard globaal en heeft een zeker voorlopig karakter. De
beoordeling door de rechter is daaraan aangepast en beperkt zich veelal
tot de vraag of het doel het gekozen beleid in zijn algemeenheid kan
rechtvaardigen. Deze beoordeling is gegoten in de vorm van de toets op
kennelijke onredelijkheid. In sommige gevallen geeft de rechter te kennen
de beleidsregel 'redelijk' te achten.40

De Stichting Nederlands Fotoarchief vroeg subsidie van de minister van WVC
om een fotoarchief te kunnen opzetten. De minister verleende de subsidie onder
de voorwaarde dat het archief in Rotterdam gevestigd zou worden. Deze voor-
waarde werd gesteld met het oog op effectuering van het beleid om culturele
voorzieningen landelijk te spreiden. Enkele belangrijke archieven wilden echter
slechts in de Stichting participeren bij vestiging in Amsterdam. De Afdeling
rechtspraak was van oordeel dat het gevoerde beleid 'redelijk' was en dat de
minister tot het oordeel had kunnen komen dat dit de doorslag moest geven. 41

De Centrale Raad van Beroep gaat na of het beleid inzake voorzieningen
op basis van artikel 57 AAW- zoals dieetkostenvergoedingen of vervoers-
voorzieningen - blijft binnen de grenzen van een 'redelijke beleidsbepa-
ling.'42

Naar mijn mening is er geen fundamenteel verschil in beoordeling van
beleidsregels tussen voorlopige-voorzieningszaken en bodemprocedures.
In de eerste soort zaken moet de rechter uit de aard der zaak wel vaak een
voorbehoud maken ten aanzien van zijn (eind)oordeel, maar dat beinvloedt
niet de wijze van toetsing. Voor zover hij de zaak kan beoordelen zonder
dat nader (feiten)onderzoek nodig is, past hij dezelfde toetsingsmethode
toe als in bodemprocedures.43 Op grond van artikel 8:86 Awb kan hij in
een dergelijk geval zelfs onmiddellijk uitspraak doen in de hoofdzaak. In
beide soorten zaken past hij de kennelijke onredelijkheidstoets toe. Hierna
volgt een aantal voorbeelden van de toetsing van beleidsregels op behoorlijke
belangenafweging.

Het beleid van de minister van Landbouw om de hardheidsclausule van
de regeling Superheffing beperkt toe te passen teneinde een vergaande
terugdringing van de melkproduktie te bereiken, werd door het College

40     Vgl.  J. H. van Kreveld, Beleidsregets  in het recht, Deventer  1983, p. 134-135.
41   AR 10 september 1988, AB 1990, 72, m.nt. ICvdV.
42   CRvB 8 juni 1993, AB 571; CRvB 5 januari 1993, AB  464.
43      Vgl.  Vz AG 29 december  1988, AB  1989,  115, in welke zaak de voorzitter de beoordeling

van de geschiktheid van een maatregel doorschoof naar de bodemprocedure.
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van Beroep voor het bedrijfsleven niet onredelijk geacht.44 Het beleid
inzake parkeervoorzieningen van een bepaalde gemeente was erop gericht
bedrijven zoveel mogelijk op eigen terrein te laten voorzien in hun
parkeerbehoefte om parkeeroverlast elders te voorkomen. Dit beleid werd
door de voorzitter van de Afdeling rechtspraak niet onredelijk geacht.45
De handel in soft drugs van horeca-inrichtingen werd volgens het beleid
van de gemeente Raamsdonksveer in het geheel niet toegestaan. Het doel
ervan was te voorkomen dat jongeren in aanraking komen met soft drugs,
in het belang van de openbare orde en veiligheid, het woon- en leefklimaat
en de volksgezondheid. De voorzitter van de Afdeling rechtspraak oordeelde
in een schorsingszaak dat dit beleid 'voorshands niet onredelijk' was.46

In deze zaken zien we dat de verschillende rechters zich de vraag stellen
welk beleid er gevoerd wordt en wat daarvan de doelstelling is. Vervolgens
gaan ze na ofdeze doelstelling met behulp van dit beleid bereikt kan worden
(geschiktheid) enbeoordelen zij implicietde mate van ingrijpendheid. Deze
toets vertalen zij naar de toets op onredelijkheid.

Het waterschap weigerde toestemming aan een particulier om een garage
met berging te bouwen op het talud van een dijk, omdat daarvoor het talud
blijvend zou moeten worden afgegraven. Het beleid van het waterschap
was erop gericht om tot behoud van de dijken geen verdere bebouwing
toe te staan, omdat anders het waterkerend vermogen van de dijken te zeer
zou afnemen. De Afdeling rechtspraak overwoog dat

'niet (kan) worden gesteld, dat verweerders bij de afweging van het belang van
appellant bij het bouwen van een garage tegenover het belang dat is gediend
met het behouden van een veilige waterkering niet in redelijkheid aan laatstge-
noemd belang doorslaggevende betekenis hebben kunnen toekennen. ,47

Anders gezegd: het verbieden van bouwen op dijken was een geschikt en
noodzakelijk middel om de beleidsdoelstelling van een veilige waterkering
te bereiken. De individuele belangen van de appellant mochten daaraan
ondergeschikt worden gemaakt.

Bij de afbouw van de subsidieregeling Veeverbetering wijzigde het
Landbouwschap de grondslag van de subsidieberekening. Ratio van die
wijziging was om onevenredig nadeel bij de afbouw te voorkomen.

44   CBb 29 april 1985, AB 1986, 18; zie ook CBb 8 januari 1992, SEW 1993/5, p. 491-501,
m.nt. B.M.J. van der Meulen.

45  Vz AR 20 februari 1986, KG 1986, 195.
46      Vz  AR 31 augustus  1993,  AB  1994,   165.
47  AR 14 december 1987, AB 1988, 441.
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Toepassing van die beleidslijn veroorzaakte voor een bepaalde vereniging
voor veeverbetering juist nadeel ten opzichte van de oude beleidslijn. In
vergelijking met andere veeverbeteraars kwam zij in een nadeliger positie
te verkeren. De voorzitter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
overwoog dat het evenredigheidsbeginsel met zich meebrengt dat een
bestuursorgaan zich bij de belangenafweging daarvan rekenschap geeft.48

Wijziging van de grondslag was wellicht in haar algemeenheid een geschikt
en noodzakelijk middel om de doelstelling van voorkomen van te groot
nadeel bij de afbouw van de subsidieregeling te bereiken, ten opzichte van
de betrokken vereniging echter werkte de maatregel onevenredig nadelig
Uit.49

De minister van LNV had de toelating van een bestrijdingsmiddel ten
behoeve van het zaad van bieten en uien geweigerd op grond van het be-
leidsuitgangspunt dat een middel ontoelaatbaar is zolang niet vaststaat dat
het middel voor geen enkele vogel dodelijk is. Het College van Beroep
voor het bedrijfsleven achtte dit uitgangspunt onjuist. De minister had het
belang van de vogelbescherming niet als absolute prioriteit mogen nemen,
maar had de ernst van de schadelijke nevenwerkingen moeten afwegen tegen
het belang dat wordt gediend met het beoogde gebruik van het bestrijdings-
middel.50 Deze toetsing kunnen we ook zien in het licht van de doel-
middelafweging van het evenredigheidsbeginsel. Immers, de doelstelling
die de minister voor ogen stond bij het toelatingsbeleid was het voorkomen
van schade aan de vogelstand. Het toegepaste middel- volstrekte weigering
van toelating tot vaststaat dat het middel voor geen enkele vogel schadelijk
is - ging echter verder dan noodzakelijk is om het beoogde doel te
bereiken. En meer toegespitst op de concrete situatie greep het te diep in
in de belangen bij bestrijding van schimmels in zaden.

In zijn dissertatie merkte Van Kreveld op:

'(Het materiele zorgvuldigheidsbeginsel) eist dat besluiten niet onnodig ingrijpend
zijn. Reeds ten aanzien van individuele besluiten wordt het beginsel in de
rechtspraak zelden expliciet gehanteerd.  (..) Het verbaast daarom niet dat de
rechtspraak beleidsregels niet expliciet aan dit beginsel blijkt te toetsen. Ik zie,
gelet op het voorgaande, geen reden afzonderlijke aandacht te besteden aan de

48   Vz CBb 6 juli 1988, AB 1990, 61.
49     Vgl. ook L.J.A. Damen, Ongeregeld en ondoorzichtig besmur, Deventer 1987, p. 457-458,

die wijst op het mogelijk concurrentievervalsend effect van steunmaatregelen en aangeeft
dat daarmee bij het vaststellen van het beleid rekening gehouden moet worden.

50  CBb 24 januari 1992, AB 253.
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eisen die het materiele zorgvuldigheidsbeginsel aan de vaststelling van
beleidsregels stelt.'51

Toch is er reden om aan te nemen dat er inmiddels in de rechtspraak wel
aan wat Van Kreveld aanduidt als het materitle zorgvuldigheidsbeginsel
wordt getoetst, al is dat nog steeds niet expliciet. Zoals ik hiervoor al aangaf
is er naar mijn mening geen fundamenteel verschil tussen het materiele
zorgvuldigheidsbeginsel  en het evenredigheidsbeginsel,  ook  niet wat  de
toetsingsmogelijkheden betreft.52 Het verbod van willekeur wordt over
het algemeen in de rechtspraak gebruikt als aanknopingspunt om algemeen
verbindende voorschriften en beleidsregels te toetsen. Ik heb hiervoor al
aangegeven dat ook deze vorm van toetsing de elementen van een
evenredigheidstoets in zich draagt.

2.3 Evenredigheid en plannen

Het rapport Orde in de regelgeving geeft als definitie van plan:

'een plan is een samenhangend geheel van op elkaar afgestemde keuzes omtrent
door bestuursorganen te nemen besluiten of te verrichten handelingen, welke
ongelijk van inhoud kunnen zijn. ten einde een of meer doelstellingen te
bereiken.

,53

Communis opinio bestaat er over de aard van het plan als het resultaat van
het maken van keuzes in een doel-middelstructuur. Minder gemakkelijk
is het echter om aan te geven wat het rechtskarakter van een plan is.  Als
juridisch begrip houdt het plan een normerende grondslag voor het beleid
in. Het heeft deze normerende werking hetzij op grond van een wet (bij
wettelijk geregelde plannen), hetzij op grond van de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur.54

Niet ieder wettelijk geregeld plan heeft rechtstreeks rechtsgevolgen.
In beginsel hebben slechts de normatieve plannen- zoals het bestemmings-
plan - dit rechtsgevolg. De overige plansoorten ontlenen hun rechtsge-
volgen aan normatieve uitvoeringshandelingen.55 Indien het plan van indi-

51 Van Kreveld, p. 180.
52       Zie   §  2.1.
53   Orde in de regelgeving, Eindrapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken,

's-Gravenhage 1985, p. 29.
54    Zie E.M.H. Hirsch Ballin, Publiekrecht en beleid, Alphen aanden Rijn 1979, p.  111-114.
55    Zie over de verschillende plansoorten en hun rechtskarakter mijn Evenwichtig plannen, in:

Recht  doen  door wetgeving.   Opstellen  over  wetgevingsvraagstukken   aangeboden  aan  mr.

227



Hoofdstuk 6

catieve ofoperationele aard is en bij de burger het vertrouwen heeft gewekt
dat volgens de uitgezette lijn zal worden gehandeld, heeft het op grond van
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur eveneens rechtsgevolgen,
dat wil zeggen: het bestuursorgaan is gehouden over te gaan tot het
verbinden van rechtsgevolgen aan het plan. Dit betekent dat aan het plan
op dezelfde manier rechtsgevolgen zijn verbonden als aan beleidsregels. 56
Niet wettelijk geregelde plannen kunnen niet gericht zijn op rechtsgevolg.
Voor het overige geldt voor deze plannen echter hetzelfde als voor de
wettelijk geregelde.

Afdeling 3.2, de afdeling waarin artikel 3:4 is opgenomen, is blijkens
artikel   3:1 van toepassing op besluiten  en op andere handelingen   van
bestuursorganen. Wat kan nu de betekenis van artikel 3:4, tweede lid voor
het plan zijn? De commissie Wetgevingsvraagstukken stelt in het rapport
Orde  in  de   regelgeving,  dat het onderscheid tussen regel en plan daarin
gelegen is dat door het algemene bereik van de regel gelijke gevallen gelijk
behandeld worden. Bij het plan staat echter de te bereiken doelstelling cen-
traal.   Om deze doelstelling te bereiken   is   het vaak nodig  dat  het  plan
voorziet in normen welke het resultaat zijn van keuzes.57 Het maken van
die keuzes moet zorgvuldig gebeuren. De keuze of een geval ten behoeve
van een bepaalde doelstelling anders behandeld zal worden dan andere geval-
len, vergt een belangenafweging, waarin terdege moet worden bezien of
de nadelen die de betrokken burger daarvan ondervindt niet te groot zijn.
Zij mogen gerelateerd aan de doelstellingen van het plan zeker niet oneven-
redig groot zijn. Artikel 3:4, tweede lid betekent  voor  het plan dat  deze
doel-middelstructuur wordt benadrukt: het moet een evenwichtige doel-
middelstructuur zijn, waarbij met name het burgerbelang in het oog moet
worden gehouden.

Juist dit perspectief ontbreekt nogal eens in de planningswetgeving,
dat wil zeggen zelden geeft een wet expliciet aan dat het burgerbelang een
van de afwegingsfactoren is. Soms blijkt uit de wijze waarop de planproce-
dure is georganiseerd, dat de belangen van de betrokken burgers een zeer
belangrijk element vormen. Gewezen kan worden op de inspraakprocedures
in de milieuwetgeving en op de bestemmingsplanprocedure.58 Het uitdruk-
kelijk aangeven van deze belangen als afwegingsfactoren blijft echter ach-

E.M.H. Hirsch Ballin, Zwolle 1990, p. 391402.
56    Zo ook Orde  in de regelgeving,  p.  31.
51   Orde in de regelgeving, p. 29.
58     De commissie Wetgevingsvraagstukken legt een relatie tussen de mate waarin rechtsgevolgen

aan  het  plan zijn verbonden  en de striktheid  van de inspraakregels.  Zie  p.  31.
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terwege. Hier kan artikel 3:4, tweede lid een onderstrepende functie
vervullen.

Een tweede aspect krijgt evenmin veel aandacht in de planningswetgeving
en dat is dat de vaststelling van een plan wel eens zoveel nadelen voor
betrokkenen met zich mee zou kunnen brengen dat de uitvoering van het
hele plan achterwege zou moeten blijven. Inde regeling vande milieueffec-
trapportage treft men deze gedachte wel aan. In artikel 7.35, derde lid onder
b, Wet milieubeheer is bepaald dat het bevoegd gezag naar aanleiding van
de milieueffectrapportage (MER) een besluit kan nemen

'ertoe strekkende dat de activiteit niet wordt ondernomen, indien het ondernemen
van die activiteit tot een ontoelaatbare verontreiniging of aantasting van het
milieu zal kunnen lei(len.'

Het belang van de bescherming van het milieu - zal men tegenwerpen -
is een algemeen belang dat soms geheel of gedeeltelijk kan samenvallen
met dat van de burger. Inderdaad, de mogelijkheid dat de uitvoering van
een plan achterwege blijft louter op grond van grove aantasting van een
individueel belang, is nergens wettelijk aangegeven. Dit achterwege laten
geschiedt wanneer in beroep blijkt dat de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur aan uitvoering in de weg staan. De in artikel 3:4 gecodificeerde
eis van evenwichtige belangenafweging nu scherpt het bestuursorgaan nog
eens in dat het zelf ook deze mogelijkheid in ogenschouw dient te nemen.

Voorbeelden van toepassing van het evenredigheidsbeginsel bij de
juridische beoordeling van plannen zijn vooral te vinden in het recht van
de ruimtelijke ordening. In bestemmingsplannen wordt het resultaat
neergelegd van een afweging tussen verschillende ruimtelijke belangen.
Naast landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden zijn ook
infrastructurele en economische belangen opgenomen in een bestemmings-
plan. Deze zijn veelal een afgeleide van streekplannen. Bij de afweging
van deze belangen tegen elkaar zal een gemeente steeds de doelstellingen
van haar ruimtelijk beleid in het oog dienen te houden. Dit is vooral van
belang bij het gebruik maken van de anticipatiebevoegdheid en bij kleine
wijzigingen van bestemmingsplannen (postzegelplannen). Immers, bij het
gebruik maken van afwijkingsbevoegdheden kan het zicht op het grotere
geheel vertroebeld raken.

De Kroon plaatst het bestemmingsplan zoveel mogelijk in het grotere
geheel van het provinciale en nationale ruimtelijke beleid en toetst of de
doelstellingen hiervan niet nodeloos ondergraven worden. Zo kan het
voorkomen dat de gemeentelijke beleidsdoelstellingen ondergeschikt worden
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gemaakt aan meer algemene doelstellingen. Een aantal voorbeelden kan
dit illustreren.

Het bestemmingsplan van de gemeente Oploo bevatte vrijwel onbeperkte
vestigingsmogelijkheden voor agrarischebedrijvenmet intensieve veeteelt.
Door te grote ammoniakconcentraties kon evenwel onevenredige afbreuk
worden gedaan aan de landschappelijke. cultuur-historische of natuurweten-
schappelijke waarden van het gebied dan wel aan het woonklimaat, aldus
de  Kroon.59 Door de uitvoering  van het waterbeheersingsplan  voor  het
Reestgebied zou naar het oordeel van de Kroon in ernstige mate afbreuk
worden gedaan aan die waarden van dit gebied.60

Het bestemmingsplan Doesgebied (Leiderdorp) had onder meer ten doel
om het storten van bouw- en sloopafval, alsmede zandwinning mogelijk
te maken. Na beeindiging van deze activiteiten zou het gebied omgetoverd
worden in een recreatieterrein. De Kroon achtte dit plan echter planologisch
niet aanvaardbaar, omdat aan de belangen die gediend worden met de
handhaving van grote landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden
prioriteit dient te worden toegekend boven belangen gediend met het creeren
van een vuilstortplaats en een recreatiegebied.61 Dezelfde overwegingen
leidden tot een afwijzend oordeel over het plan voor het wegtract voor de
A2 rond Nistelrode. Daar stonden landschappelijke en natuurwetenschappe-
lijke waarden tegenover verkeersbelangen. 62

Het valt op dat de Kroon hier geen noodzakelijkheidstoets toepast,
hetgeen toch bij de beoordeling van algemene beleidskeuzes voor de hand
zou  liggen. We hebben gezien dat deze toets wel wordt aangelegd bij de
beoordeling van beleidskeuzes in algemeen verbindende voorschriften en
- zij het op meer versluierde wijze - bij de beoordeling van de keuzes
in beleidsregels. Anders dan de rechters die beleidsregels en algemeen
verbindende voorschriften toetsen, was de Kroon echter bevoegd om ook
de prioritering in beleidsdoelstellingen te beoordelen. Z  kon - aan de
hand vande beleidsprioritering vande regering -bepalendatbescherming
van landschappelijke waarden voorrang behoorde te hebben boven
verkeersbelangen in de plaats van andersom. Een rechter kan slechts uitgaan
van de gestelde prioriteiten en binnen die context nagaan of de maatregelen
geschikt en noodzakelijk zijn om het gestelde doel te bereiken. Een
prioriteitsbepaling kan echter niet met behulp van het evenredigheidsbeginsel

59     KB 28 augustus  1989,  AB  1990,  40.
60  KB 3 mei 1989, AB 1990, 83.
61   KB 1 oktober 1990, AB 1991, 89.
62  KB 25 maart 1989, AB 1990, 159.
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als rechterlijke toetsingnorm beoordeeld worden, omdat een juridisch
bindend kader waaraan getoetst kan worden, ontbreekt.

3 Concrete beleidskeuzes

3.1 Beschikkingen

Voor beschikkingen geldt dat de belangenafweging in concreto dient te
geschieden aan de hand van de toepasselijke algemeen verbindende
voorschriften en bestaande beleidsregels. Daarbij dient niet alleen rekening
te worden gehouden met de belangen van de geadresseerde en het openbaar
belang, maar ook met de belangen van derden. Een begunstigende
beschikking kan een last voor een derde betekenen. Bij het nemen van een
belastend besluit of de (gedeeltelijke) weigering van een begunstigend besluit
moet afgewogen worden of het doel dit wel rechtvaardigt. Daarbij dienen
ook mogelijke geschikte alternatieven onder ogen te worden gezien en op
de juiste manier beoordeeld te worden. Immers, wanneer een bestuursorgaan
een beschikking weigert omdat er andere mogelijkheden zijn voor de
aanvrager, moet het orgaan wel goed onderzocht hebben of die mogelijkheid
daadwerkelijk bestaat. Bij beschikkingen die een last meebrengen voor
geadresseerde of een derde komt het vooral aan op de noodzakelijkheidstoets
en op de eindafweging, de evenredigheid in concreto. In die gevallen kunnen
wellicht door het verbinden van voorschriften aan de beschikking of
financiele compensatie de nadelen voor derden verminderd ofweggenomen
worden.63 Hierna volgen enkele voorbeelden van de hier bedoelde invulling
van het evenredigheidsbeginsel.

De jaarlijkse Tulpenralley in Soest werd verboden ter bescherming van de
veiligheid van het publiek. Het verbod was geschikt het beoogde doel te
bereiken, en was ook noodzakelijk gebleken. Grotere beveiliging van het circuit
was in eerdere jaren al beproefd en onvoldoende gebleken. De vraag was of
inaanmerking genomen debelangrijke (financiele) nadelen voorde betrokkenen
de eindafweging in concreto niet onevenredig was. De voorzitter van de Afdeling
rechtspraak oordeelde dat het verbod niet onredelijk was gezien het gebleken
gevaar voor de toeschouwers.64
De gemeente Mill en St. Hubert weigerde toestemming te verlenen voor het
organiseren van een autocross omdat zij het stellen van voorschriften op grond
van de APV niet toereikend achtte om de milieubelasting als gevolg van de

63  Vgl. art. 4.2.4.0 Awb.
64   Vz AR 9 februari 1989, AB 422.
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cross te beperken. De gemeente beriep zich in feite op het ontbreken van een
geschikt middel. De voorzitter  van de Afdeling rechtspraak was echter  van
oordeel dat daartoe wei mogelijkheden waren en achtte het beginsel van zorg-
vuldige voorbereiding geschonden.

65

Een waterschap weigerde een lozingsvergunning op grond van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren aan een woonschip, omdat het waterschap
van oordeel was dater een andere mogelijkheid bestond, namelijk de aansluiting
op de gemeentelijke riolering. Het was echter niet zeker dat de gemeente daartoe
voorzieningen zou willen treffen. Weigering van de vergunning was daarmee

geen geschikt middel gebleken om de doelstelling van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren te bereiken. De Afdeling geschillen eiste daarom dat een
alternatieve beslissing zou worden gegeven: de zaak aanhouden tot er
duidelijkheid was bij de gemeente of een tijdelijke vergunning verstrekken.66

Onbewoonbaarverklaring van een pand grijpt diep in de belangen van eigenaar
of bewoner in. Het besluit hiertoe mag dan ook pas worden genomen als
woningverbetering technisch niet mogelijk of economisch niet haalbaar  is.67
B en W van Veenendaal weigerden een ontheffing van de Winkelsluitingswet
voor het houden van een kijkdag op zondag ten behoeve van de veiling van
de  inboedel  van een hotel. In Veenendaal  werd een restrictief beleid gevoerd
met betrekking tot ontheffingen op zondag. De voorzitter van het College van
Beroep voor het bedrijfsleven bracht in herinnering dat de Winkelsluitingswet
de belangen van een ordelijk economisch verkeer en gezonde concurrentieverhou-
dingen beoogt te beschermen. Bij de afweging ter zake hadden B en W moeten
betrekken in hoeverre in dit individuele geval door het verlenen van de
ontheffing de belangen die de Winkelsluitingswet beoogt te beschermen op
onaanvaardbare wijze zouden worden geschaad.a

In sommige gevallen is de hier bedoelde doel-middelafweging vrij duidelijk
omschreven in de wet. Deze situatie doet zich vooral voor in het milieu-
en ruimtelijke-ordeningsrecht. In die gevallen vernietigt de rechter soms
ook wel wegens strijd met de wet.69 Een voorbeeld hiervan deed zich voor
bij een Hinderwetvergunning.

De gemeente Borne verstrekte een vergunning voor een expositie- en evenemen-
tenhal. De Afdeling geschillen oordeelde dat de vergunning in strijd met de
wet verleend was, omdat de parkeeroverlast. de vergroting van de verkeersonvei-
ligheid en de belemmering van de verkeersdoorstroming in verhouding tot het

65   Vz AR 22 juli 1993, AB 1994, 136.
66     AG 16 september  1991,  AB  1992,  544.
67  AR 5 december 1988, Gemeentestem 6874, nr. 10.

68  Vz CBb 20 september 1990, KG 344.
69    Zie ook hiervoor  §  2.1.
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verwachte aantal bezoekers, de beperlae parkeerruimte, de beperkte opstelruimte
voor vrachtwagens etc. een te grote hinder zouden opleveren.70

Begunstigende beschikkingen kunnen door de daaraan gekoppelde
voorschriften betrokkene eveneens onevenredig benadelen gerelateerd aan
de met die voorschriften nagestreefde doelstelling.

De Afdeling rechtspraak was in het hiervoor besproken geval van de Stichting
Nederlands Fotoarchief van oordeel dat het gevoerde beleid 'redelijk' was en
dat de minister tot het oordeel had kunnen komen dat dit de doorstag moest
geven." Dit oordeel was mede gebaseerd op de omstandigheid dat het archief
nog geen vestiging had. waardoor de eis omtrent de vestigingsplaats op dat punt
geen nadeel had voor de Stichting. Van der Vlies vroeg zich in haar annotatie
echter   af  of hier sprake   was van 'evenredig overheidsoptreden', hiermee
aangevend dat het doorzetten van het spreidingsbeleid ten koste ging van een
belangrijke culturele voorziening. De kans dat het fotoarchief er zou komen,
was immers erg klein geworden.n
In het geval van de Stichting Nederlands Spoorwegmuseum werden zoveel
voorschriften aan de benodigde Hinderwetvergunning verbonden dat het
neerkwam op een verkapte weigering. B en W van Utrecht werd opgedragen
nog eens te bezien of de doelstellingen van de Hinderwet niet met andere, voor
het museum gemakkelijker na te leven voorschriften konden worden bereikt.73

Uit de aangehaalde voorbeelden blijkt dat de rechter de doel-middeltoets
niet expliciet toepast, maar slechts enkele elementen gebruikt, met name
de laatste fase van de evenredigheid in concreto. Bovendien wordt de
toetsing verricht onder de vlag van het zorgvuldigheidsbeginsel of het verbod
van willekeur.

De Afdeling geschillen paste het evenredigheidsbeginsel toe bij de
beoordeling van de voorschriften die verbonden werden aan een Hinderwet-
vergunning, al noemde zij als vernietigingsgrond het zorgvuldigheidsbe-
ginsel. De Afdeling overwoog dat de doelstelling van de voorschriften ook
op een andere, voor betrokkene minder bezwarende wijze bereikt had
kunnen worden.74 Michiels ziet in zijn annotatie bij deze en een gelijksoor-
tige uitspraak een onderscheid tussen dit zorgvuldigheidsbeginsel en artikel
3:4 (toen Michiels zijn noot schreef nog 3.2.3) Awb. Hij ziet dit verschil

70   AG 27 juni 1990, ABkort 798.
71 Zie hiervoor § 2.2.
72  AR 10 september 1988, AB 1990, 72, m.nt. ICvdV.
73   Vz AG 9 juli 1990, ABkon 854.
74    AG 29 juni  1990, AB 1991, 117 (Geldermalsen); idem AG 1  november 1990, AB 1991,

118  (Scheepswerf MetZ),  m.nt.  FM.

233



Hoofdstuk 6

in  de  omstandigheid  dat de afweging op grond van artikel 3:4 ertoe  kan
leiden dat van het nastreven van het doel wordt afgezien. In de Hinder-
wetjurisprudentie zou het gaan om gevallen waarin het doel van de bevoegd-
heidsuitoefening in de wet is aangegeven en niet omstreden is, zodat men
van het nastreven van dat doel niet zou kunnen afzien.

Dit betoog heb ik niet goed kunnen volgen. Artikel 3:4 biedt inderdaad
de mogelijkheid af te zien van het nastreven van een bepaald doel als dat
te veel nadelen zou opleveren voor belanghebbenden. Waar de wet echter
het realiseren van bepaalde doelstellingen opdraagt aan de overheid, is zij
niet meer vrij daarvan af te zien.   Wel kan het zo zijn dat er geen geschikte
methode kan worden gevonden om die doelstelling te bereiken, ofwel enkel
methoden die zodanige nadelen opleveren voor belanghebbenden dat dit
van hen niet gevergd kan worden. Dit betekent niet noodzakelijk dat van
het nastreven van de doelstelling zou moeten worden afgezien, maar wel
dat er opnieuw bezinning plaats moet hebben over de toe te passen instru-
menten ofwel een passende compensatie voor te lijden nadelen. Dit heeft
naar mijn mening echter geen invloed op de toepasselijkheid van artikel
3:4.

Ook bij het intrekken van begunstigende beschikkingen dient het
evenredigheidsbeginsel in acht genomen te worden. Hier heb ik niet het
oog op intrekkingen die als sanctie bedoeld zijn. Deze categorie is behandeld
in hoofdstuk 5.  Hier doel  ik op intrekkingen om beleidsredenen of omdat
achteraf blijkt dat de beschikking onrechtmatig was en de betrokkene te
goeder trouw is geweest. In dergelijke gevallen dient met de belangen van
de geadresseerde zodanig rekening te worden gehouden dat hij niet
onevenredig benadeeld wordt. De doel-middelafweging voltrekt zich dan
langs de volgende lijn: de doelstelling van de intrekking is het berei-
ken/herstellen van wetmatig en rechtmatig bestuur. Het middel daartoe:
intrekking, is geschikt en noodzakelijk. Het gaat dan om de evenredigheid
in concreto: in hoeverre maakt intrekking inbreuk op de gerechtvaardigde
belangen van de begunstigde en in hoeverre valt benadeling daarin te
compenseren. Die compensatie kan bestaan uit een overgangstermijn, maar
ook uit vergoeding van financi8le schade.75 Deze vorm van evenredigheid
is neergelegd in artikel  4.2.6.3 Awb dat de mogelijkheid geeft tot het in-
trekken of wijzigen van een subsidieverlening om de redenen die ik hiervoor
noemde. In het tweede lid is bepaald:

75    Zie voor de overgangstermijn CBb 9 mei 1990, AB 371; zie voor de financiele compensatie
§ 6.
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'Bij intrekking of wijziging op grond van het eerste lid, onderdeel b of c,
vergoedt het bestuursorgaan de schade die de subsidie-ontvanger lijdt doordat
hij in vertrouwen op de subsidie anders heeft gehandeld dan hij zonder subsidie
zou hebben gedaan.'

Hier zien we weer een sterke verwevenheid tussen het evenredigheidsbegin-
sel en het vertrouwensbeginsel.  Bij de beoordeling van de gerechtvaardigd-
heid van de intrekking brengt de eis van evenredigheid in concreto mee
dat rekening gehouden wordt met de gerechtvaardigde verwachtingen van
de betrokkene.76

Een probleem kan ontstaan wanneer verwachtingen zijn gewekt omtrent
de uitoefening van gebonden bevoegdheden. In sommige gevallen wordt
wel aangenomen dat dan een tegenwettelijke beslissing- contra legem  -
genomen dient te worden. In andere gevallen neemt men juist aan dat een
een beslissing contra legem niet toegestaan is.77 De Algemene wet bestuurs-
recht biedt de mogelijkheid deze problematiek anders aan te pakken,
namelijk door de benadeelde bestuurscompensatie toe te kennen.

Op grond van de Wet op de Kansspelen kon geen toestemming gegeven worden
voor een bingo-avond. Een politie-ambtenaar had echter al toegezegd dat het
door zou kunnen gaan. De Afdeling rechtspraak was van oordeel dat hierdoor
gerechtvaardigde verwachtingen waren gewekt, maar ging niet over tot
vernietiging van de weigering, omdat het een gebonden bevoegdheid betrof.
Onder de vigeur van de Awb had hier weI vernietigd kunnen worden wegens

78strijd met artikel 3:4, tweede lid, omdat geen compensatie was geboden.

Anderzijds kan het evenredigheidsbeginsel een begrenzing vormen voor
de honorering van gewekt vertrouwen, namelijk daar waar de belangen
die gediend worden met de beslissing die het vertrouwen schendt, zwaarder
wegen dan de belangen van de betrokkene.

Als voorbeeld kan dienen de beslissing omtrent een verzoek om verlenging van
de werkingsduur van een lozingsvergunning op grond van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren. De minister van Verkeer en Waterstaat had met het
betrokken bedrijf een convenant gesloten, dat de vergunning verlengd zou
worden indien een bepaalde reductie met betrekking tot de lozing van cadmium

76  Zie ook NicolaY, Beginselen van behoortijk bestuur, p. 314.
77    Zie voor een overzicht van de houding van de verschillende administratieve rechters onder

meer P. NicolaY, Kroniek Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, N7B 1994/6, p.
179-188 (179-180).

78   AR 17 november 1993, AB 1994, 209. Zie over deze uitspraak in dezelfde zin Nicolai in
NTB 1994/6. p 180-181.
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bereikt zou zijn op 1 januari 1994. Deze toezegging in de vorm van een
convenant kon naar het oordeel van de voorzitter van de Afdeling geschillen
echter niet de procedure op grond van de (toen nog geldende) Wet algemene
bepalingen milieuhygiene opzij zetten. Er diende ten volle te worden getoetst
of de lozingen uit waterkwaliteitsoogpunt aanvaardbaar waren.3

Dit kan betekenen dat in weerwil van een toezegging, in het algemeen
belang een andere beslissing moet worden genomen. In zo'n geval brengt
het evenredigheidsbeginsel mee dat financiible compensatie moet worden
geboden.

Een voorbeeld hiervan biedt een aanzegging bestuursdwang met de last een
zonder bouwvergunning opgerichte carport af te breken. Deze kon ondanks
gewekte verwachtingen in stand blijven. Er was vertrouwen gewekt door de
mededeling dat voor een carport geen bouwvergunning vereist was, welke
mededeling onjuist bleek. Legalisering bleek op grond van het bestemmingsplan
niet mogelijk, terwijl B en W evenmin wilden afzien van handhaving van het
planologisch regime in verband met mogelijke precedentwerking. De aanzegging
kon mede in stand blijven, omdat B en W hadden aangeboden de kosten van
de bouw en de afbraak te vergoeden.*

3.2 Privaatrechtelijk handelen

De civielrechtelijke invulling van het evenredigheidsbeginsel zou men
kunnen zien in de leer van het iusmmpretium, de leer dat overeengekomen
prestaties gelijkwaardig moeten zijn. Bij het ontbreken daarvan zou de
overeenkomst ongeldig zijn. Deze leer wordt echter in het Nederlandse
privaatrecht niet meer aangehangen, omdat een strikte toepassing ervan
door de rechter een inbreuk op de contractsvrijheid betekent. Een loutere
onevenredigheid inde prestaties zonderbijkomende omstandigheden maakt
de overeenkomst niet ongeldig. De grondslag voor vernietigbaarheid is
veelal gelegen in misbruik van omstandigheden (artikel 3:44, vierde lid
BW) of dwaling (artikel 6:228 BW). Het accent ligt dan op de ongelijk-
waardigheid van partijen en niet op de ongelijkwaardigheid van de
prestaties.81  Daarnaast kan  men denken aan het leerstuk van misbruik van
recht. Een privaatrechtelijke bevoegdheid mag niet worden uitgeoefend

79  Vz AG 26 september 1991, AB 1992, 283, m.nt. AFMB.
80     Vz Afd. Bestuursrechtspraak 17 januari  1994,  AB  385: deze uitspraak  werd op grond  van

het overgangsrecht gedaan met toepassing van het 'oude' recht.
81   Zie M.H.S. Izbens-Mug, Het wilsgebrek misbruik van onistandigheden, Zwolle 1981, p.

111-117 en Asset-Hankamp, Verbintenissenrecht. Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle
1993, p. 217 en 294.
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als het nadeel dat daarmee wordt aangericht in een grove wanverhouding
staat tot het voordeel voor de rechthebbende (artikel  3: 13  BW).82

Er is wel gepleit voor invoering van het evenredigheidsbeginsel bij de
toetsing van overeenkomsten met de overheid.83 De gedachte hierbij is
dat de overheid gezien haar machtspositie zodanige prestaties kan afdwingen
dat de eigen prestatie die daartegenover staat er schril bij afsteekt. Nog
afgezien van de vraag of alle overheden wel die machtspositie hebben en
of alle wederpartijen van overheden wel zo hulpeloos zijn, bevat het BW
wel enkele bepalingen die zien op de ongelijke verhouding tussen (con-
tracts)partijen. Te denken valt aan de bepalingen over algemene voonvaar-
den: wanneer een overeenkomst een standaardbeding bevat dat voor de
consument als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt, is een beroep
op dat beding in strijd met de goede trouw, tenzij er omstandigheden zijn
die dat beroep rechtvaardigen (artike16:233 BW). Een beding dat voorkomt
op de zogenaamde 'zwarte lijst' wordt zonder meer aangemerkt als onrede-
lijk bezwarend (artikel 6:236 BW). Een beding dat voorkomt op de 'grijze
lijst' wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn (artikel 6:237 BW).

De vraag rijst of de burgerlijke rechter bij de toetsing van het privaat-
rechtelijk handelen aan het evenredigheidsbeginsel zal blijven vasthouden
aan een marginale beoordeling.84 Wat het vaststellen van de inhoud van
een overeenkomst en de onderlinge zorgplicht van partijen in het algemeen
betreft, is de toetsing veel minder terughoudend geworden.85 De ontwikke-
lingen die we hiervoor hebben gezien naar aanleiding van het Landbouwvlie-
gers- en het Varkensmestersarrest geven aanleiding te veronderstellen dat
ook op het gebied van de uitoefening van andere overheidsbevoegdheden
de burgerlijke rechter minder terughoudend is geworden. Een voorbeeld
kan deze veronderstelling ondersteunen.

De gemeente Amsterdam weigerde privaatrechtelijke toestemming voor een
bestemmingswijziging   van in erfpacht gegeven grond. De president   van  de
rechtbank was van oordeel dat deze toestemming in redelijkheid niet geweigerd

82  Zie over evenredigheid en privaatrecht J.H. Nieuwenhuis, Evenredigheid, Redactionele
kanttekeningen, RM 77:emis 1993/9, p. 433-434. De leerstukken iustumpretiumen misbruik
van omstandigheden werden in hoofdstuk  1,  § 3 al besproken.

83    Vgl. J. Spier, Overeenkonisten met de overheid, Deventer 1981, p. 126, en J.B.M. Vranken,
Wisselwerking tussen bestuursrecht en privaatrecht,   in:  J.A. F. Peters/M.H. Kobussen,
Bestuursrechi  en  Nieuw B.W., Zwolle 1988, p. 27-39 (28).

84     Vgl. de aantekeningen van M.H. Kobussen bij artikel 3 : 1 Awb, in: J.B.J.M . ten Berge e.a.,
Commentaar op de Algemene wet besmursrecht  c. a., losbl., 's-Gravenhage  1988-.

85 Zie Vranken, p. 34-35. Vgl. ook Rechtbank Haarlem 28 juni  1988, AB 1989,213, Akel-
NBBS.
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kon worden. Uit het verkeerstechnisch onderzoek was gebleken dat de gevreesde
toename van het autoverkeer en verhoging van de parkeerdruk met enige extra
maatregelen binnen de grenzen van het toelaatbare zou blijven. Hier was een
minder ingrijpend middel dan weigering van de toestemming voorhanden.86

Wat het privaatrechtelijk handelen door de overheid betreft kunnen we
vaststellen dat er goede aanknopingspunten te vinden zijn voor de toepassing
van het evenredigheidsbeginsel als beginsel dat een doel-middelafweging
vergt. Ook bij privaatrechtelijk handelen geldt dat de middelen die de
overheid hanteert om een doelstelling te bereiken, geschikt en noodzakelijk
moeten zijn en geen onevenredig zware inbreuk op betrokken belangen
mogen betekenen. Ook hier zien we dat niet altijd uitdrukkelijk gesproken
wordt in termen van doel-middelafweging, maar dat de elementen van die
afweging toch wel degelijk aanwezig zijn.

4       Gelijkheidsbeginsel en evenredigheid

In zijn dissertatie heeft NicolaY een nieuwe rubricering van de algemene
beginselen van behoorlijke bestuur beproefd.87 Naast een herformulering
van belangrijke beginselen met betrekking tot de besluitvorming stelt hij
het gelijkheidsbeginsel voor als centraal beginsel met betrekking tot
behoorlijke belangenafweging. In het voetspoor van Duk en Wiarda legt
NicolaY een belangrijk verband bloot tussen het verbod van willekeur, het
gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel zoals het wordt opgevat
in de Algemene wet bestuursrecht.

Het verbod van willekeur bergt twee componenten in zich: het
consistentiebeginsel en de eis dat de belangenafweging voldoet aan bepaalde
inhoudelijke criteria. Laatstgenoemde component brengt Nicolai onder de
centrale noemer van het gelijkheidsbeginsel als fundamenteel  rechtsbegin-
sel.88 Als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur heeft het gelijkheidsbe-
ginsel in het stelsel van NicolaY dezelfde betekenis als het consistentiebegin-
sel. Als fundamenteel rechtsbeginsel eist het gelijkheidsbeginsel dat er voor
het maken van onderscheid een rechtvaardiging voorhanden is. Het heeft
betrekking op de materiele belangenafweging, zowel op het niveau van de

86   Pres. Rb. Amsterdam 15 maart 1990, AB 307.
87      Beginselen  van  behoortijke  bestmr.  Zwolle  1990.
88 Deze benadering is eerder al verdedigd  door E.M.H. Hirsch Ballin, Arlikel   1   van  de

Grondwet als fundamentele constitutionele norm, in: C.W. Maris (red.), Gelijkheid en recht,
Deventer/Zwolle   1988, hier geciteerd  uit  de overdruk, Zwolle   1988.

238



Beleidskeuzes in het Nederlandse bestuursrecht

beleidsvoorbereiding als op het niveau van de concrete beslissing. Verdragen
als het IVBPR en het EVRM alsmede de Grondwet geven aan op welke
grond onderscheid niet toelaatbaar is. Voor het overige moet het bestuursor-
gaan zelf criteria aanleggen, eerst in abstracto in beleidsnormen en later
in concreto in beoordelingsmaatstaven voor het concrete geval. Deze criteria
moeten voldoen aan rechtmatigheidseisen die NicolaY ontleent aan het
beginsel van redelijke en billijke belangenafweging.89 Met behulp daarvan
kan worden bepaald welk onderscheid met het oog op de te beschermen
algemene belangen en belangen van burgers nog aan de eisen van redelijke
afweging zou voldoen, aldus NicolaY.

De beoordeling van de maatstaf of het 'referentiepunt' aan de hand
waarvan onderscheid wordt gemaakt, geschiedt aldus aan de hand van een
doel-middelafweging. NicolaY beantwoordt namelijk de vraag of er sprake
is van redelijke en billijke belangenafweging aan de hand van de ijkpunten:
doel van het onderscheid (is dit een legitieme en redelijke doelstelling),
de geschiktheid van het gekozen criterium om het nagestreefde onderscheid
(of de doelstelling) te effectueren alsmede de aanvaardbaarheid (redelijkheid)
van het gekozen criterium. Bovendien moet aan de verschillende betrokken
belangen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de nagestreefde
doelstelling voldoende gewicht zijn toegekend (evenredigheid in concreto).

In de terminologie van NicolaY: redelijke belangenafweging houdt voor
beleidsnormen in dat voldoende gewicht moet worden toegekend aan de
individuele belangen van de burgers in verhouding tot het gewicht dat aan
de te dienen algemene belangen wordt toegekend en dat ongelijke
behandeling op grond van de te dienen algemene belangen moet zijn
gerechtvaardigd. Een beoordelingsnorm (maatstaf voor besluitvorming in
concreto) voldoet aan de redelijkheidseis als deze rationeel is, passend met
het oog op de aard van de te beoordelen omstandigheden. Het element van
billijkheid in de belangenafweging zien we terug als eis dat onder
omstandigheden een rechtsplicht kan bestaan tot afwijking van beleidsnormen
op grond van het vertrouwensbeginsel of het beginsel van behoorlijk bestuur
dat ziet op de verhouding tussen het door het bestuursorgaan gediende
belang en het belang dat daartoe aangetast wordt.90 NicolaY signaleert dat
voor laatstgenoemd beginsel verschillende termen gebruikt worden, te weten

89   In W. Duk/R.W.L. Loeb/P. Nicolai, Bestuursrecht, s.1. 1981, p. 124 e.v. noemde hij dit
nog het beginsel van evenredige belangenafweging

90      Zie  bijv.  AR 2 maart  1993,  AB 364, waarin geconstateerd  werd dat het feitelijk gevoerde
beleid afweek van de beleidsregel en de Afdeling oordeelde dat het feitelijke beleid toegepast
moest worden.
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evenwichtigheidsbeginsel,evenredigheidsbeginsel,materieelzorgvuldigheids-
beginsel en willekeurverbod.w

Het evenredigheidsbeginsel geeft naar mijn oordeel een invulling aan
de eis die het gelijkheidsbeginsel als fundamenteel rechtsbeginsel stelt,
namelijk dat voor het maken van onderscheid objectieve criteria aangelegd
worden. Het gelijkheidsbeginsel vergt dat er voor het maken van onder-
scheid differentiatiecriteria aanwezig zijn. die een uitdrukking vormen van
een belangenafweging uit algemene gezichtspunten. In die belangenafweging
komt tot uitdrukking welke belangen bescherming behoeven en in hoeverre
ze beschermd worden. In wezen gaat het hier om de vorming en formulering
van beleid.w In veel gevallen wordt het beleid vastgelegd in beleidsregels.
De onderliggende belangenafweging kan beoordeeld worden met behulp
van het evenredigheidsbeginsel, het beginsel dat een evenwichtige belan-
genafweging aan de hand van een doel-middelafweging vraagt.93 De Hoge
Raad heeft dit als volgt uitgedrukt:

'Om te kunnen vaststellen of voor het omstreden verschil in beloning een

redelijke en objectieve rechtvaardiging voorhanden is, moet worden nagegaan
of met het gemaakte onderscheid een legitiem dod wordt nagestreefd en of dit
onderscheid kan worden aangemerkt als een passend middet om dat doel te
bereiken.'  (curs. van mij.)94

Het ging in deze zaak om een aanzienlijk verschil in salari8ring tussen

gehuwde en ongehuwde onderwijsgevenden bij gelijke arbeid. Dit verschil
werd onderbouwd met de argumentatie dat de onderhoudsverplichtingen
van een werknemer een hoger salaris rechtvaardigen. Gehuwde werknemers
zoudenvakerdanongehuwdenonderhoudsverplichtingenhebben, op grond
waarvan het Schoolbestuur meende dat het onderscheid maken tussen

gehuwden en ongehuwden een passend middel is om de doelstelling van
hogere salariering voor werknemers met onderhoudsverplichtingen te
bereiken. De Hoge Raad was echter van oordeel dat het al dan niet gehuwd
zijn gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen geen betrouwbare
aanwijzing meer vormt voor het al dan niet aanwezig zijn van onderhouds-

91   Zie voor dit alles Nicolai, p 302-316. Zie ook hiervoor § 2.2.
92      Vgl. F.M.C. VIemminx, De wissel tussen wetgeving en willekeur, N7B 1990/7, p. 200-208

(206), die stelt dat een beroep op het gelijkheidsbeginsel in feite een beroep is op het
bestuursmotief van beslissingen, een beroep op het beleid.

93 Vgl Hirsch Ballin, Artikel 1 van de Grondwet als fundamentele constitutionele norm, p
9, 11-13 en 21.

94  HR 7 mei 1993, Mathila/Stichting Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur, RvdW 101,
AB 440, m. nt. T. Loenen.
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verplichtingen en dat daarin dus geen redelijke en objectieve rechtvaardiging
voor het verschil in beloning voorhanden was. Het gekozen differentiatiecri-
terium was daarmee geen geschikt middel om tot de gekozen doelstelling
te geraken. Deze benadering komt overeen met die in internationale ver-
dragen, zoals in artikel 26 IVBPR en artikel  14 EVRM.

Over de verhouding tussen het gelijkheidsbeginsel en het evenredigheids-
beginsel citeer ik met instemming Hirsch Ballin die stelt:

'Het gelijkheidsbeginsel stelt allereerst de eis dat er differentiatiecriteria zijn.
Inzake de vaststelling weike differentiatiecriteria zullen worden gehanteerd,
diskwalificeert het gelijkheidsbeginsel in beginsel die criteria die iemands door
grondrechten beschermde identiteit betreffen als discriminatoir. In andere
gevallen (..) vereist de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel een beoordeling van
de belangenafweging die tot de keuze voor een bepaald differentiatiecriterium
heeft geleid. Daartoe moet worden nagegaan of het aanleggen van een bepaald
differentiatiecriterium, dat wil zeggen het op een bepaalde manier maken van
onderscheid. een rechtens aanvaardbaar middel is om het doel na te streven
dat het betrokken orgaan zich binnen het kader van zijn bevoegdheid heeft
gesteld of waarvan de verwezenlijking eraan is opgedragen. Het gaat hier om
de toetsing van het gebezigde differentiatiecriterium aan het evenredigheidsbegin-
sel.'95

Het evenredigheidsbeginsel kan echter niets zeggen over de gekozen
doelstelling.  Of deze gerechtvaardigd of legitiem is hangt af van de -  mede
door het recht genormeerde - politiek-maatschappelijke opvattingen, zoals
die onder meer tot uiting komen in de bescherming van grondrechten. 96
Evenmin kan het beginsel uitsluitsel bieden over het antwoord op de vraag
of uit verschillende beleidsdoelstellingen wel de 'juiste' is gekozen, of niet
de ene doelstelling moet gaan boven de andere. Ook hier hangt het antwoord
af van de politiek-maatschappelijke consensus daarover.w Dit gaat op voor
zover doelstellingen althans niet genormeerd kunnen worden door een hogere
doelstelling. Is er wel een hogere doelstelling aan te wijzen, dan geldt voor
het bepalen van sub-doelstellingen dat dit de middelen zijn met behulp
waarvan de hogere doelstelling bereikt kan worden. Op deze sub-doelstellin-
gen kan het evenredigheidsbeginsel wet toegepast worden.

95 Hirsch Ballin,  p.  21.
96 Zie Hirsch Ballin,  p.   15-19;  zie  ook C.J.N. Versteden, Het falende gelijkheidsbeginsel,

Het gelijkheidsbeginsel in het administratieve recht, VAR-geschrd)en XCUI, Alphen aan den
Rijn 1985, p. 58.

97  Vgl. D.W.P. Ruiter, Het ongrijpbare gelijkheidsbeginsel, Het gelijkheidsbeginsel in het
administratieve recht, VAR-geschriften XCIII, Alphen aan den Rijn 1985, p. 39.

241



Hoofdstuk 6

5          Grondrechten

Grondwettelijke grondrechten kunnen slechts beperkt worden indien en voor
zover de grondwetgever dat heeft bepaald. Deze beperkingen kunnen al
naar gelang de grondwettelijke formulering door middel van een wet in
formele zin of door gedelegeerde regelgeving worden vastgesteld. Bij de
herziening van de Grondwet in 1983 is het de bedoeling geweest een stelsel
van bijzondere beperkingen te introduceren, dat wil zeggen dat slechts op
grond van specifiek toegekende bevoegdheden en ter bereiking van specifiek
omschreven doelstellingen beperkingen gesteld kunnen worden aan de
uitoefening van grondrechten. Een stelsel van algemene beperkingen op
grond van een algemene bevoegdheidstoekenning tot het nemen van besluiten
of het stellen van regels werd daarmee in beginsel uitgesloten, al werden
algemene beperkingen toegelaten geacht mits deze terug te voeren zouden
zijn op een grondwettelijke beperkingsclausule.

98

In de rechtspraak lijken algemene beperkingen echter wel aanvaard te
worden, doordat rechters niet zozeer de competentievoorschriften tot
uitgangspunt hebben genomen bij hun beoordeling maar de redelijke uitleg
van de grondrechtsbepalingen.w Deze redelijke uitleg steunt met name
op een oordeel  over de belangenafweging die in concreto gemaakt  is.

100

De rechter beoordeelt deze belangenafweging aan de hand van een
evenredigheidstoetsing: een grondrechtelijk belang kan in deze benadering
alleen wijken als een ander betrokken belang in het concrete geval zwaarder
weegt. Kistenkas concludeert hieruit dat onze grondwettelijke beperkingsme-
thodiek steeds meer de richting op gaat van de noodzakelijkheidstoetsing
zoals die in het kader van het EVRM plaatsvindt. Bovendien wijst hij erop
dat het evenredigheidsbeginsel van groot belang kan zijn in geval van botsing
van grondrechten. 101

Het grote voordeel van het toetsen aan het evenredigheidsbeginsel is
daarin gelegen dat het dan gaat om een doel-middeltoetsing. In sommige
gevallen is in de grondwetsbepaling aangegeven ten dienste van welke
doeleinden beperkingen toegelaten zijn. Zo kan het recht van vereniging

98   Zie C.A.J.M. Kortmann, De Grondweisherzieningen van 1983 en 1987, Deventer 1987,
p. 51-57.

99   Zie B.P. Vermeulen, Algemene beperkingen, redelijke uitleg en redelijke toepassing van

grondrechten, RegeiMaal 1990/4, p. 78-85.
100 Zie hierover S.C. den Dekker-van Bijsterveld, Gemeenten en algemene beperkingen van

klassieke grondrechten, Gemeentestem 6925 (1991), p 382-386.
101 F.H. Kistenkas, Naar een grondrechtelijke evenredigheidstoetsing, Gemeemestem 6925 (1991),

p. 377-382 (378).
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worden beperkt in het belang van de openbare orde. Andere grondrechten
kunnen bij of krachtens de wet beperkt worden zonder dat een specifieke
doelstelling ervan is genoemd. De rechter gaat na of het gekozen middel
(de beperking) geschikt en noodzakelijk is om de beoogde doelstelling te
bereiken en beoordeelt daarna de gevolgen van de beperking voor het
grondrecht van het individu in de voorliggende concrete situatie. Hieruit
volgt tevens dat het niet gaat om het toelaten van algemene beperkingen
op grondrechten. De beperking wordt steeds bezien in het licht van de
doelstelling ervan en in het licht van de concrete omstandigheden. 102

Waar deze beperkingssystematiek in de praktijk op problemen stuit,
kan men met behulp van het evenredigheidsbeginsel naar een evenwichtige
oplossing zoeken. Problemen kunnen zich voordoen daar waar de Grondwet
niet voorziet in mogelijkheden tot beperking van de uitoefening van
grondrechten, hoewel die praktisch gezien wel nodig blijken te zijn, zoals
hetbinden vaneendrukkerij aandebeperkingen vaneen milieuvergunning.
Dan gaat het erom de doelstelling van de beperkende voorschriften vast
te stellen en om na te gaan of deze doelstelling bereikt kan worden op een
andere, het grondrecht niet of minder aantastende wijze. Voor zover dat
niet het geval is, moet worden nagegaan of de te bereiken doelstelling in
concreto ook zwaarder moet wegen dan het aangetaste - door het
grondrecht beschermde - belang. Bij het laatste onderdeel van de afweging
kan dan een rol spelen of het grondrecht in essentie, in zijn kern onaangetast
blijft. Zo blijft bij voorbeeld de kern van de drukpersvrijheid - het
openbaren van meningen zonder voorafgaande toestemming - overeind
als er milieuvoorschriften gesteld worden. Anders ligt het als er zoveel
ofzulke veeleisende voorschriftengesteld wordendat hetonmogelijk wordt
om de drukkerij in stand te houden. Aan een dergelijke vergaande beperking
roept het evenredigheidsbeginsel in concreto een halt toe. 103

De ontwikkeling naar een dergelijke meer concrete toetsing is ingegeven
door de wijze waarop in het EVRM en het IVBPR de bevoegdheid tot
beperking van grondrechten is geformuleerd. In beide verdragen worden
beperkingen gerelateerd aan bepaalde toegelaten doelstellingen en wordt
de eis gesteld dat de beperking ter bereiking van die doelstelling noodzake-
lijk  (necessary)  is.  Het is vervolgens  aan de rechter  om  aan  de  hand  van
de concrete omstandigheden te beoordelen of aan de noodzakelijkheidseis
is voldaan. 104

102 Zie Vermeulen, p. 85.
103 Zo ook Vermeulen, p. 83-84.
104   Vgl. F.H. Kistenkas,  Vn)'e straatcommunicatie, Deventer  1989,  p.  79-83.
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Het bekende geval van het Antenneverbod Leerdam biedt hiervan een goed
voorbeeld. Het verbod was in de bouwverordening opgenomen om massale
ontsiering door antennes tegen te gaan. terwijl tegelijkertijd de eis gesteld werd
dat woningcomplexen van een bepaalde omvang van een centrale antenne
voorzien moesten zijn. De Afdeling rechtspraak toetste naar aanleiding een

beroep op de vrijheid om informatie te ontvangen of door te geven zoals vervat
in artikel  10 EVRM of het verbod nodig was met het oog op de openbare orde
en oordeelde dat het in verband met dit belang niet nodig was om in alle gevallen
antennes te verbieden. Met andere woorden: het verbod was weliswaar geschikt,
maar niet noodzakelijk in deze strenge vorm. De Afdeling paste hier geen
evenredigheidstoets in concreto toe, omdat het verbod al sneuvelde in een eerdere
fase.'05

Vlemminx heeft  er  in zijn dissertatie op gewezen  dat het evenredig-
heidsbeginsel niet alleen van belang is bij het beperken van klassieke
grondrechten, maar een bredere betekenis heeft, ook voor de sociale

grondrechten. Voor beide soorten grondrechten geldt dat zij een sturende
rol kunnen vervullen bij het bepalen van overheidsbeleid en het maken van
wetgeving. Grondrechten zijn dan als het ware bakens voor de overheid.106

Zij schrijven voor waarop het beleid dient te zijn gericht en geven aan welke
maatregelen geoorloofd zijn en welke niet. Vlemminx maakt daarbij
onderscheid tussen actieve en passieve middelen om het richtinggevende
doel van grondrechten te verwezenlijken. De passieve middelen zien op
onthouding van de kant van de overheid: de overheid dient het recht te
respecteren en moet het maken van inbreuken nalaten. De actieve middelen
zien op de inspanningen van de overheid om het grondrecht te verwezenlij-
ken. Beide middelen zijn onderworpen aan een evenredigheidstoets: ingrepen
op grondrechten zijn uitsluitend toegelaten wanneer zij niet verder gaan
dan noodzakelijk is om een gelegitimeerde doelstelling van overheidsbeleid
te bereiken, terwijl tegelijkertijd de kern van het grondrecht gerespecteerd
dient te blijven. De actieve middelen mogen niet minder ver gaan dan
noodzakelijk is om het grondrecht te verwezenlijken. Ook hier gaat het
om het vinden van adequate en voldoende middelen. 107

105  AR 10 oktober 1978, AA 1979/8, p. 477-485, m.nt. F.C.L.M. Crijns; vgl. ook HR 7 februari
1984, NJ 740, AB 274, Utrechts tippelverbod.

106  Vgl. C.A.J.M. Kortmann, Grondrechten: waarborg en instrument in het bestuursrecht, NTB
1990/7, p. 197-200 (199).

107 F.M.C. VIemminx, Grondrechten en moderne beeWende kunst, Zwolle 1992, p. 292-295.
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6        Plicht tot bestuurscompensatie

Er bestaat in jurisprudentie en literatuur nog geen eensgezindheid over het
antwoord op de vraag waarin de rechtsgrond voor buitenwettelijke
bestuurscompensatie gelegen is.  Dat er een norm bestaat in het Nederlandse
recht die deze aanspraak verschaft, is zo langzamerhand zowel wat betreft
regelgeving als wat betreft beschikkingen wel aanvaard.108 De Afdeling
rechtspraak heeft uitgesproken dat waar de wet geen schadevergoedingsrege-
ling bevat, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur schadevergoeding
kunnen vorderen. 109 De Afdeling geschillen acht zelfs bestuurscompensatie
mogelijk  als de wettelijke regeling dit uitdrukkelijk uitsluit."0  De Hoge
Raad en de Centrale Raad van Beroep hebben uitgesproken dat bestuurscom-
pensatie een element is bij redelijke belangenafweging. 111

In de literatuur neemt men veelal aan dat het beginsel tgalitZ devant
les charges publiques de ongeschreven  rechtsgrondslag  vormt.112  Er  is
wel voor gepleit om dit beginsel in de Algemene wet bestuursrecht op te
nemen.113 Sommigen ontkennen dat artikel 3:4, tweede lid, bedoelde
grondslag zou kunnen vormen:14 Al eerder verdedigde  ik de opvatting
dat die grondslag wel gevonden kan worden  in dit artikel. 115  Blijkens
de Memorie van Antwoord bij de Algemene wet bestuursrecht is ook de
regering die mening toegedaan. 116

Het beginsel van evenredige belangenafweging brengt met zich mee
dat wanneer er sprake is van onevenredige benadeling van bepaalde
belangen, de overheid gehouden kan zijn tot bestuurscompensatie. Een

108  V g\.  1. A.M. van den Berk,  Schadevergoeding  zoor  rechtmatig  toegebrachte  schade  door
de overheid, Zwolle 1991, p. 10.

109 AR 23 maart 1989, AB 1989, 428.
110 AG 31 december 1990, AB 1991, 424, Waterschap de Groote Waard.
111  HR 16 mei 1986, NJ 1987, 251 en HR 18 januari 1991, AB 241 (Varkensmesters); CRvB

26 mei 1987, TAR 166. Zie ook NO 5 februari 1990, NJB 1990/7, p. 294.
112 Zie overde betekenis van dit beginsel in het Franse bestuursrecht W. Konijnenbelt, De 6galit6

devant les charges publiques in het Franse administratieve recht, Besmurswetenschappen
1971/5, p. 263-298.

113 H.J. Simon, Nadeelcompensatie in de Algemene wet bestuursrecht?, NJB 1988/42, p.  1519-
1520.

114  J.H.W. de Planque, Overheidsaansprakelijkheid, administratieve en burgerlijke rechter,
VAR-reeks 102, Alphen aan den Rijn 1989, p. 14; P. NicolaY, Kroniek Beginselen van behoor-
lijk bestuur,  ATB  1990/1,  p.  34-35,  J.E.M . Polak, Ontwikkelingen in het administratieve
schadevergoedingsrecht, NTB 1993/7, p. 249-256.

115 Zie mijn commentaar bij art. 3:4 Awb, in: J.B.J.M. ten Berge e.a. (red.), Commentaar
op de Algemene  wet besmursrecht  c. a., losbl., 's-Gravenhage  1988-.

116 Kamerstukken U 1990/91, 21 221, nr. 5, p. 56-58.
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rechtsplicht tot schadevergoeding bestaat niet alleen als er sprake is van
ongerechtvaardigd zware schade vergeleken met de positie van derden, maar
ook wanneer de behartiging van een algemeen belang zwaarwegend is en
dit belang slechts op een bepaalde wijze behartigd kan worden, waardoor
groot nadeel ontstaat voor betrokkenen. Hier zien we dat de eerder be-
schreven toetsing op twee niveaus eveneens consequenties heeft voor de
schadevergoedingsplicht. 117 Bij het antwoord op de vraag of er compensa-
tie gegeven moet worden voor bepaalde schade als gevolg van op zicllzelf
rechtmatig overheidshandelen, komt het vooral aan op de verhouding
algemeen belang-individueel belang, de laatste fase van de evenredigheids-
toets. Als bij de eindafweging blijkt dat een individueel belang te zeer
benadeeld wordt in verhouding tot het voordeel voor het algemeen belang,
en om beleidsredenen dit algemene belang toch op de gekozen wijze
behartigd moet worden, kan het evenwicht tussen algemeen en individueel
belang hersteld worden door enige vorm van compensatie te bieden. De
toetsing op evenredigheid in concreto brengt in zo'n situatie waarin een
alternatief, minder ingrijpend middel niet voorhanden of niet opportuun
is, de verplichting tot compensatie met zich mee, wanneer niet van de
betrokkenen gevergd kan worden dat zij dit nadeel zelf dragen.

118

Dat deze opvatting overigens niet nieuw is, blijkt uit een publikatie van
Teunissen'19 die wijst op een onbekend gebleven artikel van Van Maarse-
veen. Daarin maaktdeze onderscheid tussenabsoluuten relatiefonrechtma-
tige overheidsdaden. Absoluut onrechtmatig is handelen in strijd met een
positieve rechtsregel; relatiefonrechtmatig is handelen waarbij de belangen
van bijzondere personen worden gekrenkt. In het laatste geval is er strijd
met de norm van evenredigheid in de verdeling van de openbare lasten. 120

117   Vgl.  ook P.J.J. van Buuren, Nadeelcompensatie in de Algemene wet bestuursrecht,  in:  J.L.
Boxum   e.a.    Ged.),   Aantrekketijke    gedachten,    Beschouwingen   over   de   Algemene   wet
bestuursrecht, Deventer 1993, p. 91-108 (101-102).

118  Zo ook R.M.  van Male, Nadeelcompensatie in het ambtenarenrecht, Schipperbundel,  TAR
1990, p. 442448 (443); K. van de Ven, De publiekrechtelijke titel voor schadevergoedingsbe-

sluiten, AA 1990/1, p.  11-18 (13) en F.J. van Ommeren, Bestuurscompensatie, draagkracht
en rechtseconomie,  AA 1990, Special Rechtseconomie,  p. 80-89 (682-691) (87/689);  A.J.
Bok, Zorgvuldige en afgewogen regelgeving in het licht van de Algemene wet bestuursrecht,
NTB 1993/3, p 117-126 (p. 124-125).

119 J.M.H.F. Teunissen, Schadevergoeding wegens relatiefonrechtmatigeoverheidsdaad, Over
een  NJB-artikel  dat ten onrechte geen klassieker  werd, NJB 1994/5, p. 163-164.

120 H.Th.J.F. van Maarseveen. Een opmerking over de onrechtmatige overheidsdaad, NJB 1954,
p. 914-920 (917).
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Het is ook deze redenering die ten grondslag heeft gelegen aan het
Varkensmestersarrest. 121

De vraag of dit wel of niet gevergd kan worden, moet worden
beantwoord tijdens het proces van belangenafweging dat leidt tot het
primaire besluit en uitsluitsel daarover dient deel uit te maken van dit
besluit. Eerder formuleerde ik aspecten die daarbij een rol spelen:

122

-   de aard en het gewicht van het betrokken algemeen belang,

De verplichting tot het nemen van maatregelen om bedreiging van een
houtopstand weg te nemen, is opgelegd in het algemeen belang bij
instandhouding. Hoewel de kapverordening tot uitgangspunt heeft dat de
zakelijk gerechtigde de kosten draagt, moet in dit geval een uitzondering
worden gemaakt en delen de gemeente en de eigenaar de kosten. 123

-   de aard en het gewicht van het betrokken individuele belang,

Het ontslag van een leraar die is lid van de Centrumpartij, is op zichzelf
gerechtvaardigd. Uit een oogpunt vanevenwichtige belangenafweging zou
het echter ongerechtvaardigd zijn de financiele gevolgen geheel voor
rekening van de betrokkene te laten, aldus de Centrale Raad van Be-
roep.

124

-   de mate waarin een individueel belang benadeeld is, mede (maar niet
uitsluitend) in vergelijking tot andere soortgelijke individuele belangen,

De geslotenverklaring van een weggedeelte gedurende een jaar in verband
met de opsporing en opruiming van oorlogsexplosieven betekende dat de
kortste route van een tuinbouwbedrijf naar de veiling geblokkeerd was.
De omrijschade behoefde echter niet vergoed te worden, omdat de situatie
van de betrokken tuinder zich niet onderscheidde van die van andere
weggebruikers.

125

Bij planschade gaat het niet om de vergelijking met andere individuele
belangen maar om de vraag of een burger door het plan zwaarder wordt
getroffen dan met de algemene situatie in overeenstemming is.

126

121 Voor een uiteenzetting van de casus en de overwegingen van de Hoge Raad zie hiervoor
§2.1.

122  Zie mijn aantekeningen bij art. 3:4 Awb, in: J.B.J.M. Ten Berge e.a. (red.), Commentaar
op de Algemene wet besmursrecht  c. a., losbl., 's-Gravenhage  1988-.

123 AR 8 juli 1992, AB 1993, 248, m.nt. C. Riezebos.
124 CRvB 26 mei 1987, TAR 166.
125   AG  21   september 1990, ABkon 1255.

126 AG 28 januari 1991, AB 449.
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-   de aard en de omvang van de schade,

Ook immateriele schade komt blijkens de rechtspraak voor vergoeding
in  aanmerking. 127 De Afdeling geschillen heeft de redenering  van  de
hand gewezen dat de waardevermindering van een pand in relatie tot de
waarde ervan zo gering is dat die schade niet behoeft te worden ver-
goed.128

-    de vraag of de schade geheel of gedeeltelijk voor eigen risico van de
betrokkene moet blijven. Zijn er verwachtingen gewekt? Behoort de
schade tot het normale maatschappelijke of bedrijfsrisico? Bij het
beantwoorden van deze vragen is mede van belang welke opstelling
de overheid in het proces van besluitvorming heeft gekozen.

De nadelige gevolgen van verkeersmaatregelen (omrijschade) bij voorbeeld
behoren in beginsel voor rekening van de benadeelden zelf te blijven, omdat
deze behoren tot het normale maatschappelijke risico. 129

De aanschrijving tot verwijdering van een woonschip ging gepaard met
een aanbod tot schadevergoeding in verband met jarenlang gedogen. Omdat
het gedogen gevolgd werd door het verstrekken van een ligplaatsvergunning
voor beperkte tijd waartegen betrokkene geen bezwaar maakte, wordt de
schadevergoeding gekort op grond van eigen risico. 130

De gemeente verbond als nader voorschrift aan een bouwvergunning de
eis dat de woning zou worden aangesloten op de openbare riolering.
Anderhal f jaar eerder  had de gemeente op verzoek van de eigenaar ver-
klaard dat het betrokken gebied in de nabije toekomst niet op de riolering
zou worden aangesloten, waarop de eigenaar een sceptic tank liet
aanleggen. De gemeente kon deze eis niet stellen zonder de aanlegkosten
van de tank te vergoeden. 131

Voor de Ginkelse heide kwam de aanwijzing tot natuurgebied zo onver-
hoeds dat de betrokken exploitant van een instructeursschool geen
maatregelen meer kon nemen om zijn contractuele verplichtingen af te
handelen. 112

127 Zie AR 15 februari 1993, AB 488; CRvB 8 juli 1993, AB 546.
128   AG 10 september  1991,  AB  1992,   141. Deze redenering is ontleend  aan het beginsel  van

de objectgerichte draagkracht, zoals beschreven en verdedigd door O.M. de Rijdt, Bestuurs-
compensatie.   Een jundisch  onderzoek  naar  de  pralaijk,  Oegstgeest  1991.

129 Vgl. KB 16 april 1991, AB 1992, 250; Vz AG 5 maart 1991, AB 435; Vz AG 5 april 1991,
AB 436 en KB 26 oktober 1990, AB 1991, 437.

130 AR 8 februari 1989, AB 1990, 152, m.nt. P.C.E. van Wijmen.
131 AR 17 april 1989. AB 1990,35.
132 Vz AR 30 augustus 1990, AB 1991, 432. Zie ook AG 24 augustus 1989, AB 1990, 43 met

betrekking tot de wijziging van een bestemmingsplan op een moment dat de plannen voor
een recreatieterrein al rond waren; en AG 9 november 1990, AB 1991, 448 met betrekking
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Indien deze afweging leidt tot de conclusie dat het betrokken besluit slechts
dan niet onevenredig is als compensatie wordt geboden, dient overwogen
te worden op welke wijze die compensatie kan worden gegeven. Vergoeding
kan in geld worden gegeven of op andere wijze door tegemoetkoming aan
de bezwaren. 133

In zijn bespreking van het Varkensmestersarrest134 noemt Van Buuren
een aantal criteria die naar zijn mening een rol spelen bij de beantwoording
van de vraag in welke gevallen aansprakelijkheid bestaat voor in beginsel
rechtmatig toegebrachte schade:

-   het moet gaan om schade die een gelijke behandeling van de rechtsgenoten
verstoort omdat de schade bij Edn of enkele personen of een kleine groep
van personen terecht komt, terwijl anderen in een min of meer gelijke positie
niet getroffen worden;

-  het moet schade betreffen die niet geacht kan worden te behoren tot het
normaal maatschappelijk of bedrijfsrisico;

-   schade als gevolg van voorzienbare maatschappelijke ontwikkelingen komt
niet voor vergoeding in aanmerking;

-  de schade kan niet toegerekend worden aan de geledeerde;
-     de schade behoort niet tot een risico dat de geledeerde heeft of geacht moet

worden te hebben aanvaard.

Deze criteria komen overeen met de factoren die ik hiervoor formuleerde,
zij het dat Van Buuren mijn laatste factor ontbindt in meer factoren, hetgeen
naar mijn inzicht verhelderend werkt.

Deze factoren die in de jurisprudentie tot uitdrukking komen, zijn al
uitgebreid onderzocht en besproken door Van den Berk in haar dissertatie.
Ik volsta daarom met de voorbeelden hierboven en met een verwijzing naar
haar werk.135

Van den Berk heeft voorgesteld om in de Awb een bepaling op te nemen
die als volgt zou moeten luiden:

'Op verzoek van een belanghebbende kent een bestuursorgaan een schadevergoe-
ding toe ten laste van het lichaam waartoe dat orgaan behoort, indien de
belanghebbende als gevolg van een besluit of handeling van dat orgaan schade
lijdt of zal lijden welke redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort
te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is
verzekerd.'

tot het wegvallen van de mogelijkheid tot woningbouw.
133   Zie over de aspecten van de vaststelling van schade en schadevergoeding Te Rijdt, p. 91-188.
134 AB-klassiek, p 234-244 (243).
135 Zie Van den Berk, p 61-133.
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De bepalingen van het BW met betrekking tot schadevergoeding (Afdeling
10, Boek 6) dienen van overeenkomstige toepassing te worden verklaard,
aldus Van den Berk. 136 Een dergelijke bepaling heeft vooral het voordeel
dat de competentie van de administratieve rechter daarmee duidelijk
aangegeven is, omdat de beslissing van het bestuursorgaan gezien zal worden
als eenbeschikking. 137 De bepaling kan overigens alleen betrekking hebben
op zuivere schadebesluiten. Voor die besluiten waarbij de rechtmatigheid
afhangt van het al dan niet bieden van bestuurscompensatie, zal toch
teruggegrepen moeten worden naar artikel  3:4.

7       Evenredigheid en beleidskeuzes

7.1 Evenredigheid en algemene beleidskeuzes

De ontwikkelingen met betrekking tot eisen van behoorlijke regelgeving
en de toetsing van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels
wijzen erop, dat het evenredigheidsbeginsel als concept van doel-middelaf-
weging een belangrijke betekenis heeft gekregen. Uit de rechtspraak valt
af te leiden dat de noodzakelijkheidstoets in dit verband een nuttig en
belangrijk instrument kan zijn. De noodzakelijkheidstoets valt zelden
expliciet aan te treffen, maar er zijn voldoende aanwijzingen dat deze toets

impliciet - via het verbod van willekeur of de billijke wetsuitleg - wel
wordt aangelegd. Te wijzen    valt    op het Landbouwvliegers-    en    het
Varkensmestersarrest en op de rechtspraak van met name de Afdeling
rechtspraak. In zaken waarin gemeenschapsrecht moet worden toegepast,
valt een meer rechtstreekse toetsing te bespeuren, die naar mijn oordeel
het voordeel van analytische helderheid biedt.

Het evenredigheidsbeginsel houdt geen maatstaf in met behulp waarvan
bepaald kan worden of een doelstelling van beleid gerechtvaardigd is.
Evenmin biedt het mogelijkheden om de keuze tussen verschillende
beleidsdoelstellingen te bepalen. Dit is het geval voor zover doelstellingen
althans niet genormeerd kunnen worden door een hogere doelstelling. Het
vaststellen van beleidsdoelstellingen hangt uiteindelijk af van de politiek-
maatschappelijke opvattingen ter zake. Is er wel een hogere doelstelling
aan te wijzen, dan geldt voor het bepalen van sub-doelstellingen dat dit

136 P. 249.

137 Vgl. ook de uitwerking die Van Buuren aan het voorstel van Van den Berk heeft gegeven
in zijn bijdrage in Aantrekkel(ike gedachien, p. 107.
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de middelen zijn met behulp waarvan de hogere doelstelling bereikt kan
worden. Op deze sub-doelstellingen kan het evenredigheidsbeginsel wel
toegepast worden.

Er blijkt- overigens niet alleen bij de algemene beleidskeuzes - een
grote verwevenheid te bestaan tussen het evenredigheidsbeginsel,   het
vertrouwensbeginsel, het motiveringsbeginsel  en het materiale zorgvul-
digheidsbeginsel. Het laatste beginsel drukt hetzelfde uit als de eis van
noodzakelijkheid en evenredigheid in concreto. Het motiveringsbeginsel
vraagt naar een verantwoording van de doel-middelafweging. Het vertrou-
wensbeginsel vindt zijn pendant in het evenredigheidsbeginsel als het gaat
om de modaliteit van de maatregel, een modaliteit die zo min mogelijk
ingrijpt in de belangen van de betrokkenen. Daarom kunnen overgangsmaat-
regelen of onder omstandigheden financiele compensatie vereist zijn.

7.2 Evenredigheid en concrete beleidskeuzes

Bij het maken en beoordelen van concrete beleidskeuzes is hetbelangrijkste
criterium de evenredigheid in concreto, dat wil zeggen de verhouding tussen
het te dienen belang en de aangetaste individuele belangen in het concrete
geval. Daarbij geldt dat de individuele belangen zo mogelijk ontzien moeten
worden door de minst ingrijpende modaliteit van een besluit te kiezen.
Zolang de doelstelling van de onderliggende wettelijke bepalingen niet op
onaanvaardbare wijze worden geschaad, moet de voor de betrokkene minst
bezwarende wijze van uitvoering worden gekozen. Voorschriften die
verbonden worden aan vergunningen mogen niet verder gaan dan noodzake-
lijk is om de met die voorschriften beoogde doelstelling te bereiken.

Het ontzien van belangen kan - wat de belangen van derden betreft -
bewerkstelligd worden door het verbinden van voorschriften aan beschikkin-
gen. In de gevallen waarin desondanks nog een onaanvaardbare benadeling
van derde belangen blijkt, zijn er twee mogelijkheden: het besluit mag niet
worden genomen of er moet aan de betrokkenen enigerlei compensatie
worden geboden.

Ook hier bestaat een sterke verwevenheid tussen het evenredigheidsbe-
ginsel en andere algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Gewezen
kan worden op het zorgvuldigheidsbeginsel  en het vertrouwensbeginsel,
maarook op het motiveringsbeginsel. Gerechtvaardigde verwachtingenzijn
een onderdeel van de belangen die in het kader van de evenredigheid in
concreto afgewogen moeten worden. Daarbij geldt dat aan gerechtvaardigde
verwachtingen een groot gewicht toekomt, maar dat zij niet van doorslagge-
vende betekenis zijn. Immers kan het algemeen belang en de wettelijke
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plicht onder omstandigheden zwaarder wegen, zodat een contra-legem
beslissing uitgesloten is. In zo'n geval kan het evenwicht in de verhouding
hersteld worden door het aanbieden van een vorm van bestuurscompensatie.

De ontwikkelingen in het privaatrecht blijken parallel te lopen met de
ontwikkelingen in het bestuursrecht. Met de contractsvrijheid als uitgangs-
punt wordt echter minder gekeken naar een evenwicht van belangen, als
wel naar de mate waarin en de wijze waarop dit evenwicht verstoord is
geraakt. Een volledig evenwicht tussende prestaties overen weer is immers
niet verplicht, als de onevenwichtigheid maar niet te groot is en niet tot
stand is gekomen als gevolg van misbruik van omstandigheden door een
van de contractspartijen. Onzeker is in hoevere de doel-middelatweging
zoals die in het evenredigheidsbeginsel is vervat, ook volledig toegepast
zal gaan worden op de relatie overheid-burger in het privaatrecht.

7.3 Slotconclusie

Het gelijkheidsbeginsel enhet evenredigheidsbeginsel zijn nauw met elkaar
verbonden doordat aan de hand van een doel-middelafweging vastgesteld
moet worden of er een objectieve rechtvaardiging voorhanden is voor een
verschil in behandeling.

Artikel 3:4, tweede lid, Awb kan naar mijn oordeel de grondslag vormen
voor de plicht tot vergoeding van schade bij overigens rechtmatige
beleidskeuzes. Een beslissing kan immers pas voldoen aan de eisen die het
tweede lid stelt, als de onevenredig nadelige gevolgen gecompenseerd zijn.
De aspecten die een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of de
belangenafweging zodanig onevenredig is, dat schadevergoeding nodig is
om het evenwicht te herstellen, zijn de volgende: de aard en het gewicht
van het betrokken algemeen belang, de aard en het gewicht van de betrokken
individuele belangen, de mate van benadeling van de individuele belangen,
mede in vergelijking tot andere soortgelijke belangen, de aard en de omvang
van de schade en de vraag of de schade voor eigen rekening van de
betrokkene behoort te blijven. Bij dit laatste aspect is tevens van belang
of er verwachtingen zijn gewekt.

Uit dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat het accent van de toetsing
verschilt. De toetsing van algemeen verbindende voorschriften aan
beginselen is pas recent tot wat bredere ontwikkeling gekomen. Hier is
de toetsing terughoudend. Uit de hiervoor gegeven analyse blijkt dat ze
zich beperkt tot de geschiktheids- en noodzakelijkheidstoets. Hetzelfde geldt
voor de beleidsregels ende plannen. De toetsing vanconcrete beleidskeuzes
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gaat dieper en omvat ook de evenredigheid in concreto. Dit verschil laat
zich eenvoudig verklaren uit de verschillende aard van de te maken keuzes.

Waar de rechter het evenredigheidsbeginsel al dan niet versluierd toepast
in de zin van een doel-middeltoetsing, zien we een sterk accent op de
verhouding tussen de bij de besluitvorming betrokken belangen, het
algemene tegenover het individuele. De rechter toetst dan ofhet individuele
belang niet te zeer geraakt wordt in verhouding tot het te dienen algemene
belang. Het accent ligt met andere woorden op de derde fase van de evenre-
digheidstoets. De geschiktheid noch de noodzakelijkheid vaneen maatregel
inabstracto komt bij de toetsing expliciet aan bod, uitzonderingen daargela-
ten.138 Deze wijze van toetsen houdt verband met de opvatting die bestaat
over de taak van de rechter: de beoordeling van concrete bestuursbesluiten
in hun concrete context.

Mijn conclusie  is dat artikel 3:4, tweede lid, inderdaad aansluit op de
huidige bestuurlijke en rechterlijke praktijk, zij het dat de hantering van
het in dit artikel vervatte evenredigheidsbeginsel nogal versluierd geschiedt.
Een meer expliciete hantering van het doel-middelschema als concept voor
de bestuurlijke belangenafweging verdient naar mijn oordeel de voorkeur.

138  Zoals in de hiervoor aangehaalde uitspraak in de zaak Batenburg/Geldermalsen met betrekking
tot een Hinderwetvergunning vooreen verwarmingsinstallatie: het met het aan de vergunning
verbonden voorschrift beoogde doel kon evenzeer bereikt worden op een voor de
vergunninghouder minder bezwarende wijze, aldus de Afdeling geschillen. Zie ook het Var-
kensmestersarrest.
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De betekenis van het evenredigheidsbeginsel

1       Een korte beantwoording van de probleemstelling

Het doel van deze studie was vanuit een rechtsvergelijkend en Europees
perspectief te onderzoeken welke betekenis in het Nederlandse bestuursrecht
met betrekking tot de bestuurlijke besluitvorming toekomt aan het evenredig-
heidsbeginsel,  en meer  in het bijzonder aan artikel 3:4, tweede lid,  Awb.
De studie is uitgevoerd langs twee lijnen, waarvan de eerste een onderzoek
was naar de hantering van het evenredigheidsbeginsel in het Duitse, Franse
en - meer uitgebreid - het Europese bestuursrecht. De tweede lijn was
een onderzoek naar de vraag of in het Nederlandse bestuursrecht eenzelfde
hantering van het evenredigheidsbeginsel aangetroffen kon worden.

Heel in het algemeen gesteld luidt het antwoord op de eerste vraag dat
met name in het Duitse en het Europese bestuursrecht, en in mindere mate
in het Franse bestuursrecht een expliciete hantering plaatsvindt van het
evenredigheidsbeginsel, waarbij hetevenredigheidsbeginsel wordtopgevat
als een criterium dat een doel-middelafweging eist bij de uitoefening van
discretionaire bevoegdheden. (Zie §§ 2 en 3.)

Deze wijze van hantering treffen we ook aan in het Nederlandse
bestuursrecht, zij het dat de hantering nog in veel gevallen niet expliciet
geschiedt. Meer en meer treffen we echter voorbeelden aan waarbij de
rechter meer expliciet gaat toetsen aan het evenredigheidsbeginsel. Verwacht
mag worden dat deze ontwikkeling zich zal doorzetten, nu sinds 1 januari
1994 de Algemene wet bestuursrecht van kracht   is. Op basis   van   de
Nederlandse jurisprudentie en de conclusies uit het onderzoek van met name
het EG-recht heb ik kunnen vaststellen dat bestuursorganen bij de uitoefening
van discretionaire bevoegdheden een doel-middelafweging moeten maken,
daarbij de aantasting van de betrokken belangen van burgers in aanmerking
nemend. In § 4 is een schema opgenomen, volgens welke de afweging zich
dient te voltrekken. Dit schema geeft een nadere explicitering van artikel
3:4,  tweede  lid,  Awb.

Geconcludeerd kan worden dat er, wat de bestuurlijke besluitvorming
betreft, een congruentie bestaat tussen de hantering van het evenredigheids-
beginsel in het Europese en het Nederlandse bestuursrecht; van een volledige
samensmelting is echter geen sprake. In § 5 is aangegeven, waarom dat
wel mogelijk, nodig en gewenst is.
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2 Andere rechtstelsels

De eerste lijn is het globale onderzoek naar de rol en betekenis van het
evenredigheidsbeginsel in drie andere rechtsstelsels, te weten die van de
Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en de EG. Een eerste conclusie die
getrokken kan worden, is dat het evenredigheidsbeginsel in deze stelsels
een brede betekenis heeft en een belangrijke rol speelt bij de beoordeling
van de uitoefening van discretionaire bevoegdheden. De toepassing van
het beginsel beperkt zich niet tot de uitoefening van sanctiebevoegdheden,
maar is van belang voor de uitoefening van iedere discretionaire bevoegdheid
die een beleidskeuze inhoudt, ongeacht of de uitoefening resulteert in een
beslissing in een concreet geval of in een besluit van algemene strekking,
waaronder algemeen verbindende voorschriften.

Het Verhaltnismajligkeitsprinzip als beginsel van de juiste maat is een
zeer fundamenteel afwegingsprincipe in het Duitse bestuursrecht en vindt
zijn grondslag hoofdzakelijk in het Rechtsstaatsprinzip. Het bergt elementen
van andere afwegingsprincipes en -technieken in zich. Het Verhiiltnis-
m ligkeitsprinzip is van toepassing op alle soorten van bevoegdheidsuit-
oefening door de overheid, ongeacht of deze nu ordenende of presterende
taken vervult, en heeft met name betrekking op de uitoefening van
bevoegdheden waaraan voor (derden)belanghebbenden nadelen verbonden
zijn.

Het Verhaltnismi:Bigkeitsprinzipvraagtnaardedoel-middelverhouding
vanoverheidshandelen. Daarbij wordt aangenomendat deoverheid handelt
om een bepaalde doelstelling ten behoeve van de behartiging van het
algemeen belang te bereiken. Het middel dat daartoe wordt aangewend moet
geschikt zijn om dit doel te bereiken (Geeignetheit); daarnaast moet het
inzetten van het betrokken middel noodzakelijk zijn om het beoogde doel
te bereiken (Erforderlichkeit). Dit heeft tot gevolg dat het minst ingrijpende
middel gekozen moet worden, dat wil zeggen het minst ingrijpend voor
de betrokken burger(s).   Tot slot wordt de vraag gesteld  of de inzet  van
het gekozen middel niet in een wanverhouding staat tot het beoogde doel,
gezien de schade die het de burger berokkent (Verhaltnismalligkeit in enge
zin). De constatering  dat  dit het geval is, leidt tot onrechtmatigheid  van
de genomen beslissing. Deze onrechtmatigheid kan niet hersteld worden
of voorkomen worden door schadevergoeding aan te bieden. Het Verhaltnis-
mafligkeitsprinzip kan niet dienen als grondslag voor de plicht tot
bestuurscompensatie.

Ret principe de proportionnalitt kan nog niet beschouwd worden als
principe glntral du droit public. Daarvoor  is het toepassingsbereik  nog
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te beperkt. Tot op heden is toepassing ervan vastgesteld op het gebied van
de ordehandhaving, de economische interventie, het ambtenarentuchtrecht
en de ruimtelijke ordening.

Inhoudelijk werkt het principe de proportionnalitt als een maatstaf om
tegengestelde belangen tegen elkaar af te wegen aan de hand van het noodza-
kelijkheidscriterium. Daarbij bestaat geen verschil in toepassing tussen
algemene beleidskeuzes en concrete besluiten. Waar een vrijheidsbeperkende
maatregel wordt genomen, hangt de geoorloofdheid van die beperking sterk
af van de rechtspositie die de benadeelde inneemt. Waar deze kan wijzen
op een fundamenteel recht. bij voorbeeld de vrijheid van handel en industrie,
is het bestuursorgaan gehouden deze vrijheid zo min mogelijk aan te tasten.
Dit brengt mee dat de beperking noodzakelijk (ntcessaire en indispensable)
moet zijn om te bereiken wat in het algemeen belang dienstig is. Een
specifieke doelstelling die men met een maatregel wil bereiken, geeft de
rechter een goed aanknopingspunt voor zijn toetsing. Dit betekent naar mijn
mening dat in het geval van maatregelen die een fundamenteel recht be-
perken, de controle zich richt op deze drie punten: het recht en het daaraan
inherente belang bij een zo groot mogelijke vrijheid, de precisie waarmee
de doelstelling van de maatregel aangegeven is, en de noodzaak van de
beperking.

Het accent bij de toetsing ligt dan op de vrijheid. Deze heeft de voorrang
zolang niet precies aangegeven kan worden op grond van welk belang
beperking nodig is. Een beroep op 'het' algemeen belang is onvoldoende
voor het toestaan  van een beperking.  Waar  wel een specifiek belang
aangetoond kan worden, volgt toetsing op proportionnalita.

In geval de betrokkene zich niet kan beroepen op een fundamenteel
recht, maar slechts op een minder sterk verankerd recht, volgt controle
langs dezelfde lijn, maar ligt het accent sterker op het ingeroepen belang.
Dit zal sneller voldoende specifiek worden geacht om beperking te
rechtvaardigen. De regel dat de beperking nacessaire en indispensable moet
zijn, geldt onverkort.

Waar geen beperking van rechten plaatsvindt, maar de overheid een
prestatie levert ten behoeve van een burger, of de beperking plaatsvindt
juist ten behoeve van een prestatie ten opzichte van de burger verloopt de
afweging enigszins anders. Hier zijn aan de orde het belang van de betrokke-
ne bij de prestatie en het algemene belang dat door de bevordering van
de belangen van de betrokkene eveneens bevorderd wordt, zoals bij de
economische steunmaatregelen. Het individuele belang en het algemene
belang moeten grotendeels samenvallen om de toekenning gerechtvaardigd
te doen zijn. Een negatief aspect voor het algemeen belang - zoals

257



Hoofdstuk 7

benadeling van derden, hetgeen bij voorbeeld in strijd met het gelijkheidsbe-
ginsel kan zijn - kan reden zijn tot weigering van de prestatie of tot
vernietiging van de toekenning.

Het principe de proportionnalitt wordt niet in verband gebracht met
bestuurscompensatie.   Het  beginsel  van de tgalitt devant les charges
publiques vertoont echter vele trekken van het principe de proportionnalit6.

In § 4.3 van hoofdstuk 2 is vastgesteld, dat het evenredigheidsbeginsel
in combinatie met het subsidiariteitsbeginsel in artikel 3B EG is neergelegd
met het oog op de bevoegdheidsverdeling tussen de EG en de lidstaten.
Bij de keuze voor het ene of het andere niveau kan een noodzakelijkheids-
toets worden aangelegd, in die zin dat het EG-niveau in aanmerking komt,
wanneer maatregelen op dat niveau nodig zijn om de materie goed te
regelen. Deze keuze is in hoge mate van politieke aard. Toetsing van die
keuze aan het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel door
het Hof van Justitie zal slechts met de uiterste terughoudendheid kunnen
geschieden. 1 Wanneer de keuze echter eenmaal gemaakt is voor regeling
door de EG, speelt het evenredigheidsbeginsel een grotere rol. De derde
alinea van artikel 3B geeft aan, dat de keuze van het regelingsinstrument
ende regelingsintensiteit getoetst kunnen wordenaan het evenredigheidsbe-
ginsel. Een dergelijke toetsing kan indringender zijn, omdat daarbij   de

rechtmatigheid van het gekozen instrument in het geding is. Een recente
zaak over de richtlijn algemene produktveiligheid geeft aan dat dit ook
daadwerkelijk gebeurt. (Zie hoofdstuk  2,  §  4.3.)

Het evenredigheidsbeginsel kent in het gemeenschapsrecht in het kader
van de bestuurlijke besluitvorming een ruime toepassing, daar het wordt
beschouwd als een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht dat van
toepassing is op alle communautaire rechtshandelingen, zowel in de direkte
als in de indirekte  Vollzug. Ret beginsel ziet op een behoorlijke belange-
nafweging en omvat een geschiktheids- en een noodzakelijkheidscriterium.
Afhankelijk van de aard van het beleidsgebied en de aard van de rechts-
handeling toetst het Hof meer of minder terughoudend aan dit beginsel.
De algemene rechtsbeginselen van gemeenschapsrecht hebben tevens hun
invloed op de wijze waarop nationale bestuursorganen hun discretionaire
bevoegdheden hanteren bij de uitvoering van EG-recht. Vanuitdatperspec-
tief was het van belang diepergaand kennis te nemen van de wijze waarop

1    Vgl. P.M. Schmidhuber/G. Hitzler, Die Verankerung des Subsidiari tsprinzip im EWG-
Vertrag - ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer foderalen Verfassung der Europaischen
Gemeinschaft, NVwZ 1992/8, p. 720-725.
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het evenredigheidsbeginsel gehanteerd wordt in het gemeenschapsrecht.
(Zie hiervoor hoofdstuk 3 en 4 en hierna § 3.)

Hoofdstuk 2 had ten doel inzicht te verkrijgen in de wijze waarop het
evenredigheidsbeginsel gehanteerd wordt in de rechtsstelsels die model
hebben gestaan bij de formulering van artikel 3:4 Awb. Daarbij is gebleken
dat die hantering op enigszins verschillende, maar toch ook weer equivalente
wijze plaatsvindt. Het meest ontwikkeld is het evenredigheidsbeginsel en
de toetsing daaraan in het Duitse en het communautaire recht. Het Franse
recht staat nog slechts aan het begin van de weg naar invoering en toepas-
sing ervan. In deze rechtsstelsels blijkt het evenredigheidsbeginsel te worden
gehanteerd als een controle- en toetsingsconcept voor alle bestuurlijke
belangenafweging, zij het dat dit concept in Frankrijk nog maar summier
uitgewerkt is. In de Bondsrepubliek en de EG kent het een verdere en
diepergaande ontwikkeling en toepassing. Dat concept houdt in dat de
belangenafweging geanalyseerd wordt als zijnde een afweging tussen doel
en middel van een besluit, waarbij de nadelen van een besluit niet in een
wanverhouding mogen staan tot de beoogde voordelen ervan. Daarbij valt
de analyse uiteen in drie stappen:

-    de vaststelling van het beoogde doel: hierbij is van belang in hoeverre
de gekozendoelstelling legitiem/gerechtvaardigd is geziende wettelijke
grondslag waarop de bevoegdheidsuitoefening berust;

-     de beoordeling van de gebruikte instrumenten/middelen; daarbij is van
belang of het gekozen middel geschikt is om de doelstelling te bereiken
en in hoeverre daartoe andere, minder ingrijpende middelen voorhanden
zijn;

-    de beoordeling van de verhouding tussen de beoogde doelstelling van
het besluit en de nadelen die daaraan in concrete gevallen verbonden
zijn voor individuele belangen.

3        Het EG-recht

Gezien de grote en toenemende betekenis van het EG-recht voor het
nationale recht, de verder ontwikkelde toepassing van het evenredigheidsbe-
ginsel in de EG en de verwijzing in de Memorie van Toelichting bij artikel
3:4 naar het communautaire recht is het onderzoek van het gemeenschaps-
recht vervolgens nader uitgewerkt en toegespitst op de terreinen handhaving
en andere beleidskeuzes. Deze tweedeling is gemaakt omdat ik ben uitgegaan
van de hypothese dat bij het opleggen van sancties andere elementen van
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belang zijn voor de besluitvorming dan bij de uitoefening van andere
discretionaire bevoegdheden. Immers legt het evenredigheidsbeginsel in
het sanctierecht van oudsher de plicht op een sanctie op te leggen die in
een juiste/evenwichtige verhouding staat tot de ernst van het feit, hetgeen
iets anders leek te zijn dan de doel-middelafweging. Uit het onderzoek is
echter gebleken dat de afwegingsmethode niet zoveel verschilt: het blijkt
steeds te gaan om een doel-middelafweging, waarbij aan de individuele
belangen, afhankelijk van de aard van het te nemen besluit (concreet of
algemeen), een groter of minder groot gewicht toekomt.

De EG handhaaft het gemeenschapsrecht langs directe en langs indirecte
weg. De directe handhaving geschiedt door de Commissie en in geval van
tuchtsancties  door de Instelling  waar de betrokkene werkzaam  is.   De
indirecte handhaving vindt plaats in de lidstaten door de organen van de
lidstaten. Zij dienen daarbij het assimilatiebeginsel in acht te nemen. Dit
houdt niet alleen in dat lidstaten vergelijkbare overtredingen van EG-recht
op dezelfde procedurele en materiele wijze moeten vervolgen en bestraffen
als nationale overtredingen, maar ook dat het communautaire evenre-
digheidsbeginsel doorwerkt en door moet werken in de nationale sanctione-
ring. Dit blijkt uit de wijze van toetsing van het Hof van Justitie. In deze
toetsing heb ik namelijk geen principieel verschil kunnen vaststellen tussen
directe en indirecte handhaving.

De hiervoor gememoreerde noodzakelijkheidstoets van sancties heeft
niet alleen betrekking op de zwaarte van de sanctie zelf, maar ook op de
vraag of lidstaten wel verplicht kunnen worden dergelijke sancties toe te
passen bij de rechtshandhaving. De verplichtingen die de lidstaten ter zake
opgelegd krijgen, en de beperkingen die daardoor aan hun beleidsvrijheid
bij de rechtshandhaving worden gesteld, mogen niet verder gaan dan noodza-
kelijk is voor een goede handhaving. Dit is gebleken in de zaak Commis-
sie/Duitsland.2

Er is geen duidelijk verschil in toetsing tussen de verschillende sanctie-
soorten. Wel heb ik vastgesteld dat de toetsing van tuchtsancties terughou-
dender geschiedt dan van bij voorbeeld boeten. Een belangrijk gegeven
is verder dat het Hof ook verordeningen zelf toetst op evenredigheid van
sanctionering, hetgeen in enkele gevallen tot aanpassing van de sanctiebe-
palingen heeft geleid.3

We kunnen vaststellen dat het Hof sanctionering beziet in de doel-
middelcontext van het handhavingsbeleid. Aan de hand van be-

2        Zie  hoofdstuk  3,  §3.
3    Zie de arresten Buitoni en Atalanta.
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leidsdoelstellingen gaat het Hof na welk sanctie-intrumentarium noodzakelijk
is om deze doelstellingen te bereiken. Daarbij heeft het Hof wel oog voor
bijzondere omstandigheden van het concrete geval, maar acht de handhaving
zelf van het hoogste belang. Dit blijkt onder meer ook uit de houding van
het Hof met betrekking tot cumulatie van sancties.  Het Hof acht cumulatie
toegestaan vanuit de verschillende handhavingsdoeleinden, maar eist wel
dat de totaliteit van de sancties niet onevenredig zwaar is ten opzichte van
de rechtsinbreuk.

In hoofdstuk 4 zijn enerzijds de beleidskeuzes van lidstaten in het kader
van het vrije verkeer besproken, en anderzijds die van Raad en Commissie
in het kader van de economische politiek. Parallel aan het onderscheid direc-
te/indirecte handhaving is dit hoofdstuk eveneens verdeeld in twee sporen:
de beleidskeuzes van de lidstaten en die van de EG zelf. Bij de beschrijving
heeft het accent gelegen op beleidskeuzes die neergelegd zijn in algemene
regelingen. In het kader van de gemeenschappelijke handelspolitiek betreft
het individuele beslissingen, welke echter evenzeer een algemene werking
hebben. Doel van het hoofdstuk was om na te gaan welke factoren bepalen
of een beleidskeuze als gerechtvaardigd wordt gezien.

In het kader van de beoordeling van de rechtmatigheid van beperkingen
van een van de verdragsvrijheden stelt het Hof op basis van het EG-recht
een grens aan de beleidsvrijheden van de lidstaten. Hier kan een parallel
worden getrokken met de indirecte handhaving van gemeenschapsrecht.
In beide situaties wordt de beleidsvrijheid van de lidstaten beperkt, waarbij
de grens in twee richtingen gelegen is in het evenredigheidsbeginsel. Ener-
zijds mogen beperkende of verplichtende EG-maatregelen zelf niet verder
gaan dan noodzakelijk is ter bereiking van de doelstellingen van de EG.
Anderzijds moeten lidstaten bij het bevoegdelijk nemen van nationale
maatregelendie restricties inhouden van EG-beleid, die restricties zo gering
mogelijk houden. Ook hier geldt een noodzakelijkheidscriterium. Beperking
van het vrije verkeer door lidstaten is aldus toegestaan, voor zover ingege-
ven door een doelstelling die door het gemeenschapsrecht gewaarborgd
of erkend wordt en voor zover communautaire harmonisatiemaatregelen
ontbreken. Detoegepaste maatregel moetgeschiktzijnomdezedoelstelling
te bereiken en mag in haar effecten niet verder gaan dan noodzakelijk is
om het beoogde doel te bereiken. Met behulp van het evenredigheidsbeginsel
kunnen zo uiteenlopende communautaire en nationale doelstellingen met
elkaar te verenigd worden, waarbij de lidstaten in beginsel hun beleidsvrij-
heid behouden.

Er is een tendens te bespeuren dat het Hof de afstandelijkheid die de
toetsing aan de rule Ofreason kenmerkt, enigszins laat varen in die gevallen
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waarin de eerdere jurisprudentie van het Hof door nationale rechters op
zeer verschillende wijze wordt uitgelegd, zoals bij de zondagssluiting van
winkels te zien  is.  Het Hof heeft in deze kwestie zelf aangegeven wanneer
een winkelsluiting in strijd komt met het vrije verkeer van goederen, en
welke maatregelen wel geoorloofd zijn. Van dit optreden gaat een har-
moniserende werking uit.

Het evenredigheidsbeginsel is geen criterium aan de hand waarvan de
ene doelstelling boven de andere gesteld kan worden. Als gevolg van het
karakter van de EG als economische gemeenschap is het vertrekpunt bij
de beoordeling van maatregelen steeds de vraag naar het functioneren van
de gemeenschappelijke markt,  en gaat het Hof van daaruit, rekening houdend
met gemaakte politiek-economische keuzes, de voorgelegde maatregelen
toetsen. Op die manier lijkt er toch een hierarchie van doelstellingen te
bestaan.

Het beginsel van non-discriminatie, zoals dat in de vier vrijheden is
opgenomen, is sterk verweven  met het evenredigheidsbeginsel. De vraag
of een maatregel discriminerend is, wordt meestal beantwoord met behulp
van het evenredigheidsbeginsel. Bij de beoordeling van de gerechtvaar-
digdheid van het onderscheid wordt getoetst aan de evenredigheidscriteria
doelstelling, geschiktheid en noodzakelijkheid van de maatregel. Hetzelfde
zien we bij de specifieke discriminatieverboden die in § 4 van hoofdstuk
4 zijn besproken.  Om in concreto te kunnen beoordelen of het onderscheid
gerechtvaardigd is, moeten de doel-middelverhouding en de mate waarin
de EG-onderdaan in zijn rechtspositie benadeeld wordt, gewogen worden.
Daarbij dient de vraag beantwoord te worden of dit nadeel in een evenredige
verhouding tot het nagestreefde doel staat en of dit doel niet zonder ongelijke
behandeling of door een minder vergaande ongelijke behandeling bereikt
had kunnen worden.

Raad en Commissie hebben een vrij grote beleidsvrijheid en beoorde-
lingsruimte met betrekking tot het beheersen van de marktsituatie. Slechts
als er sprake is van een kennelijke wanverhouding tussen het doel van de
betrokken maatregel en het gekozen middel ziet het Hof aanleiding tot
vernietiging. Steun- of subsidiemaatregelen toetst het Hof wat strenger.
Dan kent het Hof meer gewicht toe aan de belangen van door de maatregel
getroffen particulieren. Niet ieder deelbelang kan van doorslaggevende
betekenis zijn. Het moet wel gaan om een beduidende groep van zwaar
gedupeerden.

Bij het onderzoek naar interventiemaatregelen is een verwevenheid
geconstateerd tussen het evenredigheidsbeginsel en het vertrouwens- en
rechtszekerheidsbeginsel. Aan interventiemaatregelen wordt in veel gevallen
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terugwerkende kracht toegekend. Het Hof gaat na om welke redenen Raad
of Commissie terugwerkende kracht geschikt en noodzakelijk achtten om
de doelstelling van de maatregel veilig te stellen en controleert of de
regelgever in redelijkheid kon oordelen dat terugwerkende kracht noodzake-
lijk was. Het vertrouwen van marktdeelnemers op het voortbestaan van
een regeling of op het invoeren ervan slechts voor de toekomst ondervindt
beperking, voor zover dat noodzakelijk is om bepaalde hogere doelstellingen
te bereiken.

Deze noodzakelijkheidstoets is in het EG-recht eerder regel dan
uitzondering. Een meer concrete toetsing aan het evenredigheidsbeginsel
vindt plaats in zaken waar fundamentele rechten bij betrokken zijn. Dan
wordt ook gekeken naar de gevolgen van de maatregelen voor individuele
belangen. De toetsing blijft dan niet beperkt tot de geobjectiveerde
noodzakelijkheidstoets, maar relateert het effect van de maatregel aan het
wezen van het fundamentele recht. Tast de maatregel dit recht in zijn kern
aan  dan  acht  het  Hof haar onrechtmatig.

Geconstateerd kan worden dat er verschil is in intensiteit van beoordeling
tussenproduktenenmarktdeelnemers/producentenenerzijds en individuele
werknemers/dienstverrichters anderzij(is. Beperkingen van het vrije verkeer
en interventiemaatregelen ondergaan een globale noodzakelijkheidstoets.
Met concrete belangen behoeft slechts rekening gehouden te worden als
het gaat om grote groepen getroffenen. Als er fundamentele rechten in het
spel zijn, past het Hof daarentegen een evenredigheidstoets in concreto toe.
Niet alleen geschiktheid en noodzakelijkheid, maar ook de mate waarin
individuele rechten en belangen worden getroffen, betrekt het Hof in zijn
oordeel.

De huidige jurisprudentie van het Hof laat geen ruimte voor het
wegnemen van onevenredigheid in de belangenafweging door het aanbieden
van een financiele compensatie achteraf. Het Hof houdt daarvoor nog te
strak vast aan de onrechtmatigheid als grondslag voor de plicht tot
schadevergoeding. Toch zijn er wel aanwijzingen dat het Hof de mogelijk-
heid van schadevergoeding bij rechtmatige daad niet volledig uitsluit. Aan
het openen van de mogelijkheid achteraf schadevergoeding toe te kennen
bij rechtmatige daad, kleeft het bezwaar dat er grote financiale belangen
mee gemoeid zijn. Het Hofheeft bij de onrechtmatige daad de criteria voor
aansprakelijkheid van de EG zeer streng gemaakt om de financiale gevolgen
voor de EG zoveel mogelijk te beperken. Het Hof voelt blijkens de
jurisprudentie het meest voor het verdisconteren van compensatie voor
mogelijke onevenredig nadelige effecten in de maatregel zelf.
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4        Het Nederlandse bestuursrecht

De tweede onderzoekslijn is die van het Nederlandse bestuursrecht. Ook
dit gedeelte van het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de tweedeling
handhaving en andere beleidskeuzes.  Voor het gedeelte betreffende  de
handhaving heb ik bovendien een tweedeling gemaakt naar reparatoire en
punitieve sancties, omdat ook hier verschil zou kunnen zijn in de elementen
die voor de belangenafweging van belang zijn, gezien de verschillende strek-
king van de twee soorten sancties.  Voor de andere beleidskeuzes ben ik
nagegaan in hoeverre  het  in de hoofdstukken  2,3  en 4 gevonden doel-
middelconcept in de huidige jurisprudentie en besluitvormingspraktijk
toepassing vindt.

Uit de analyse in hoofdstuk 5 is gebleken dat de factoren die de
evenredigheidvan sanctie-oplegging bepalen, voor punitieve en reparatoire
sancties d zelf(le zijn. Het gaat bij beide immers om:

f--/
-   de door de overtreding geschade belangen;
-    de omstandigheden waaronder de overtreding begaan is (verzachtende

omstandigheden);
-     de houding van de overtreder ten aanzien van het gepleegde feit (verwijt-

baarheid, bereidheid tot verbetering/ongedaanmaking);
-    de houding van de overheid dienaangaande (gedogen, belang bij handha-

ving);
-   de materiele en financiele omstandigheden van de overtreder (draag-

kracht en dergelijke).

De keuze om over te gaan tot sanctie-oplegging - ongeacht of het een
reparatoire of een punitieve sanctie betreft - is een beleidskeuze, dat wil
zeggen een keuze waartoe een discretionaire bevoegdheid bestaat, maar
die onderbouwd moet worden. Bij punitieve sancties is dat uitsluitend te
zien bij de kwalificatie van de feiten, als het gaat om de vraag of de feiten
een sanctie rechtvaardigen. In de wet is aangegeven welk'delict' geconsta-
teerd moet worden om een sanctie te kunnen opleggen. Het is dan aan het
bestuursorgaan om vast te stellen of de feiten als zodanig gekwalificeerd
kunnen worden. Bij reparatoire sancties ontbreekt in het algemeen een
directe relatie tussen 'delit somschrijving' en sanctiebevoegdheid. Bij het
beargumenteren van de beleidskeuze voor bij voorbeeld bestuursdwang gaat
het echter naar mijn mening ook om de kwalificatie van een feitencomplex
op zodanige wijze dat dit complex een sanctie rechtvaardigt. Verschillen
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tussen de beoordeling van punitieve en reparatoire sancties zijn naar mijn
mening vooral gelegen in dit feit.

Op het punt van de overige beleidskeuzes zijn mijn conclusies de
volgende. Het evenredigheidsbeginsel   is van groot belang   voor   de
regelgeving. De ontwikkelingen die in hoofdstuk 6 zijn geschetst met
betrekking tot eisen van behoorlijke regelgeving, zoals de Aanwijzingen
voor de regelgeving, en de toetsing van algemeen verbindende voorschriften
en beleidsregels geven aan dat het concept van de doel-middelafweging
hier goede diensten bewijst. Uit de rechtspraak valt af te leiden dat de nood-
zakelijkheidstoets in dit verband een nuttig en belangrijk instrument kan
zijn. De noodzakelijkheidstoets wordt zelden expliciet gehanteerd, maar
er zijn voldoende aanwijzingen dat deze toets impliciet - via het verbod
van willekeur of de billijke wetsuitleg - wel wordt aangelegd. In zaken
waarin gemeenschapsrecht moet worden toegepast, valt een meer recht-
streekse toetsing te bespeuren, die naar mijn oordeel het voordeel van
analytische helderheid biedt. Het valt te verwachten dat in de toekomst,
onder de invloed van de Aanwijzingen voor de regelgeving, artikel 3:4
Awb en de communautaire rechtspraak deze meer expliciete toetsing
gemeengoed zal worden, als de mogelijkheid om rechtstreeks beroep in
te stellen tegen algemeen verbindende voorschriften een feit zal zijn. (Zie
ook hierna § 5.)

Het vaststellen van beleidsdoelen en de prioritering daarvan kan niet
met behulp van het evenredigheidsbeginsel beoordeeld worden. De
evenredigheidstoets veronderstelt dat er reeds een beleidsdoelstelling
aangegeven is. Waar deze ontbreekt is het immers niet mogelijk om te
bepalen of maatregelen geschikt en noodzakelijk zijn om de doelstelling
te bereiken. Waar het beleidsdoel een uitwerking is van eenbeleidsdoelstel-
ling van een hoger niveau, is de evenredigheidstoets uiteraard wel mogelijk.
Dan is het nadere beleidsdoel immers een middel om het hogere doel te
bereiken.

Evenals in het gemeenschapsrecht blijkt er een grote verwevenheid te
bestaan tussen het evenredigheidsbeginsel en andere beginselen van
behoorlijk bestuur, te wetenhet vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbegin-
sel, het motiveringsbeginsel en het materiele zorgvuldigheidsbeginsel. Het
laatste beginsel drukt hetzelfde uit als de eis van noodzakelijkheid en
evenredigheid in concreto. Het gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbe-
ginsel zijn nauw met elkaar verbonden doordat aan de hand van een doel-
middelafweging vastgesteld moet worden of er een objectieve rechtvaardi-
ging voorhanden is voor een verschil in behandeling. Het motiveringsbegin-
sel vraagt naar een verantwoording van de doel-middelafweging. Het
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vertrouwensbeginsel houdt verband met het evenredigheidsbeginsel als het
gaat om de modaliteit van de maatregel, een modaliteit die zo min mogelijk
ingrijpt in de belangen van de betrokkenen. Gerechtvaardigde verwachtingen
zijn tevens een onderdeel van de belangenafweging op het niveau van de
evenredigheid in concreto. Gerechtvaardigde verwachtingen hebben daar
een groot gewicht, maar kunnen niet van doorslaggevende betekenis zijn.
Het algemeen belang en de wettelijke plicht kunnen onder omstandigheden
zwaarder wegen. Contra legem beslissen is in die gevallen niet toegestaan.
Het evenwicht in de verhouding kan dan hersteld worden door het nemen
van overgangsmaatregelen of het aanbieden van een vorm van bestuurs-
compensatie.

De evenredigheid in concreto, dat wil zeggen de verhouding tussen het
te dienen belang en de aangetaste individuele belangen in het concrete geval,
vereist dat de individuele belangen zo mogelijk ontzien moeten worden door
de minst ingrijpende modaliteit van een besluit te kiezen. Dit betekent dat
de voor de betrokkene minst bezwarende wijze van uitvoering dient te wor-
den gekozen, voor zover tenminste daardoor de doelstelling van de onderlig-
gende wettelijke bepalingen niet op onaanvaardbare wijze worden geschaad.
Voorschriften die verbonden worden aan vergunningen mogen niet verder
gaan dan noodzakelijk is om de met die voorschriften beoogde doelstelling
te bereiken. Voor voorschriften die ten doel hebben de belangen van derden
te beschermen geldt hetzelfde. Voor zover er desondanks nog een
onaanvaardbare benadeling van derde-belangen blijkt, zijn er twee
mogelijkheden: het besluit mag niet worden genomen of er moet aan de
betrokkenen enigerlei vorm van compensatie worden geboden.

De ontwikkelingen in het privaatrecht blijken parallel te lopen met de
ontwikkelingen in het bestuursrecht.  Met de contractsvrijheid als uitgangs-
punt wordt echter minder gekeken naar het bereiken van evenwicht van
belangen, als wel naar de mate waarin dit evenwicht verstoord is geraakt.
Onzeker is in hoeverre de doel-middelafweging zoals die in het evenredig-
heidsbeginsel is vervat, ook volledig toegepast zal gaan worden op de relatie
overheid-burger in het privaatrecht.

Artikel 3:4, tweede lid, Awb biedt een grondslag voor de plicht tot ver-
goeding van schade bij overigens rechtmatige beleidskeuzes. Het tweede
lid brengt immers mee dat de onevenredig nadelige gevolgen van een
beslissing gecompenseerd moeten worden. De aspecten die een rol spelen
bij de beantwoording van de vraag of de belangenafweging zodanig on-
evenredig is, dat schadevergoeding nodig is om het evenwicht te herstellen,
zijn de volgende: de aard en het gewicht van het betrokken algemeen belang,
de aard en het gewicht van de betrokken individuele belangen, de mate
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van benadeling van de individuele belangen. mede in vergelijking tot andere
soortgelijke belangen, de aard en de omvang van de schade en de vraag
of de schade voor eigen rekening van de betrokkene behoort te blijven.
Bij dit laatste aspect speelt het vertrouwensbeginsel eveneens een rol.

Uit hoofdstuk 6 is duidelijk geworden dat het accent van de rechterlijke
toetsing verschilt. De toetsing van algemeen verbindende voorschriften aan
rechtsbeginselen is een recente ontwikkeling. Deze toetsing is terughoudend
en beperkt zich tot de geschiktheids- en noodzakelijkheidstoets. Op deze
wijze worden ook beleidsregels en plannen getoetst. De toetsing van
concrete beleidskeuzes gaat dieper en omvat ook de evenredigheid in concre-
to. De verschillende aard van de te maken keuzes brengt dit met zich mee.

Door de plaatsing van artikel 3:4 in de Algemene wet bestuursrecht
is duidelijk dat het evenredigheidsbeginsel vooral bedoeld is als richtsnoer
voor de bestuurlijke besluitvorming, hetzij op een abstract niveau bij het
maken van algemene beleidskeuzes, hetzij op het concrete niveau bij het
handelen in concrete gevallen. Deze richtsnoer houdt in dat zowel op het
abstracte als op het concrete niveau de afweging volgens een bepaald
stramien dient te verlopen. Dit is schematisch aldus voor te stellen:

- Eerst wordt bepaald welke doelstelling(en) nagestreefd zal (zullen)
worden, alsmede op grond van welke algemeen verbindende voorschrif-
ten of bevoegdheid dit mogelijk  is.

-   Dan wordt nagegaan met behulp van welke maatregelen - passend
binnen het kader van de toepasselijke algemeen verbindende voorschrif-
ten - de gewenste doelstelling bereikt kan worden (geschiktheidscriteri-
um).

- Vervolgens wordt bezien welke van de gevonden maatregelen het minst
ingrijpend is voor de betrokkenen. Hier dient de aard van de maatregel
te worden afgewogen tegen de belangen die door toepassing van het
middel geschaad zullen worden (noodzakelijkheidscriterium).   In  dit
stadium moeten mogelijke alternatieven in aanmerking worden genomen.

-    Tot slot dient te worden beoordeeld of de gekozen maatregel wel in
een evenredige verhouding staat tot het te dienen doel, gezien de aard
van de betrokken belangen en de mate waarin zij als gevolg van de
maatregel geschaad worden (evenredigheid in concreto). Deze afweging
kan tot gevolg hebben dat van toepassing van de maatregel wordt
afgezien of dat de belanghebbenden op enigerlei wijze compensatie
ontvangen voor de schade die zij lijden.
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Het evenredigheidsbeginsel in de Algemene wet bestuursrecht moet op
dezelfde wijze verstaan worden als het Verhaltnismalligkeitsprinzip en als
het communautaire evenredigheidsbeginsel. De formulering van het tweede
lid duidt op een doel-middelafweging zoals hiervoor schematisch is
aangegeven.

Ik  meen te hebben aangetoond  dat de inhoud van artikel 3:4, tweede
lid, geen breuk vormt met de huidige bestuursrechtelijke jurisprudentie,
maar integendeel een aanscherping of verduidelijking van de wijze waarop
verschillende algemene beginselen van behoorlijk bestuur nu reeds
gehanteerd worden. Het verbod van kennelijke onredelijke belangenafwe-
ging, het zorgvuldigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel worden vaak
toegepast wanneer het in wezen om een beoordeling van de doel-middelver-
houding van een besluit gaat. De rechter toetst als het ware op een versluier-
de manier aan het evenredigheidsbeginsel: hij benoemt de toetsingsgrond
als een van de hiervoor aangegeven beginselen, maar hij toetst in werkelijk-
heid aan het evenredigheidsbeginsel. Naar mijn oordeel zou een meer
expliciete toetsing aan de deelcriteria van het evenredigheidsbeginsel
verhelderend werken, omdat de rechter - evenals bestuursorganen en
burgers - hieraan meer houvast heeft bij de beoordeling van de uitoefening
van discretionaire bevoegdheden dan aan vage noties als die van de redelijk-
heid.

5  Congruentie en osmose?

Uit het onderzoek is gebleken dat in het Nederlandse bestuursrecht het
evenredigheidsbeginsel gehanteerd wordt op een wijze die overeenkomt
met de hantering in het Europese recht, namelijk als een regel die een doel-
middelafweging voorschrijft bij de uitoefening van discretionaire bevoegdhe-
den. In het Nederlandse recht geschiedt die hantering voor een deel nog
versluierd, en voor een deel expliciet, namelijk daar waar het gaat om de
punitieve sancties. Het Hof van Justitie past het evenredigheidsbeginsel
toe bij de beoordeling van algemene en concrete beleidskeuzes, waarbij
een licht accent gelegd kan worden bij de toetsing van algemene beleidskeu-
zes; wat de Nederlandse rechter betreft ligt het accent meer bij concrete
beleidskeuzes. Congruentie is er dus wel; de osmose ontbreekt echter.

Zou een verdergaande congruentie of zelfs samensmelting van het
communautaireevenredigheidsbeginsel enhet Nederlandse evenredigheidsbe-
ginsel voordelen kunnen bieden? Deze vraag kan behandeld worden vanuit
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twee gezichtshoeken: die van het communautaire recht en die van het
Nederlandse bestuursrecht.

Vanuit het perspectief van het gemeenschapsrecht heeft verdergaande
congruentie vooral voordelen op het terrein van de harmonisatie van EG-
recht en nationaal recht, en dientengevolge van harmonisatie van de
rechtsstelsels van de lidstaten onderling. Tot op heden is het terrein van
de EG dat van het economische recht, waarbij beleidsterreinen met
economische implicaties, zoals het milieu of de media, eveneens bestreken
worden. In het kader van de EU is een verdere uitbreiding van de
beleidsterreinen zeker te verwachten. Voor het Europese bestuursrecht bete-
kent dit kansen om tot verdere ontwikkeling te komen. De aanzetten daartoe
zijn al te vinden in het huidige Europese recht en komen onder meer tot
uiting  in de toepassing van het evenredigheidsbeginsel.

Een meer uniforme toepassing daarvan in de jurisprudentie van de lidsta-
ten betekent dat de rechtspraak meer en meer gelijk gaat lopen als gevolg
van de hantering van een gelijksoortige toetsingsmethode. Het Duitse recht
kent met het Verhaltnismalligkeitsprinzip al het benodigde instrumentarium,
het Franse recht heeft met het principe de proportionnalitt een goede basis
met behulp waarvan de toetsing verder ontwikkeld kan worden. Het
Nederlandse recht biedt vele aanknopingspunten voor een toetsing naar
communautair voorbeeld. Op onderdelenzullener ongetwijfeld verschillen
in uitkomsten van de toetsing blijven bestaan. Deze kunnen echter door
het Hof gelijk getrokken worden, zoals het Hof bij voorbeeld ook gedaan
heeft bij de winkelsluitingswetgeving. Economisch gezien zullen dan het
door verschillen in toetsing en interpretatie veroorzaakte onderscheid in
concurrentievoorwaarden (distorsies in EG-jargon) kleiner worden of
wellicht zelfs verdwijnen. Het zal dan weinig zin meer hebben op grond
van voordeligere ofnadeligere rechtspraak in een lidstaateconomische acti-
viteiten daar wel ofjuist niet te entameren (forum shopping). Dit alles brengt
op de desbetreffende terreinen een eenvormig Europees bestuursrecht
dichterbij.

Vanuit het perspectief van het Nederlandse bestuursrecht kan opgemerkt
worden dat de methode van het Hof geschikt is voor de aard van de
beoordeling die een Nederlandse rechter moet geven. Uit de analyse van
de jurisprudentie blijkt dat de Nederlandse rechter het evenredigheidsbeginsel
al toepast in de zin van een doel-middeltoetsing, maar dat in veel gevallen
versluierd doet en uiteindelijk een ander beginsel als vernietigingsgrond
kiest. De rechter toetst of het individuele belang niet te zeer geraakt wordt
in verhouding tot het te dienen algemene belang. Het accent ligt met andere
woorden op de derde fase van de evenredigheidstoets. De geschiktheid noch
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de noodzakelijkheid van een maatregel in abstracto komt bij de toetsing
expliciet aan bod, uitzonderingen daargelaten. Deze wijze van toetsen houdt
verband met de opvatting die bestaat over de taak van de rechter: de
beoordeling van concrete bestuursbesluiten in hun concrete context.

De taak van het Hof van Justitie is - zoals we hebben gezien - een
enigszins andere. Dit hangt ook samen met de bevoegdheid van het Hof
om algemeen verbindende voorschriften te toetsen.  Het Hof waakt vooral
over een rechtmatige algemene beleidsvorming, en richt de toetsing dan
ook met name op de eerdere fases van de belangenafweging, de momenten
waarop de beleidskeuzes worden gemaakt. Aangezien deze keuzes vaak
op economische gronden worden gemaakt en economisch beleid nu eenmaal
uit zijn aard wat grofkorrelig is, beperkt het Hof de toetsing in het algemeen
tot de geschiktheids- en de noodzakelijkheidstoets.  Waar het Hof overgaat
tot een beoordeling of de nadelige gevolgen van een maatregel voor de
betrokken belangen niet in een onevenredige verhouding staan tot de met
de maatregel te dienen belangen, beweegt die toetsing zich ook op een zeker
abstractieniveau, omdat het zelden gaat over specifieke individuele belangen,
maar vooral om de belangen van een bepaalde groep.

Indien de Nederlandse administratieve rechter meer de methode van
het Hof over zou nemen, zou dat kunnen betekenen dat het accent van de
toetsing ook meer zou verschuiven van de concrete besluitvorming naar
de fase van de beleidsvorming/-bepaling, en dat deze fase meer in abstracto
getoetst zou gaan worden op geschiktheid en noodzakelijkheid van juist
deze beleidskeuze.4 We hebben gezien dat in de rechtspraak al een tendens
bestaat om aan concrete besluiten ten grondslag liggende beleidsregels en
algemeen verbindende voorschriften te toetsen. In zaken waarbij EG-recht
is betrokken, toetsen Nederlandse rechters al met behulp van het communau-
taire evenredigheidsbeginsel.  Nu met artikel  3:1  Awb de mogelijkheid  is
geopend om algemeen verbindende voorschriften en besluiten van algemene
strekking te toetsen  aan alle bepalingen van afdeling 3.2, waaronder  aan
artikel 3:4, zal die tendens in de toekomst alleen maar sterker worden.  De
maatstaf waaraan tot op heden getoetst wordt, is geent op het verbod van
willekeur/kennelijke onredelijke belangenafweging. Het zou mede in het
licht van artikel 3:1 verhelderend  zijn  als de Nederlandse rechter  meer
expliciet gebruik zou gaan maken van het concept dat het Hof gebruikt:
een doel-middeltoetsing aan de hand van de ijkpunten (legitieme) doelstel-

4       Vgl. hetgeen Nicolai  in zijn dissertatie opmerkt over maatstaven voor beleidsvorming.
(Beginselen van behoortek besmur, Deventer 1990, p. 302-313.) Overigens ziet hij als centraal
beginsel met betrekking tot deze fase het gelijkheidsbeginsel, dat wil zeggen het verbod van
ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van gelijke gevallen.
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ling, geschiktheid en noodzakelijkheid van het toe te passen instrument,
en de mate waarin individuele belangen getroffen worden door deze
toepassing, de evenredigheid in concreto.5

Op het punt van de regelgeving heeft het Nederlandse recht ook wat
te bieden voor het Europese recht. In § 3 werd gewezen op de bevoegd-
heidsverdeling tussen de lidstaten en de EG, en op het evenredigheids-
beginsel als grenscriterium voor de keuze tussen verschillende beleidsinstru-
menten. Tot op heden kent de EG geen algemene richtlijnen voor de
wetgeving. Zowel de Raad van Ministers als de Commissie hanteert de
eigen, meer ofminder uitgewerkte regels, maar algemeen geldende aanwij-
zingen die door alle communautaire wetgevers in acht genomen moeten
worden, ontbreken tot op heden.6 De Nederlandse Aanwijzingen voor de
regelgeving kunnen de EG ten voorbeeld strekken bij het ontwikkelen van
een algemene code. Meer speciaal in verband met het onderwerp van deze
studie kan gewezen worden op de Aanwijzingen die in § 2.1 van hoofdstuk
6 zijnbesproken. Deze impliceren dat waar mogelijk volstaan moetworden
met een lichte vorm van regulering, die meer verantwoordelijkheid laat
aan de betrokkenen, zoals zelfregulering. Dergelijke bepalingen kunnen
mede richting geven aan de constitutionele verhoudingen tussen EG en de
lidstaten en ertoe bijdragen dat het subsidiariteitsbeginsel een hanteerbare
invulling krijgt. (Zie hierover hoofdstuk  2,  §  4.3.)

Het evenredigheidsbeginsel brengt met zich mee dat wanneer sprake
is van een onevenredige benadeling van bepaalde belangen, ofwel het besluit
niet gehandhaafd kan blijven, ofwel bestuurscompensatie moet worden
geboden. Een rechtsplicht tot schadevergoeding bestaat in deze optiek niet
alleen als er sprake is van ongerechtvaardigd zware schade in vergelijking
met de positie van derden, maar ook en vooral wanneer een algemeen belang
zwaar weegt en dit belang slechts op een bepaalde wijze behartigd kan
worden, waardoor een groot nadeel voor betrokkenen ontstaat. Het Hof
van Justitie geeft bij zijn beoordeling aan, het meeste te voelen voor de
benadering dat een besluit slechts rechtmatig is, als een oplossing is gegeven
voor onevenredige schade. Deze zelfde benadering dient naar mijn oordeel

5         Zie ook JHvdV  in  zijn noot onder  CBb  5 juni  1992,  AB  477.
6     Resolutie van de Raad van Ministers betreffende de redactionele kwaliteit van de commu-

nautaire wetgeving,  Pb  1993,  C 66/01. De resolutie is gericht tot  de Raad en tot nationale
en Europese ambtenaren die in Raadskader bij de voorbereiding van regelgeving zijn
betrokken, maar niet tot de Commissie. Die heeft eigen, intern gehouden Rtgles de technique
ligislative. Zie hierover C. S. Valkenburg, Hulp voor de Europese wetgever?, NJB 1993/39,
p. 1400-1404.
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gevolgd te worden bij de toepassing van artikel 3:4, tweede lid, inhet kader
van bestuurscompensatie.

Zowel in het gemeenschapsrecht als in het Nederlandse bestuursrecht
is gebleken dat in het doel-middelconcept verschillende materiele algemene
beginselen van behoorlijk bestuur ingepast kunnen worden.7 Deze
beginselen zien immers op een evenwichtige belangenafweging, al hebben
zij inhoudelijk ieder een eigen accent. Niet alleen het verbod van kennelijke
onredelijke belangenafweging en het zorgvuldigheidsbeginsel, maar ook
het vertrouwensbeginsel is in het hier bedoelde concept in te passen: het
achterwege laten van overgangsmaatregelen, het niet nakomen van een
toezegging of het intrekken van een beschikking kan getoetst worden aan
het noodzakelijkheidscriterium en aan de evenredigheid in concreto. De
mate waarin een individu getroffen wordt in situaties waarin vertrouwen
aanwezig is, bepaalt immers mede het antwoord op de vraag welk gewicht
aan diens belangen toegekend moet worden. Het gelijkheidsbeginsel vindt
een nadere invulling door het evenredigheidsbeginsel doordat dit laatste
beginsel een richtsnoer biedt voor het aanleggen en beoordelen van
differentiatiecriteria. Het motiveringsbeginsel vraagt in wezen niet meer
dan een evenwichtige doel-middelafweging en een verantwoording ervan.

Het belangrijkste voordeel van toepassing van het evenredigheidsbeginsel
als regel die een doel-middelafweging vraagt, is naar mijn mening daarin
gelegen dat er een heldere beoordelingsstructuur ontstaat die zowel in EG-
zaken als in nationale zaken gehanteerd kan worden. Bestuursorganen,
rechterlijke macht en de burger zijn enerzijds ermee gediend dat de eis van
behoorlijke en evenwichtige belangenafweging nader geconcretiseerd wordt
in op de verschillende fases van de bestuurlijke besluitvorming toegesneden
regels. Anderzijds is het van belang geen verschillende bestuursrechtelijke
circuits te laten ontstaan. Nu hetNederlandse bestuursrechtzich langs eigen
wegen ontwikkelt, is het gevaar van een communautair en een Nederlands
circuit niet denkbeeldig. Ook vanuit de Nederlandse gezichtshoek is er
belang bij om het nationale bestuursrecht en het Europese bestuursrecht
niet als gescheiden gebieden te zien. Het zou navrant zijn om over enige
tijd te moeten constateren dat de Algemene wet bestuursrecht weliswaar
op de verschillende deelterreinen van het Nederlandse bestuursrecht
harmoniserend heeft gewerkt, maar dat inmiddels voor de terreinen die
door het Europese recht zijn beinvloed een ander circuit bestaat. We hebben
immers gezien dat Nederlandse rechters in zaken met een communautair

7   De Lange Stelt dat het evenredigheidsbeginsel als het ware een schakelbepaling tussen
verschillende algemene beginselen is. Zie zijn Publiekrechtelijke rechtvinding, p. 179.
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karakter het Europese evenredigheidsbeginsel toepassen, zoals zij dat ook
met andere Europese rechtsregels  doen. (Zie hoofdstuk  6,   §  2.1.)  Een
testcase biedt in de nabije toekomst de nieuwe Wet op de economische
mededinging8, die voor een deel een kopie is van de communautaire
mededingingsregeling. Hier zullen we kunnen vaststellen in hoeverre bij
de uitoefening van nationale bevoegdheden gebruik gemaakt wordt van de
communautaire ervaringen.' Wat het evenredigheidsbeginsel betreft is dat
zeker goed mogelijk.

Het verdient om de redenen die ik hiervoor heb aangegeven, de voorkeur
om op alle terreinen van het bestuursrecht het gewicht van belangen zoveel
mogelijk op dezelfde wijze vast te stellen door te meten met dezelfde maat.

8  Zie voor het voorontwerp A.D. Ham, Op weg naar een nieuwe Wet economische
mededinging, SEW 1994/7-8, p. 492-508.

9     Mortelmans en Curtin noemen dit de pannerschip approach in hun bijdrage Application
and Enforcement of Community Law by the Member States: Actors in Search of a Third
Generation Script, Essays in Honour of Henry G. Schenners, Vol. H, Dordrecht/Boston/Lon-
don 1994, p. 423-466 (464).
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Summary

The purpose of this book is to determine what the principle of proportionality entails
in Dutch administrative law. This principle has recently been laid down in the Algemene
wet besmursrecht, the Dutch General Administrative Law Act. The principle of proportio-
nality originated injudgments about disciplinary sanctions for civil servants, but inspired
by German, French and EC law, it more and more became a general principle regarding
the correct balancing of interests in administrative decision-making. The perspectives
of comparative law and Community law appeared to be fruitful to provide an answer
to my central research question. First I have undertaken a global investigation of the
application of the principle in German, French en EC law. This resulted in a preliminary
understanding ofthe principle ofproportionality, which was deepened by adetailed study
of EC law. Then I investigated whether this concept was also applied in Dutch
administrative  law.

In German law the Ver/tattnismA#igkeitsprinzip is an important and fundamental
principle regarding the proper balancing of interests. It applies to alllegislative, judicial
and administrative actions and decisions of the organs of the federal, state and local go-
vernment. The German doctrine distinguishes three elements in the proportionality-test:
-      are the chosen means appropriate to reach the goal that is set. and are they effective

(Geeignetheit):
-       are these means necessary, i.e. do they in general affect rights and interests no more

than is necessary to reach the goal (E,forderlichkeit),
-       are these means proportionate in relation to the goal, taking account of the burden

they put upon individuals (Verhaltnism*ligkeit in a narrow sense).
If the measure taken is disproportional,  it will be considered illegal and voidable. Illegality
cannot be repaired by offering financial compensation; it can only be repaired by a new
decision, which properly takes the interests of the individual into account. The
VerhalmismaBigkeitsprinzipcannot forma legal basis for the duty to pay damages because
of an unbalanced, but otherwise lawful decision.

In French administrative law the principe deproponionnalitt is not applied generally.
It can therefore not (yet) be regarded as a general principle of public law. The principle
is applied in the field of town and country planning, public order, economic measures,
and disciplinary sanctions for civil servants. The most important feature of the principle
is that it offers a method to balance contrary interests by determining the necessity and
the proportionality of a measure. In this way it is applied similarly to the Ve,haltnism411ig-
keitsprinzip. If the affection of rights and interests is necessary to reach a justified goal
of public interest, the measure is considered to be legal. The third step in the pro-
portionality test, described above for German law, is hardly ever taken in French law,
except when fundamental rights are at stake. Not the principe  de  proponionnalitt,but
tgalitt devant les charges pubtiques is the legal basis for the duty to pay damages in
case a decision is justified in the light of the public interest, but its effects dispropor-
tionally affect the interests of individuals. However, the two principles are very closely
linked.
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In EC law the principle of proportionality is a general principle of community  law,
applicable to all community actions, on the level of the EC as well as on the level of
the member states (direkte und indirekte Vollzug). It is an important tool for the Court
of Justice to review  the  use of discretionary powers. The Court judges the balancing
of interests by applying the criteria of suitability and necessity to the measure taken.

The results of this part of my investigation led to the following conception of the
principle of proportionality. The principle applies to the use of discretionary powers,
and can be used to analyse the balancing of interests in the following way:
-    First the aim to be reached must be determined. This aim must be legitimate and

must be attainable by the excercise of powers, prescribed by law.
-        Secondly, the instruments or means to reach the goal must be suitable and necessary.

When other suitable. but on the whole less drastic instruments are available, these
instruments should  be  used.

- Thirdly, there should be a proper balance between the aim and the means, taking
into account the particular disadvantages of the measures for individuals.

In order to deepen my understanding of the principle, I carried out a more detailed study
of two fields of EC law, namely sanctions and decisions in the sphere of trade and
economic policy. Within these fields the decisions EC organs take themselves (direlae
VoUzug) and the decisions taken by the authorities of the member states (indireae Vollzug)

were  investigated.
The Court of Justice sees to it that sanctions are in proportion to the offence.  For

the sanctions that can directly be imposed by EC organs, the Court has developed
important case law about fines in competition law by handing down a catalogue ofcriteria
to review their proportionality.  A very important criterion is to which extent the offence
interfered with the goals of community economic policy. The same criterion is by far
the most important  one in cases in which member states impose community sanctions.
It is often argued that these sanctions, which in many cases are dictated by EC regulations,
are harsh and disproportionate. The Court reviews these sanctions in the light of an
important aspect of EC policy: combatting fraud.  If the sanction is necessary to execute
an EC-regulation adequately and to prevent fraudulous actions, even a severe sanction
is considered to be proportional. However,  if the sanction is of an administrative nature
and the only aim of the duty to which it is bound is to facilitate a smooth management
and  control, the Court demands a differentiation between  this  kind of sanction and  the
sanctions that can be imposed when the primary duties in the regulation are violated.
Although the Court does not oppose cumulation ofdifferent sanctions for the same event,
it  demands  that  the  sum  of the sanctions  is not disproportional.

The principle of proportionality plays an important role in the review of measures
having equivalent effectsCart. 30-36 EC-Treaty).Inpractice, theprincipleofproportiona-
lity is hidden in the rule of reason. The approach of the Court of Justice in these cases

is illustrated by Case 302/86 (Commission vs. Denmark, [1988] ECR 4607).
Commission and Council have broad discretionary powers to take economic measures.

The Court only applies a mild proportionality-test in these cases. The Court reviews
measures involving financial support and assistence more strictly, focusing on the rights
of the indivual.  The most intensive proportionality-test is applied when fundamental rights
are at stake.

The principle of proportionality does not form the legal basis for the obligation to
pay  damages,  when a decision is proven  to be disproportional.  Up  to  now the Court
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has adhered to the view that illegality is the basis for compensation. According to the
case law the disproportion can not be repaired by a payment of damages afterwards;
a disproportional decision is illegal and voidable. Compensation for disadvantages for
individuals must be taken into account when the measure is made and not afterwards.

The principle of proportonality is closely linked with the principle of equality and
the principles of legal certainty and the protection of legitimate expectations. A different
treatment of categories can only be justified when it is necessary to reach a legitimate
goal. A retroactive effect of measures  must be justified  by the necessity to safeguard
the purpose of the measure. A breach of legitimate expectations can only be justified
by the necessity to reach a higher aim of public interest.  In all these three cases, a breach
of the principles must be prevented if other, less drastic methods to reach the same goal
are available.

The concept of proportionality, known from other legal systems, can also be found
in Dutch administrative law, although it is obscured by other principles with regard to
the proper balancing of interests. A close analysis yields clear traces of the features of
proportionality in the entire field of administrative law and even in private law.

Traditionally, the principle of proportionality has been applied in sanction law. Dutch
administrative law generally distinguishes between sanctions with a punitive character
and those meant to repair an offence. The difference lies in the aim of the sanction:  to
inflict a harm on the offender, or to repair the illegal situation which was the consequence
of the offence. From my investigation it can be concluded that the principle ofproportio-
nality is rather similarly applied to both kinds of sanctions. The criteria by which the
proportionality of the sanctions is judged are similar.  In both cases the proportionality-test
takes into consideration:
-       the interests injured by the offence. These are often the public interest in connection

with particular interests of third parties;
-     the circumstances of the offence, especially extenuating circumstances;
-     the attitude of the offender towards the offence (culpability, but also the offer to

repair or compensate the damage).
-       the attitude of the public authorities towards the offence (did it condone the illegal

situation/action);
-     the financial resources of the offender.
The  principle of proportionality  is of great importance to decision-making in general.

The concept of a fair relation between goals and means that was developed earlier proved
to be very useful for law-making. Especially the necessity test is an useful and important
tool for the elaboration of measures to reach a set goal, irrespective of the kind of
measure, whether it is a statute, a lower-ranking regulationor anadministrative directive.
The third step of the proportionality test is especially important to individual decisions.
This  test is already common  in  the  case law, although  the  test is carried  out  with  the
use of other names like reasonableness, non-arbitrariness, or carefulness with regard
to the facts adn the issues at stake.

In Dutch administrative law the same close link can be found between the principles
of proportionality, equality, legal certainty en the protection of legitimate expectations
as in EC law. The link between proportionality and the protection of legitimate
expectations is of special importance in the debate about the permissibility of administrati-
ve decisions which deviate from a statute (contra legem decisions). A number of Dutch
administrative courts have held that ifa decision disregards legitimate expectations, these
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expectations must be honoured, even if this would be against norms, laid downby statute.
In my opinion, however, the principle of proportionality must be taken into account
here. Legitimate expectations constitute particular interests, which must be balanced
against the public interest and the legal obligations of the public authorities. The scales
can be balanced by taking transitional measures, or by compensating the injured party.
In those circumstances there will be no need for contra legem decisions.

Article 3:4, section 2,  of the General Administrative  Law  Act,  can in my opinion
offer a legal basis for the duty to compensate an improperly balanced decision by financial
or other means. Disproportionality can and must be repaired by compensating the citizen
for the injury inflicted upon him.

My conclusion is that in Dutch legal pratice the principle of proportionality is applied
according to the concept developed in German and Community law. It is this concept
that forms the basis for article 3:4 of the General Administrative Law Act. This concept
has until recently been concealed behind other general principles of administrative law.
It is my opinion that a more explicite application of proportionality as a concept for a
correct balancing of interests would be clarifying. Furthermore,  I  think  it is advisable
for Dutch administrative courts to apply the concept of proportionality as developed
in EC law, in the light of the increasing importance of EC law and its implications for
national law. The purpose of the General Administrative Law Act was and is to harmonize
Dutch administrative  law. A different application of the principle of proportionality  in
national cases on the one hand and EC cases on the other, would jeopardize this objective
seriously.
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