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1. Beginselen van behoorlijke wetgeving: algemene opmerkingen 

1. De theorievorming over beginselen van behoorlijke wetgeving is 
in Belgie nog maar net aan de gang gegaan. Er bestaat slechts een 
uitgewerkte studie, die uitgaat van een wetgevingstechnische invals
hoek(l). Dit onderzoek bouwt hier niet op voort. Ben theorie van 
beginselen van behoorlijke wetgeving zou weliswaar nuttig zijn als 
onderbouw voor een verdere uitwerking van deze beginselen in de 
rechtspraak. Het opzet van dit onderzoek is echter na te gaan wat op 
dit moment de mogelijkheden zijn om de wetgever voor de rechter 
aansprakelijk te stellen voor onbehoorlijke wetgeving. 
Hier wordt dan ook enkel nagegaan welke wetgeving reeds door de 
rechter als onbehoorlijke wetgeving werd aangemerkt. Daarbij gaat de 
aandacht niet naar inbreuken die de wetgever maakt op rechtsplichten 
die neergeschreven staan in boger recht, zoals grondwet en interna
tionaal of supranationaal recht, voor zover de rechter hieraan vermag 
te toetsen. Nagegaan wordt daarentegen in welke mate de rechter 
wetgeving kan toetsen aan algemene rechtsbeginselen. Deze begin
selen kunnen ongeschreven regels zijn, dan wel worden neergelegd in 
een geschreven tekst, zoals het gelijkheidsbeginsel dat geformuleerd 
staat in grondwet, verdragen en afgeleid supranationaal recht(2). 

A. ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN ... 

2. Voor dit onderzoek hoeft niet te worden ingegaan op de vraag naar 
het ontstaan en de rechtswaarde van algemene rechtsbeginselen(3). 
Juridische draagwijdte heeft een rechtsbeginsel immers maar wanneer 
het als zodanig wordt erkend door de rechter(4). Hier wordt precies 
onderzocht welke beginselen inderdaad als rechtsbeginselen zijn er
kend door de rechter en worden toegepast op wetgeving. 

(1) COREMANS, H. en VAN DAMME, M., Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke 
regelgeving, Brugge, Die Keure, 1994, 154 pp. Aanzetten zijn reeds te vinden in DE JoNGHE, J., 
De staatsrechtelijke verplichting tot bekendmaking van de nonnen, Antwerpen, Kluwer, 1985, 
3 e.v. en RIMANQUE, K., De regel is niet steeds recht, Antwerpen, Kluwer, 1990, 13 e.v., die niet 
van een wetgevingstechnische, maar van een staatsrechtelijke invalshoek uitgaan. 
(2) Zie ook SUETENS, L.-P., ,Algemene beginselen van behoorlijk bestuur: be grip en plaats in 
de hierarchie der normen", in Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, OPDEBEEK, I. (ed.), 
Antwerpen, Kluwer, 1993, 14. 
(3) Voor een recente bundel in ons taalgebied hierover, zie Algemene rechtsbeginselen, VAN 
HoECKE, M. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 403 pp. 
(4) GussELS, J., ,Algemene rechtsbeginselen zijn nog geen recht", verschenen in R. W., I 988-
89, 1109 en in Algemene rechtsbeginselen, o.c., 41. 
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Voorafgaandelijk dienen wei enkele opmerkingen te worden gemaakt 
over de aard van algemene rechtsbeginselen, voor zover die de wer
king van beginselen van behoorlijke wetgeving bepaalt(5). Dit heeft 
immers consequenties voor de mate waarin een inbreuk op deze 
beginselen een fout zou kunnen betekenen die aansprakelijkheid 
met zich mee brengt. 

3. Een algemeen rechtsbeginsel is in de eerste plaats wat het woord 
zelf aangeeft: algemeen, en dus vaag. In zijn juridische werking dient 
het voor elke situatie te worden geconcretiseerd in rechtseisen. Deze 
kunnen in het positieve recht worden neergelegd door de regelgever 
zelf of uit het geldende rechtssysteem worden afgeleid door de 
rechter(6). 
Indien aan wetgeving een inbreuk op een algemeen rechtsbeginsel 
wordt verweten, zal dus steeds concreet moeten worden aangegeven 
waarin die schending bestaat. Algemene rechtsbeginselen worden zo 
jurisprudentieel uitgewerkt en geconcretiseerd. 
Een algemeen rechtsbeginsel is bovendien relatief ten opzichte van 
andere rechtsbeginselen, rechtseisen en belangen. Elk geval zal daar
om, met inachtneming van de concrete omstandigheden en van de 
belangen en beginselen die in het spel zijn, individueel beoordeeld 
worden aan de hand van een belangenafweging. 

B. ... VAN BEHOORLIJKE WETGEVING 

4. Wanneer wordt gesproken over beginselen van behoorlijke wet
geving, rijst meteen de vraag naar de plaats van deze beginselen in de 
hierarchie van de normen. Er werd immers steeds gesteld dat onge
schreven rechtsbeginselen slechts een aanvullende betekenis hebben 
ten opzichte van de wet, die steeds van deze beginselen kan afwij
ken(7). Wetten kunnen in dat geval moeilijk worden getoetst aan 

(5) Zie hiervoor in het bijzonder DwoRKIN, R., Taking rights seriously, Cambridge, Harvard 
University Press, 1977, 14 e.v. en ,Is law a system of rules?", in The philosophy of law, 
DWORKIN, R.M. (ed.), Oxford, Oxford University Press, 1977, 38-65. 
(6) In dit geval zijn zij ongeschreven en worden zij eveneens ,rechtsbeginselen" genoemd. Zij 
onderscheiden zich echter van algemene rechtsbeginselen door hun meer concrete aard. 
(7) Zie hierover in het bijzonder GANSHOFVANDER MEERSCH, W.J., ,Propos sur le texte de Ia 
loi et les principes generaux du droit", J.T., 1970, 566 e.v.; zie ook KRINGS, E., ,Aspecten van 
de bijdrage van het Hof van Cassatie tot de rechtsvorming", A.C., 1990-91, 9 e.v. Zie o.m. 
Cass., 13 september 1989, A. C., 1989-90, 51; 20 december 1990, A. C., 445; R.v.St., Gutma
cher, nr. 22.540, 15 oktober 1982; Schollaert, nr. 23.950, 7 februari 1984; v.z.w. Onthaalcen
trum voor Gastarbeiders van Brussel, nr. 28.277, 29 juni 1987 en nr. 28.895, 24 november 
1987; Arbitragehof, nr. 32, 29 januari 1987. 
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algemene rechtsbeginselen. Niettemin dient een evolutie te worden 
vastgesteld naar de erkenning van bepaalde rechtsbeginselen met 
grondwettelijke waarde(8). De hoven die een (al dan niet beperkte) 
controlebevoegdheid hebben ten opzichte van wetgeving, verwijzen 
ook naar rechtsbeginselen als referentienorm. 

5. Bij de toepassing van algemene rechtsbeginselen op wetgeving, 
dient echter rekening te worden gehouden met de eigenheid van 
wetgeving en wetgever. In een democratische staatsinrichting geniet 
de wetgever, als democratisch verkozen overheidsmacht, immers een 
bijzonder ruime beleidsvrijheid, waarbij de rechter zich terughoudend 
dient op te stellen(9). Het uitgangspunt is dat de mogelijkheid om 
wetgeving te toetsen geen volledig rechterlijk toezicht over de inhoud 
van wetten impliceert, maar enkel de wetgever binnen de grondwette
lijke grenzen van de redelijkheid wil houden(lO). 

2. Beginselen van behoorlijke wetgeving in de rechtspraak 

6. In dit onderzoekwordt nagegaan welke rechtsbeginselen worden 
gehanteerd als toetsingsnorm voor wetgeving. Hiervoor wordt de 
rechtspraak van de hoven die enige invloed uitoefenen op Belgische 
wetgeving geanalyseerd: het Arbitragehof, het Hof van Justitie en het 
Europees Hof voor de rechten van de mens. 
Hierbij dient weliswaar rekening te worden gehouden met de eigen
heid van elk Hof. Het Arbitragehof kan algemene rechtsbeginselen 
maar benaderen vanuit de bepalingen waaraan het vermag te toet
sen(ll). Het kan dan ook enkel rechtstreeks aan het gelijkheidsbegin
sel toetsen, en slechts onrechtstreeks, via het gelijkheidsbeginsel, aan 
andere rechtsbeginselen. Het Europees Hof voor de rechten van de 

(8) SUETENS, L.-P., ,Algemene beginselen", I.e., 25 en ,De invloed van het Arbitragehof op 
het grondwettelijk recht", R. W., 1993-94, 1317 e.v. 
(9) Zie b.v. Eur. Hof, Tre Traktiirer Ab, 7 juli 1989, C.E.D.H., nr. 159: deze beoordelings
vrijheid is in het bijzonder ruim ten aanzien van het parlement, wiens stelling over de behoefte 
aan regelgeving en over de doelstellingen en gevolgen daarvan moet worden aanvaard door de 
verdragsinstellingen, tenzij dezen manifest onredelijk waren en een exorbitante last oplegden 
aan de betrokken personen. 
(10) LINDE, H., ,Due process of lawmaking", Nebr. L. Rev., 1976, 215. Zie ook WINTGENS, 
L.J., Wetspositivisme en rechtspositivisme. Een rechtstheoretische en rechtsfilosofische ana
lyse, Brussel, Story-Scientia, 1991, 265. 
(11) De bevoegdheidsverdelende bepalingen, het gelijkheidsbeginsel en de rechten in verband 
met onderwijs, artikel 142 G.W. en artike11 Bijz.W. 6 januari 1989 op het Arbitragehof, B.S., 
7 januari 1989. 
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mens spreekt recht vanuit het perspectief van de mensenrechten en 
vanuit zijn positie als volkenrechtelijk, maar niet supranationaal 
rechtscollege, dat oordeelt over overheidshandelingen van soeverein 
gebleven lidstaten(l2). Het kan enkel rechtstreeks toetsen aan het 
gelijkheidsbeginsel gerelateerd aan de door het Verdrag beschermde 
rechten. Aan andere rechtsbeginselen kan het slechts toetsen via de 
interpretatie en toepassing van de door het Verdrag beschermde 
rechten. Enkel het Hof van Justitie kan rechtstreeks toetsen aan 
algemene rechtsbeginselen. Het oordeelt echter vanuit een overwe
gend economische context(l3). 

7. Wegens de algemene aard van rechtsbeginselen en omdat de 
rechter veeleer zal verwijzen naar wetsbepalingen die eventueel de 
uitdrukking zijn van een algemeen rechtsbeginsel, is het praktisch 
onmogelijk een volledige opsomming te geven van alle rechtsbegin
selen die uitdrukkelijk of impliciet in de rechtspraak voorkomen(14). 
Hier wordt dan ook enkel een overzicht gegeven waarbij de rechts
beginselen in hun verschillende concrete vormen worden herleid tot 
enkele algemene categorieen van algemene rechtsbeginselen. 
Aan de hand van voorbeelden uit de rechtspraak worden de kenmer
ken en de techniek van deze rechtsbeginselen aangegeven, waaruit de 
specificiteit van elke categorie zal blijken, maar ook de overeenkom
sten en de wisselwerking tussen de verschillende categorieen. Men 
dient echter in het oog te houden dat in de casu'istiek zelf het hier 
weergegeven schema zelden stipt wordt gevolgd. De technische cri
teria van een rechtsbeginsel, die theoretisch van elkaar worden on-

(12) Over de verschillen in beoordelingsmethode tussen volkenrechtelijke en supranationale 
rechtscolleges, BLECKMANN, A., ,Der Beurteilungsraum in Europa und im VO!kerrecht", 
EuGRZ, 1979, 485-495 en GANSHOF VANDER MEERSCH, W.J., ,La reference au droit interne 
des Etats contractants dans Ia jurisprudence de Ia C.e.d.h.", R.I.D.C., 1980,322 e.v. 
(13) Algemene rechtsbeginselen, zoals bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel, conditioneren de 
rechtsgeldigheid van het optreden van de Gemeenschap en van de lidstaten slechts in het kader 
van de uitvoering van hun gemeenschapsverplichtingen, o.m. H.v.J., 30 september 1987, z. 12/ 
86, Demirel, fur., 1987, 3719 en 4 oktober 1991, z. 159/90, Grogan-arrest, fur., 1991,4685 en 
de conclusie van VAN GERVEN, p. 4722; zie ook LENAERTS, K., ,Gelijkheid en non-discrimi
natie in het Europees Gemeenschapsrecht", in Gelijkheid en non-discriminatie, ALEN, A. en 
LEMMENS, P. (eds.), Antwerpen, Kluwer, 1991, 51 e.v. en WAELBROECK, M., ,Examen de 
jurisprudence (1978 ii 1988), R.C.J.B., 1989, 343-383. Via deze beginselen kan nochtans een 
vee! ruimer domein worden betreden, zodat naast de economische finaliteit van een zo 
volwaardig mogelijke marktintegratie, ook aanspraken m.b.t. de leefvoorwaarden van de 
gemeenschapsburger worden beschermd, die nog nauwelijks verband houden met het markt
gebeuren, LENAERTS, K., l.c., 68 e.v. en de voorbeelden uit de rechtspraak van het Hof van 
Justitie aldaar, zie bv. H.v.J., 11 juli 1985, z. 137/84, Mutsch, fur., 1985, 2681. 
(14) ScHERMERS, H.G., ,Algemene rechtsbeginselen als bron van gemeenschapsrecht", 
S.E. W., 1983, 514-527. 
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derscheiden, worden soms overgeslagen of samen onderzocht. Niet 
zelden gebeurt dit uit respect voor de beleidsvrijheid van de wetgever. 

8. Er wordt enkel aandacht geschonken aan rechtsbeginselen die 
specifiek de rechtssituatie van de persoon ten opzichte van de over
heid, i.e. de wetgever, betreffen(l5). 
Het gaat daarbij om rechtsbeginselen die eigenschappen betreffen 
welke inherent zijn aan de wetgeving in het algemeen, los van de 
eigenlijke inhoud of materie. Grondrechten worden daarbij niet aan
gemerkt als rechtsbeginselen op zich, ofschoon zij wei door het Hof 
van Justitie als zodanig worden gehanteerd(l6). Zij worden wei bij het 
onderzoek betrokken in zoverre de techniek van een algemeeii rechts
beginsel, zoals b.v. het evenredigheidsbeginsel, inherent is aan de 
juridische werking van deze grondrechten, of in zoverre deze techniek 
als grondrecht zelf wordt ingeschreven, zoals het gelijkheidsbeginsel 
in art. 14 E.V.R.M. en artikellO en 11 G.W. als grondrechten worden 
geclassificeerd. 

9. De beginselen van behoorlijke regelgeving die op deze wijze uit de 
rechtspraak van de verschillende hoven worden gedistilleerd, worden 
voor dit onderzoek-ondergebnrchrin-drie categ-orieen. Het-betreft· het 
gelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het rechtszeker
heidsbeginsel. 

A. HET GELIJKHEIDSBEGINSEL 

10. Het gelijkheidsbeginsel vindt (wat de voor de hier onderzochte 
hoven relevante rechtsbronnen betreft) een geschreven neerslag in de 
artikelen 10 en 11 G.W., in artikel 14 E.V.R.M., en in verschillende 
bepalingen van het E.E.G.-verdrag en van afgeleid gemeenschaps-

(15) Algemene rechtsbeginselen die 1outer de verhouding tussen de overheidsmachten be
treffen, kunnen niet worden ingeroepen door de rechtsonderhorige. Vb. H.v.J., 13 maar! 1992, 
z. 282/90, Vreugdenhil, fur., 1992, 1937: het stelsel van verdeling van de bevoegdheden tussen 
de instellingen van de Gemeenschap strekt tot handhaving van het in het E.E.G.-Verdrag 
voorziene evenwicht tussen de instellingen en niet tot bescherming van particulieren. 
(16) H.v.J., 12 november 1969, z. 26/69, Stauder, fur., 1969, 419. Dit geeft meer flexibiliteit 
aan de grondrechten, wat toe1aat hen een aangepaste ro1 te Iaten spelen op het terrein van het 
gemeenschapsrecht, zie VAN GERVEN, W., ,Het evenredigheidsbeginse1: een beginsel met een 
groot verleden en een grote toekomst", in In het nu, wat worden zal, Deventer, Kluwer, 1991, 
78; zie ook WoUTERS, M., ,Grondrechtenbescherming in een communautair referentiekader: 
een vergelijking tussen de toetsing van een nationaa1 abortusinformatieverbod aan het 
E.V.R.M. en aan het gemeenschapsrecht", in Mensenrechten. faarboek 1993 van het ICM, 
Antwerpen, Maklu, 1994, 199. 

1054 



recht(17). In de grondwet en in het E.V.R.M. is het als algemeen 
beginsel geformuleerd. In het gemeenschapsrecht wordt het concreter 
uitgedrukt voor diverse sectoren van het gemeenschapsrecht, maar dit 
verhindert niet dat ook het Hof van Justitie verwijst naar een algemeen 
rechtsbeginsel dat deze tekstuele grondslagen overstijgt(18). 

11. Specifiek aan het gelijkheidsbeginsel is zijn relationeel karakter. 
Het gelijkheidsbeginsel heeft op zich geen betekenis, maar kan slechts 
worden geschonden wanneer het wordt gerelateerd aan een bepaald 
recht of beginsel. 
Artikel 14 E. V .R.M. laat de toetsing van overheidsoptreden aan het 
gelijkheidsbeginsel door het Europees Hof voor de de rechten van de 
mens slechts toe voor zover het wordt gerelateerd aan de door het 
Verdrag beschermde grondrechten en vrijheden(19). De angst voor 
een te grote controlebevoegdheid door het Europees Hof over de 
lidstaten wegens de bijzonder vage en algemene aard van het gelijk
heidsbeginsel blijkt hiervoor het voornaamste argument te zijn(20). 
Het Arbitragehof toont aan dat de rechter, via het gelijkheidsbeginsel, 
inderdaad een bijzonder uitgebreide toetsingsbevoegdheid krijgt(21). 
De relatering van het gelijkheidsbeginsel wordt bij de toetsing niet 
beperkt tot de grondrechten die door de grondwet worden beschermd, 
maar wordt uitgebreid tot alle rechten en vrijheden, ook diegene die 

(17) Voor een overzicht in het gemeenschapsrecht, LENAERTS, K., I.e., 81 e.v. 
(18) B.v. H.v.J., 19 oktober 1977, gev.z. 117/76 en 16/77, Ruckdeschel, fur., 1977, 1753; zie 
Kommentar zum EWG-Vertrag, GROEBEN, H., THIESING, J. en EHLERMANN, Cl. (eds.), Baden
Baden, Nomos, 1991, dl. 4, 6220 e.v., LENAERTS, K., I.e., 51 en TIMMERMANS, C.W.A., 
,Verboden discriminatie of (geboden) differentiatie", S.E.W., 1982,429. Over de ontwikke
ling van de restrictieve betekenis van artikel 119 EEG naar een materiele opvatting als 
algemeen gelijkheidsbeginsel, zie oak Kommentar zum E.W.G.-Vertrag, o.e., dl. 3, 3421 
e.v., DESOLRE, G., ,L'article 119 du traite C.E.E. et la jurisprudence de la cour de justice 
des C.E. relative it l'egalite entre travailleurs masculins et feminins", in L'egalite, Brussel, 
Bruylant, 1982, Vol. VIII, 221 en KAPTEYN, R. en VERLORENVAN THEMAAT, P., lnleiding tot het 
reeht van de Europese Gemeensehappen, Deventer, Kluwer, 1987, 417. 
(19) B.v. Eur. Hof, Belgische taalregeling, 23 juli 1968, Publ. C.E.D.H., reeks A, nr. 6; 28 mei 
1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali, Publ. C.E.D.H., reeks A, nr. 94: dit vereist echter niet 
de schending van het grondrecht op zich. 
(20) Zie MELCHIOR, M., ,Le principe de non-discrimination dans Ia Convention europeenne 
des droits de l'homme", in Gelijkheid en non-diseriminatie, o.e., 9. Zie, in Belgie, oak de 
uiteenzetting van de eerste minister W. MARTENS in de Senaatscommissie, Commissieverslag, 
Gedr.St., Senaat, 1988-89, nr. 483/2, 4, bij de uitbreiding van de controlebevoegdheid van het 
Arbitragehof tot het gelijkheidsbeginsel; hierover SUETENS, L.-P., ,Gelijkheid en non-discri
minatie in de rechtspraak van het Arbitragehof", in Gelijkheid en non-diseriminatie, o.e., 97. 
(21) Ret Arbitragehof kan daarom nauwelijks nag een grondwettelijk hof met een beperkte 
bevoegdheid worden genoemd, VELAERS, J., Van arbitragehoftot grondwettelijk hof, Antwer
pen, Maklu, 1990, 166. 
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zijn opgenomen in internationale verdragen en rechtstreeks toepasse
lijk zijn in Belgie(22). Via het gelijkheidsbeginsel kan het Hof de 
wetgeving bovendien toetsen aan andere rechtsbeginselen, zoals bier
onder zal blijken. Het relationele karakter waardoor het gelijkheids
beginsel wordt gekenmerkt, duidt zo meteen de wisselwerking aan die 
tussen de verschillende categorieen van rechtsbeginselen bestaat. 

12. De techniek van het gelijkheidsbeginsel is bij de drie hoven 
dezelfde. Dit kan reeds worden afgeleid uit de omschrijving van het 
gelijkheidsbeginsel, die alleszins bij het Europees Hof voor de rechten 
van de mens en het Arbitragehof gelijkluidend is(23). Het Hof van 
Justitie geeft een meer summiere omschrijving, maar uit de analyse 
blijkt dat dezelfde criteria worden doorlopen. Deze criteria zijn(24): 
a. de vergelijkbaarheid van de onderscheiden gevallen; 
b. het objectief en algemeen karakter van het gemaakte onderscheid; 
c. de rechtvaardigingstest: de legitimiteit van het doel van de rege

ling, de adequaatheid en onmisbaarheid van het onderscheid en de 
proportionaliteit ervan met het beoogde doel. 

De rechtvaardigingstest volgt de techniek van het evenredigheidsbe
ginsel, zodat bier een tweede voorbeeld wordt :;tangetroffen van de 
onderlinge samenwerking tussen de rechtsbeginselen van de verschil
lende categorieen. 

aa. De vergelijkbaarheid 

13. Het gelijkheidsbeginsel vereist van de wet dat zij vergelijkbare 
gevallen gelijk behandelt en niet vergelijkbare gevallen verschillend 

(22) Vb. Arbitragehof, nr. 18/90, 23 mei 1990, B.S., 27 juli 1990. Zie SUETENS, L.-P., 
,Gelijkheid en non-discriminatie", i.e., 103 e.v. en ,De inv1oed van het Arbitragehof op het 
grondwettelijk recht", R.W., 1993-94, 1313, en VELAERS, J., o.e., 168 e.v. 
(23) Vergelijk de standaardformules zoa1s voor het eerst uitgesproken in Eur. Hof, Belgische 
taalregeling, nr. 6 en Arbitragehof, nr. 21/89, 13 juli 1989, B.S., 21 juli 1989. Het Europees Hof 
wijst erop dat derhalve de Enge1se versie van artikel 14 (,without discrimination") moet 
worden gevolgd, en niet de vee! ruimere formulering in de Franse versie (,aucune distinc
tion"), die de mogelijkheid tot rechtvaardiging lijkt uit te s1uiten. 
(24) SUETENS, L.-P., ,Gelijkheid", i.e., 104 en ,De invloed van het Arbitragehof", i.e., 1314 
en VAN HEUVEN, D., ,Enkele beschouwingen over het gelijkheidsbeginse1", R. W., 1990-91, 
587 e.v. De criteria zijn elk op zich echter zo vaag en problematisch van aard- zoals ook 
verder za1 blijken -, dat zij nauwelijks bijdragen tot de voorspelbaarheid van de uitkomst van 
de toetsing door de rechter aan het gelijkheidsbeginsel, R.IMANQUE, K., ,De paradoxale werking 
van het gelijkheidsbeginsel", R.W., 1992-93, 14. 
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behandelt(25). Dit is de eerste en soms ook de laatste test: wanneer de 
gevallen niet vergelijkbaar zijn dient niet verder te worden ingegaan 
op een betwist onderscheid dat door de wet wordt gemaakt. 

14. De beoordeling van het aldan niet vergelijkbaar karakter van de 
onderscheiden gevallen is niet steeds evident(26). Alleszins hoeft het 
niet te gaan om identieke gevallen(27). De vaststelling of ontkenning 
dat het niet identieke, maar wel gelijkaardige gevallen betreft, kan 
echter verschillen naargelang van het perspectief van waaruit men 
oordeelt of de maatstaf van vergelijkbaarheid die wordt gehan
teerd(28). 
Enige duidelijkheid over dit perspectief en de gehanteerde maatstaven 
blijkt maar uit een analyse van de rechtspraak zelf. Het valt dan ook te 
betreuren dat, bij de drie hoven, de vergelijking in vele gevallen 
slechts summier of helemaal niet wordt gemotiveerd (29). Zonder 
motivering kan deze beoordeling immers arbitrair of minstens bedis
cussieerbaar overkomen(30). 

15. Niettemin kunnen enige vaststellingen worden gemaakt uit de 
arresten waarin het resultaat van de vergelijkbaarheidstest wel dege
lijk wordt gemotiveerd. 

a. Uit de algemene aard van de wetgeving zelf kan voortvloeien, dat 
de wetgever een verscheidenheid van toestanden noodzakelijkerwijze 

(25) B.v. Arbitragehof, nr. 28/92, 2 april1992, B.S., 14 mei 1992; H.v.J., 17 juli 1963, ItaliiY 
Commissie, Jur., 1963, 349. Het Europees Hof voor de rechten van de mens spreekt over 
,ana1oge" situaties, b.v. Eur. Hof, 23 november 1983, Vander Mussele, Pub/. C.E.D.H., reeks 
A, nr. 70. Het gelijkheidsbeginse1 heeft zodoende niet zozeer de gelijkheid, als wei de 
vergelijkbaarheid tot uitgangspunt, MULDER. A. en WINTER, R.R., ,Gelijkheid en gelijkheids
beginsel", in Liber Amieorum Josse Mertens de Wilmars, Antwerpen, Kluwer, 1982, 180. 
(26) LENAERTS, K., I.e., 54, RIMANQUE, K., ,De paradoxale werking", I.e., 8 en TIMMERMANS, 
C.W.A., I.e., 432. 
(27) DE RIDDER, P., ,De beperkte toetsing van het gelijkheidsbeginse1 door het Arbitragehof", 
R.W., 1990-91, 482 en RIMANQUE, K., ,De paradoxale werking", I.e., 8; hierover VAN 
QUICKENBORNE, M., ,La structure de Ia notion d'egalite en droit", in L'Egalite, o.e., 1971, 
Vol. I, 176 e.v.: gelijke gevallen zijn nooit identiek, maar vertonen een overeenkomst binnen 
een bepaald verband, dat voldoende relevant is om hen binnen een categorie onder te brengen; 
zie ook TIMMERMANS, C.W.A., I.e., 432. 
(28) RIMANQUE, K., I.e., 8; zie i.h.b. zijn voorbeeld aan de hand van Arbitragehof, nr. 28/92, 
2 april 1992, B.S., 14 mei 1992. Voor de door de specifieke teksten beperkte strekking in het 
gemeenschapsrecht, MULDER, A. en WINTER, R.R., I.e., 182. 
(29) DE RIDDER, P., [.e., 482 e.v., LENAERTS, K., [.e., 54, MELCHIOR, M.,l.e., 17, RIMANQUE, K., 
,De paradoxale werking", I.e., 9 en TIMMERMANS, C.W.A., I.e., 433. 
(30) Als voorbee1d kan worden gewezen op het arrest van het Eur. Hof, 18 december 1986, 
Johnston e. a., Pub/. C.E.D.H., reeks A, nr. 112, waarin, m.b.t. de mogelijkheid om uit de echt te 
scheiden en de erkenning van de echtscheiding in Ierland, in Ierland wonende Ieren niet 
vergelijkbaar worden geacht met Ieren die in het buitenland zijn gevestigd. 
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dient op te vangen in categorieen die met de werkelijkheid slechts 
overeenstemmen op vereenvoudigende en benaderende wijze(31), 
wat in het bijzonder kan worden gerechtvaardigd door overwegingen 
van kosten en doeltreffendheid(32). 

b. De vergelijkbaarheid wordt begrensd door de tijd. Door de toepas
sing van een nieuwe regel kunnen personen die onder het toepassings
veld van de nieuwe regel vallen anders worden behandeld dan de 
personen die, in dezelfde situatie, onder het toepassingsveld van de 
oude regel vielen(33). In dat geval wordt in werkelijkheid aan de wet 
een schending van het rechtszekerheidsbeginsel verweten, in zoverre 
dat bepaalde vereisten stelt aan de wet met betrekking tot de werking 
in de tijd. Voor de toepassing van het gelijkheidsbeginsel zijn beide 
categorieen van personen echter niet vergelijkbaar. 
Ook latere wetgevingen kunnen teruggrijpen op dit onderscheid in de 
rechtssituatie, dat tot stand werd gebracht door de toepassing van een 
nieuwe rechtsregel 
Het onderscheid, m.b.t. de harmonisatie van bepaalde opleidingen, 
tussen degenen die voor dan wel na 27 april 1965 aan de polytech
nische afdeling van de K.M.S. zijn afgestudeerd, kan objectief en 
redelijk worden verantwoord; op die datum is iiirmefs -ae -wethou~ 
dende diverse maatregelen voor de universitaire expansie in werking 
getreden(34 ). 

Het onderscheid tussen gepensioneerden naargelang zij voor of na 
31 december 1993 met pensioen zijn gegaan, is objectief en redelijk, 
omdat de werknemers die na die datum zijn gepensioneerd, kunnen 
beschouwd worden als gerechtigden die dank zij de rijping van het 
pensioenstelsel voor werknemers in grotere mate hebben kunnen 
genieten van de vervangingsratio vanfoifaitaire door reele lonen(35). 

(31) Arbitragehof, nr. 20/91, 4 juli 1991, B.S., 22 augustus 1991; 3/93, 21 januari 1993, B.S., 
5 februari 1993. 
(32) Arbitragehof, nr. 77/93,3 november 1993, B.S., 10 december 1993; 1/94, 13 januari 1994, 
B.S., 1 februari 1994; 2/94, 13 januari 1994, B.S., 16 februari 1994; 3/94, 13 januari 1994, B.S., 
15 februari 1994. 
(33) Zie o.m. de arresten van het Arbitragehof nr. 25/90, 5 juli 1990, B.S., 6 oktober 1990, 
nr. 36/90, 22 november 1990, B.S., 28 december 1990; nr. 59/92, 8 oktober 1992, B.S., 
28 oktober 1992; 26/93, 25 maart 1993, B.S., 2 juni 1993; nr. 69/93, 29 september 1993, 
B.S., 27 oktober 1993 en nr. 82/93, 1 december 1993, 16 december 1993, B.S., 16 december 
1993. 
(34) Arbitragehof, nr. 32/94, 19 april 1994, B.S., 5 mei 1994. 
(35) Arbitragehof, nr. 1/95, 12 januari 1995, B.S., 1 februari 1995. 
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c. De vergelijkbaarheid wordt begrensd door beginselen die voort
vloeien uit de staatsinrichting. Zo volgt uit de autonomie van de 
deelstaten volgens het federale principe, dat dezelfde situaties op 
een verschillende wijze kunnen worden geregeld in de verschillende 
deelstaten(36). Bij de toetsing van een wet waarmee instemming 
wordt verleend aan een verdrag, kunnen toestanden die aan de Bel
gische rechtsorde ontsnappen, niet als vergelijkingspunt worden ge
nomen(37). Ook uit de institutionele inrichting van de Europese 
Gemeenschap vloeien dergelijke beperkingen voort(38). 

d. De vergelijkbaarheidstest gebeurt in functie van de betrokken 
wetgeving(39). De vergelijkbaarheid van de situaties hangt zo mede 
af van het al dan niet objectief karakter van het onderscheid, in het 
licht van de betrokken wetgeving en haar doelstelling. 
Zo worden bijvoorbeeld gezinnen met een en gezinnen met twee 
beroepsinkomens niet vergelijkbaar geacht als het erom gaat de 
regels betreffende de berekening van de belastingen en van de voor
heffing te beoordelen, maar wel in zoverre die regels ertoe zouden 
leiden dat een voorheffing wordt ingehouden die overdreven hoger 
ligt dan de verschuldigde belasting(40). Man en vrouw zijn niet 
vergelijkbaar wanneer het erom gaat de realiteit van een biologische 
band na te gaan(41); zij moeten echter als vergelijkbaar worden 
beschouwd in zoverre zij bijdragen tot het bepalen van de genetische 

(36) Arbitragehof, nr. 37/92,7 mei 1992, B.S., 3 juni 1992, overw. B.3.: De autonomie die aan 
de Gemeenschappen is toegekend heeft tot gevo1g dat een onderscheiden beleid kan worden 
gevoerd door de betrokken decreetgevers. Die autonomie zou geen inhoud hebben, mocht een 
verschil in behandeling tussen bestemmelingen van regels die in eenzelfde materie aan 
weerskanten van toepassing is, als zodanig geacht worden strijdig te zijn met de artikelen 
10 en II GW. 
(37) Arbitragehof, nr. 26/91, 16 oktober 1991, B.S., 23 november 1991. 
(38) Tussen de lidstaten kunnen de wetgevingen verschillen bij gebrek aan gemeenschappelijk 
beleid, op voorwaarde dat voor het overige de gemeenschapsregels worden nageleefd, b.v. 
H.v.J., 20 februari 1979, z. 120/78, Rewe-Zentral, Jur., 649 en 25 januari 1983, z. 126/82, Smit 
Transport, fur., 1983, 73. De vergelijkbaarheid wordt ook beperkt bij de buitenlandse betrek
kingen met derde Ianden, H.v.J., 15 juli 1982, z. 245/81, Edeka, Jur., 2745, of m.b.t. interne 
regionale unies zoals de Benelux, H.v.J., 16 mei 1984, z. 105/83, fur., 1984, 2101. Zie 
Kommentar zum E.W.G.-Vertrag, o.c., dl. 1, 161 en SCHERMERS, H. en WAELBROECK, D., 
Judicial protection in the European Communities, Deventer, Kluwer, 1987, 62 e.v. 
(39) Voor het Hofvan Justitie, zie LEN AERTS, K., i.e., 54. ook het Arbitragehof, zie 1etterlijk de 
arresten nr. 41/92, 13 mei 1992, B.S., 12 juni 1992 en 37/94, 10 mei 1994, B.S., 27 mei 1994. 
Het Europees Hof voor de rechten van de mens biedt zelden een motivering voor het resultaat 
van zijn vergelijkbaarheidstest; niettemin zou ook hier de vergelijkbaarheid dienen te gebeuren 
in functie van de aangevochten rege1ing, MELCHIOR, M., i.e., 17. 
(40) Arbitragehof, nr. 34/93, 6 mei 1993, B.S., 29 mei 1993 en nr. 73/93, 21 oktober 1993, 
B.S., 10 november 1993. 
(41) Arbitragehof, nr. 63/92, 8 oktober 1992, B.S., 3 december 1992. 
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kenmerken van het kind en in zoverre zij in beginsel even geschikt zijn 
om het belang van het kind te beoordelen(42). 
De vergelijkbaarheid en de relevantie van het onderscheid voor het 
gestelde doel vallen daarbij soms samen(43). Zo oordeelt het Arbi
tragehof b. v. dat de nietigheid en de ontbinding allebei vormen zijn 
van beeindiging van overeenkomsten die terugwerkende kracht heb
ben en in dat opzicht als vergelijkbaar kunnen worden aangezien; dat 
echter tussen beide een onderscheid bestaat dat in het kader van de 
teruggave van registratierechten als relevant kan worden be
schouwd( 44). 

e. De vergelijkbaarheid hangt af van de omvang van het toepassings
gebied van het recht waaraan het gelijkheidsbeginsel wordt gerela
teerd. 
Artikel 14 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State 
bijvoorbeeld verzekert aan alle burgers op de meest algemene wijze 
een jurisdictionele waarborg tegen akten van administratieve over
heden( 45), zodat de minste begrenzing qua toepassingsgebied door 
een wet die de toegang tot de Raad van State beperkt, een ongelijke 
behandeling tussen vergelijkbare situaties oplevert( 46). 
De vrijstelling van beroepsinkomsten op grand van een internationale 
overeenkomst die het gehele inkomen van de belastingplichtige aan de 
Belgische belasting onttrekt, verschilt naar haar aard, omvang en 
draagwijdte fundamenteel van de internrechtelijke belastingvrijstel
lingen waaraan wordt gerefereerd, die gemeenschappelijk hebben dat 
ze een beperkte draagwijdte vertonen en de belastingplichtige voor 
zijn andere inkomsten niet aan de Belgische belastingen onttrek
ken(47). 
Het criterium van de vergelijkbare toestand is een betrekkelijk en 
wisselend criterium, daar zijn betekenis afhangt van de omvang van 

(42) Arbitragehof, nr. 63/92, 8 oktober 1992, B.S., 3 december 1992 en nr. 62/94, 14 juli 1994, 
B.S., 3 september 1994. 
(43) Voor het Hof van Justitie, zie LENAERTS, K., I.e., 54. 
(44) Arbitragehof, nr. 14/94, 8 februari 1994, B.S., 12 maart 1994. 
(45) Zie de arresten van het Arbitragehof nr. 16/91, 13 juni 1991, B.S., 18 juli 1991; nr. 33/93, 
22 april 1993, B.S., 8 juni 1993; nr. 46/93, 15 juni 1993, B.S., 20 augustus 1993 en nr. 5/94, 
20 januari 1994, B.S., 10 februari 1994. 
(46) POPELIER, P., ,Over een regelmatig bestuur, een toedekkende wetgever en de rechtspraak 
van het Arbitragehof", R.W., 1993-94, 299 en ,Legislatieve ,validatie": een kwestie van 
wetgevingstechniek", in Wetgeving in theorie en praktijk, ADAMS, M. en WINTGENS, L.J. 
(eds.), Antwerpen, Maklu, 1994, 88. 
(47) Arbitragehof, nr. 2/95, 12 januari 1995, B.S., 3 maart 1995, m.b.t. de toekenning van het 
voordeel van het huwelijksquotient. 
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het gebied waarop het wordt toegepast; een last, welke algemeen is 
t.a. v. alle ondernemingen van een staat, zal dit karakter kunnen 
verliezen en bijzonder worden, indien wordt gelet op alle onderne
mingen van de Gemeenschap(48). 

f. De verge1ijkbaarheid hangt af van de structuren in het rechts
systeem in zijn geheel. 
Zo zijn de situaties van vast benoemde personeelsleden en van perso
neelsleden die door een arbeidsovereenkomst zijn gebonden, niet 
voldoende vergelijkbaar voor o.m. de pensioen- en de ontslagrege
ling, omdat de eerste categorie zich bevindt in een statutaire rechts
positie, die door het publiek recht wordt beheerst, terwijl de tweede 
categorie ressorteert onder een privaatrechtelijk stelsel(49). Ambte
naren die vallen onder de gerechtelijke organisatie zijn dermate 
verschillend van ambtenaren die tot de uitvoerende macht behoren, 
op velerlei gebieden, zoals de benoemingsvoorwaarden en de aard 
van de taken die aan de enen en de anderen zijn opgedragen, dat zij 
geen genoegzaam vergelijkbare categorieen uitmaken(50). Hetzelfde 
geldt voor de vergelijking van rechtscolleges die belast zijn met het 
beslechten van geschillen van individueel belang en zij die belast zijn 
met het oordelen over de strafvervolging die in essentie het be lang van 
de maatschappij betreft, en van arbeidsgerechten met andere rechts
colleges, wat betreft de aanwending van de rechtsmiddelen die open
staan tegen beslissingen van deze colleges(51). Hetzelfde geldt ook 
voor de vergelijking van advocaten met geneesheren, veeartsen, 
apothekers en tandartsen wat de tijdelijke verplichting betreft om 
gratis op te treden voor de minstbedeelden: elk van deze vrije be
roepen wordt gekenmerkt door een eigen geheel van rechten en 
plichten, zodat het kunstmatig zou overkomen om er slechts een enkel 
aspect uit te halen(52). Hoewel t.a. v. de produktievoorwaarden geen 
verse hi! bestaat, bevindt t.a. v. de vereveningslast een rechtspersoon in 
een juridische structuur die tot een splitsing in verschillende onder
nemingen heeft geleid, zich niet in een positie vergelijkbaar met die 
van haar concurrenten, wier juridische structuur een eenheid vormt; 

(48) H.v.J., 23 april 1956, gev.z. 7 en 9/54, fur., 1955-56, 55. 
(49) Arbitragehof, nr. 46/94, 16 juni 1994, B.S., 6 juli 1994. 
(50) Arbitragehof, nr. 3/93, 21 januari 1993, B.S., 5 februari 1993. 
(51) Arbitragehof, nr. 82/93, 1 december 1993, B.S., 16 december 1993. 
(52) Eur. Hof, Vander Mussele, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 70. 
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dit onderscheid is uit juridisch oogpunt relevant en kan derhalve een 
verschillende behandeling rechtvaardigen(53). 

g. De vergelijkbaarheid hangt af van de maatschappelijke en eco
nomische realiteit. 
De invoer in Frankrijk van koelkasten uit ltalie is, voor het nemen van 
vrijwaringsmaatregelen, niet vergelijkbaar met de invoer van dezelfde 
koelkasten uit andere landen, wanneer er enkel uit ltalie een enorme 
invoer van Italiaanse koelkasten wordt waargenomen aan een gevoe
lig lager prijsniveau(S4). 
Deze realiteit kan echter evolueren in de tijd, zodat vergelijkbare 
situaties niet meer vergelijkbaar worden en omgekeerd. 
Het onderscheid tussen arbeiders en werknemers gebaseerd op de 
voornamelijk manuele respectievelijk intellectuele aard van het werk, 
kon eertijds een objectief en redelijk criterium uitmaken, maar het kan 
dat niet meer in de huidige omstandigheden, waarin een vervaging 
van het onderscheid kan worden waargenomen in zowel de sociaal
economische realiteit als in de relevante regelgeving(55). 

h._ _ ])_~ be_\V_ij~l~st_~<lll_ de ve_rg~lij]<:~a_a!!J.ei<!_v~ll_c!e_~itl}a!i~s_ligt_~ij_d_e 
partij die de schending van het gelijkheidsbeginsel inroept(56). Dit 
bepaalt mede de mate waarin de hoven een motivering bieden bij de 
vergelijkbaarheidstest, wanneer zij eventueel de door deze partij 
aangevoerde vergelijkbaarheid weerleggen. Niettemin dient te wor
den vastgesteld dat het Hof ook zonder bewijsvoering of motivering 
de vergelijkbaarheidstest achterwege laat en meteen de rechtvaardig
baarheid van het gemaakte onderscheid toetst(57). 

bb. De objectiviteit en algemeenheid van het onderscheid. 

16. Het onderscheidingscriterium moet objectief en algemeen zijn: 
het moet berusten op een feitelijke en evidente vaststelling, onafhan-

(53) H.v.J., 13 juli 1962, Kliickner-Werke en Roesch, gev.z. 17 en 20/61, Jur., 1962, 643. 
(54) H.v.J., 17 juli 1963, z. 13/63, Italie t. Commissie, Jur., 1963, 349; zie oak DE RIDDER, P., 
I.e., 484 en LENAERTS, K., l.c., 53. 
(55) Arbitragehof, nr. 56/93, 8 juli 1993, B.S., 27 augustus 1993. Zie oak RIMANQUE, K., ,De 
paradoxa1e werking", l.c., 9. 
(56) Zie de arresten van hetArbitragehofnr. 69/93,29 september 1993, B.S., 27 oktober 1993; 
nr. 82/93, 1 december 1993, B.S., 16 december 1993 en nr. 50/94, 22 juni 1994, B.S., 7 juli 
1994. 
(57) Zie in het bijzonder Eur. Hof., 28 november 1984, Rasmussen, Publ. C.E.D.H., reeks A, 
nr. 87: het Hof gaat uit van het vermoeden dat de personen in analoge situaties verkeerden; zie 
oak DE RIDDER, P., i.e., 483. 
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kelijk van een persoonlijke waardering, en dient abstract te worden 
geformuleerd(58). 
Hierboven bleek reeds dat het onderzoek naar de objectiviteit van het 
onderscheid meespeelt bij de vergelijkbaarheidstest(59). De aanwe
zigheid van objectieve verschillen, die voortvloeien uit externe om
standigheden, zoals b.v. natuurlijke en technische factoren, kan een 
ongelijke behandeling verklaren(60). Het onderscheid gemaakt op 
grond van ,verdachte" criteria wordt strenger gecontroleerd(61). In 
die gevallen ligt de bewijslast van de objectiviteit van het onderscheid 
bij de wetgever. Ben onwettig onderscheid maakt de rechtvaardigings
test overbodig(62). 

17. Ook het niet maken van een onderscheid dient objectief verant
woord te zijn. Ben inbreuk op het gelijkheidsbeginsel om die reden 
wordt echter slechts bij uitzondering vastgesteld(63). Het uitgangs
punt is dat de wetgever de verscheidenheid aan toestanden mag 
opvangen in categorieen die met de werkelijkheid slechts overeen
stemmen op vereenvoudigende en benaderende wijze, op voorwaarde 
dat deze veralgemening volgens objectieve criteria verloopt. 
Van de wetgever kan bijvoorbeeld niet op grond van het beginsel van 
gelijke behandeling worden geeist, dat hij objectieve voorwaarden 
voor de toepassing van een regeling diversifieert naargelang van 
bijzondere beslissingen die voor elke marktdeelnemer anders zijn, 

(58) VAN HEUVEN, D., l.c., 588 en VELAERS, J., o.c., 186 e.v. 
(59) En omgekeerd: zie TIMMERMANS, C.W.A., I.e., 434 e.v. 
(60) B.v. H.v.J., 12 februari 1974, z. 152/72, Sotgiu, Jur., 1974, 153; 18 maart 1980, z. 52/79, 
Debauve, Jur., 1980, 833; zie overw. 21: ,Bovendien moet worden opgemerkt dat de Gemeen
schap, ook a! heeft zij in bepaalde opzichten ingegrepen om natuurlijke ongelijkheden te 
compenseren, volstrekt niet gehouden is maatregelen te treffen om dergelijke verschillen op te 
heffen". Zie ook Kommentar zum E.W.G.-Vertrag, o.c., dl. 1, 161 en SCHERMERS, H. en 
WAELBROECK, D., o.c., 63. 
(61) B.v. Eur. Hof, Abdulaziz, Cabales en Balkandali, nr. 94. Over de neiging, op een bepaald 
ogenblik, van de Europese Commissie voor de rechten van de mens om de ongelijke behande
ling gebaseerd op het ras op zich een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van 
art. 3 E.V.R.M. te achten, zonder de rechtvaardigingstest door te voeren, CoHEN-JONATHAN, G., 
La convention europeenne des droits de l'homme, Parijs, Economica, 1989, 541. 
(62) VAN HEUVEN, D., l.c., 589 en VELAERS, J., o.c., 189 e.v. Een regeling die een door een 
specifieke bepaling van het gemeenschapsrecht verboden onderscheidingscriterium hanteert, is 
per se ongrondwettig; indirecte discriminatie is enkel ongrondwettig wanneer zij de recht
vaardigheidstest niet doorstaat, LENAERTS, K., l.c., 56 e.v. Contra: TIMMERMANS, C.W.A., l.c., 
442 e.v., wiens voorbeelden echter betrekking hebben op de vergelijkbaarheidstest dan wei op 
verkapte of indirecte discriminatie. Doorslaggevend is de aard van de be paling: gaat het om een 
formeel, absoluut verbod of enkel om de neerlegging van het algemeen gelijkheidsbeginsel, dat 
steeds een objectieve rechtvaardiging toelaat, Kommentar zumE. W.G.-Vertrag, o.c., dl. 1, 159. 
(63) VAN HEUVEN, D., I.e., 586. 
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zoals de keuze van de scheepsweif waaraan deze de bouw van een 
vaartuig opdraagt(64). 
De noodzaak tot veralgemening kan voortvloeien uit de aard van de 
wetgeving zelf(65), of objectief verantwoord worden door overwe
gingen van doeltreffendheid en kosten(66). 

18. Een schending van het gelijkheidsbeginsel kan eveneens worden 
aangevoerd tegen algemeen toepasselijke wetgeving, wanneer deze 
wetgeving in concreto slechts van toepassing is op een of enkele 
gevallen, die hierdoor in feite op ongelijke wijze worden getroffen. 
Aan de wetgever wordt in dat geval willekeur verweten, verborgen 
achter een ogenschijnlijk objectief en algemeen opgestelde wet. Dit 
verwijt wordt echter niet snel aanvaard, zolang de situaties waarop de 
wet van toepassing is, objectief worden omschreven. 
In de rechtspraak van het Hof van Justitie is deze situatie terug te 
vinden bij de beoordeling of een gemeenschapshandeling, die als 
verordening wordt ingesteld, in werkelijkheid aldan niet een beschik
king betreft die de verzoekende partij individueel en rechtstreeks 
raakt. Uitgangspunt is dat de aard van een algemene bepaling juist 
met zich brengt dat de uniforme toepassing de betrokkenen al naar 
hun bijzondere positte ·en speciale werkzaamheden, in ongelijke mate 
kan treffen(67). Het verordenend karakter gaat evenmin verloren 
door het enkele feit dat het aantal of zelfs de identiteit van de rechts
subjecten op wie zij op een gegeven moment van toepassing is, kan 
worden bepaald(68). Voorwaarde is dat de wetgeving van toepassing 
is op objectief omschreven situaties en rechtsgevolgen beoogt voor 
algemeen en in abstracto omschreven categoriei!n van personen(69). 
De hoedanigheid van importeur van een bepaald produkt is bijvoor
beeld een objectief criterium(70 ), ook als de verordening enkel van 

(64) H.v.J., 5 oktober 1993, gev.z. 13-16/92, Driessen en Zonen e.a., nog niet gepubliceerd. 
(65) B.v.: Dit is noodzakelijkerwijze zo wanneer de fisca1e wet tegelijk be1astingplichtigen 
beoogt met verschillende inkomens- en vermogenstoestanden, Arbitragehof, nr. 20/91, 4 juli 
1991, B.S., 22 augustus 1991, ofwanneer hij weddeschalen vaststelt, nr. 3/93, 21 januari 1993. 
(66) B.v.: Arbitragehof, nr. 77/93, 3 november 1993, B.S., 10 december 1993; nr. 1/94, 
13 januari 1994, B.S., 1 februari 1994; nr. 2/94, 13 januari 1994, B.S., 16 februari 1994 en 
nr. 3/94, 13 januari 1994, B.S., 15 februari 1994. 
(67) H.v.J., 16 april 1970, z. 63/69, C.F.C./Commissie, Jur., 1970, 205. 
(68) H.v.J., 30 september 1982, z. 242/81, Roquette Freres, fur., 1982, 3213; 14 juli 1983, z. 
231182, Spijker, fur., 1983, 2559; 29 januari 1985, z. 147/83, Binderen, fur., 1985, 257; 15 juni 
1993, z. 264/91, Abertal SAT Limitada, nog niet gepubliceerd. 
(69) H.v.J., 5 mei 1977, z. 101/76, Koninklijke Scholten Honig, fur., 1977, 797; l7 juni 1980, 
gev.z. 789 en 790/79, Calpac, fur., 1980, 1949; 29 januari 1985, z. 147/83, Binderen, fur., 
1985, 257. 
(70) H.v.J., 6 oktober 1982, z. 307/81, A1usuisse, fur., 1982, 3463. 
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toepassing is op invoerders van kwasten uit China in de Benelux, en 
slechts een handelaar regelmatig in deze situatie verkeert(71). 
Een verdergaand onderzoek naar de objectiviteit van de veralgeme
ning valt vaak samen met de rechtvaardigingstest, waarbij de relatie 
tussen de veralgemening en haar doelstelling wordt nagegaan. 

cc. De rechtvaardigingstest. 

19. De rechtvaardigingstest verloopt volgens de techniek van het 
evenredigheidsbeginsel, dat hieronder wordt behandeld. Er dient 
wel in het oog te worden gehouden dat de evenredigheidstest bij het 
gelijkheidsbeginsel niet ligt in het onderzoek naar de grootte van het 
nadeel van wie ongelijk behandeld is in verhouding tot de met hem 
vergelijkbare categorieen, d.w.z., niet in de mate van ongelijkheid die 
zou bestaan tussen vergelijkbare categorieen(72). Het evenredigheids
beginsel is daarentegen aan de orde bij de rechtvaardiging van een 
vastgestelde ongelijkheid. Het nadeel van de rechtsonderhorige wordt 
dan niet meer vergeleken met vergelijkbare categorieen die dit nadeel 
niet ondervinden, maar met de voordelen die dit onderscheid oplevert 
voor het doel van de regeling. 

20. Beide methodes kunnen echter samenvallen wanneer het doel van 
de regeling juist ligt in het bevoordelen van die andere, vergelijkbare 
categorie. In dat geval gaat het om vormen van positieve discrimina
tie. Dit doel is legitiem wanneer men door het bevoordelen van die 
andere categorie, een bestaande ongelijkheid tracht te verhelpen(73). 
Criteria voor dergelijke corrigerende mogelijkheden zijn(74): 
a. het bestaan van een kennelijke ongelijkheid; 
b. de aanwijzing door de wetgever van het verdwijnen van de onge

lijkheid als een te bevorderen doelstelling; 

(71) H.v.J., 14 juli 1983, z. 231182, Spijker, fur., 1983, 2559. 
(72) Dit verklaart de kritiek op deze wisselwerking door HERDEGEN, M., ,The relation 
between the principles of equality and proportionality", C.M.L.R., 1985, 683-696, in het 
bijzonder bij het arrest H.v.J.,25 oktober 1978, gev.z. 103 en 145/7, Royal Scholten-Honig, 
fur., 1978, 2037, waarin het bedrag van de heffing voor producenten van isoglucose kennelijk 
onbillijk wordt geacht in vergelijking met de behandeling van suikerproducenten en derhalve 
strijdig met het gelijkheidsbeginsel. De disproportionaliteit van het bedrag had kunnen worden 
vastgesteld zonder de omweg van het gelijkheidsbeginsel door een vergelijking met andere 
producenten, ibid, 690. 
(73) Zie Arbitragehof, m. 9/94, 27 januari 1994, B.S., 23 maart 1994. Vergelijk Eur. Hof, 
23 juli 1968, taalregelingsarrest, nr. 6 en de opmerkingen van RIMANQUE, K., ,De paradoxale 
werking", I.e., 8. De meest recente rechtspraak van het Hof van Justitie, waarin het Hof een 
strengere houding lijkt aan te nemen, kon bij dit onderzoek niet meer worden betrokken. 
(74) Arbitragehof, m. 9/94, 27 januari 1994, B.S., 23 maart 1994. 
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c. de tijdelijke aard van de maatregelen en het verdwijnen ervan 
wanneer het door de wetgever beoogde doel eenmaal is bereikt; 

d. de afweging van belangen: andermans rechten mogen niet onnodig 
worden beperkt. 

B. HET EVENREDIGHEIDSBEGINSEL(75) 

21. Het evenredigheidsbeginsel wordt door het Hof van Justitie uit
drukkelijk als algemeen rechtsbeginsel erkend(76). Als techniek is het 
echter ook terug te vinden bij de twee andere hoven(77). Het Hof van 
Justitie houdt overigens, bij de toepassing van het evenredigheidsbe
ginsel, in het bijzonder rekening met de wijze waarop dit door het 
Europees Hof en de Europese Commissie voor de rechten van de mens 
wordt gehanteerd wanneer fundamentele regels met elkaar in conflict 
komen(78). Voor het Arbitragehof maakt het evenredigheidsbeginsel 
als techniek deel uit van het gelijkheidsbeginsel. Het Hof hanteert het 
evenredigheidsbeginsel echter ook, los van het gelijkheidsbeginsel, in 
het kader van de bevoegdheidsverdeling(79). 

(75) VAN GERVEN, W., ,Het evenredigheidsbeginsel", I.e., 76 en noot 3, merkt terecht op dl\t 
,evenwichtigheidsbeginsel" een betere benaming zou zijn, omdat ,evenredigheid" synoniem 
is met ,proportionaliteit", wat slechts een deelaspect is van het criterium; dat verder nochtans 
de term ,evenredigheid" zal worden gebruikt, omdat deze zozeer ingeburgerd is. 
(76) Zie, t.a.v. gemeenschapshandelingen, o.m. H.v.J., 24 oktober 1973, z. 5/73, Balkan
Import-Export, fur., 1973, 1091; 18 maart 1980, gev.z. 26 en 86/79, Forges de Thy Marcinelli 
e.a., fur., 1980, 1083; 24 september 1985, z. 181184, Man (Sugar), fur., 1985, 2889. T.a.v. 
nationale regelingen wordt dit beginsel eveneens toegepast, voornamelijk op het onderzoek 
naar rechtvaardigingsgronden voor belemmeringen van het vrij verkeer van goederen of 
diensten, hierover JANS, J., ,Evenredigheid: ja, maar waartussen?", S.E. W., 1992, 751-770 
en VAN GERVEN, W., ,Het evenredigheidsbeginsel", I.e., 75 e.v. Over het evenredigheidsbe
ginsel als rechtvaardigingstest bij een ongelijke behandeling, zie o.m. TIMMERMANS, C.W.A., 
l.c., 436 e.v. 
(77) Zie overigens uitdrukkelijk Arbitragehof, nr. 5/95,2 februari 1995, B.S., 21 februari 1995. 
(78) Zie de conclusie van VAN GERVEN, W., bij H.v.J., arrest Grogan, hoger geciteerd, p. 4726. 
Over de toepassing van het evenredigheidsbeginsel door het Europees Hof voor de rechten van 
de mens, GEELHAND, N., Belangenafweging in het huwelijksvermogensrecht, Gent, Mys & 
Breesch, 1994, I, 44 e.v. en VELAERS, J., De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, 
Antwerpen, Maklu, 1991, I, 327 e.v. 
(79) In die zin: Arbitragehof, nr. 27, 22oktober 1986, B.S., 13 november 1986 ennr. 54, 24mei 
1988, B.S., 11 juni 1988. Zie ALEN, A. en PEETERS, P., , ,Bundestreue" in het Belgisch 
grondwettelijk recht,, R.W., 1152, DE GREVE, L., ,Tien jaar Arbitragehof", R.W., 1994-95, 
1178, PEETERS, P., Problemen van bevoegdheidsverdeling en bevoegdheidsuitlegging na de 
tweede Belgische Staatshervorming, thesis, UIA, 1988, 566 e.v. en RlMANQUE, K., De regel is 
niet steeds recht, Antwerpen, Kluwer, 1990, 90; kritisch: VELAERS, J., ,De (impliciete?) 
bevoegdheid van de gewesten om voorrechten en ,decretale" hypotheken te creeren", 
T.B.P., 1987, 326-328. Zie ook de arresten van het Arbitragehof van 2 februari 1995, nrs. 4/ 
95, B.S., 24 februari 1995, 6/95, B.S., 23 februari 1995, 7/95, B.S., 1 maart 1995, 8/95, B.S., 
2 maart 1995, 9/95, B.S., 3 maart 1995 en 10/95, B.S., 7 maart 1995. 
Voor het evenredigheidsbeginsel als element van het subsidiariteitsbeginsel in Europees ver
band, zie VAN GERVEN, W., ,Naar een Europees gemeen recht van algemene rechtsbegin
selen?", R.M.Themis, 1995, 234. 
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22. De verschillende criteria waarop het evenredigheidsbeginsel is 
gebouwd, kunnen als volgt van elkaar worden onderscheiden(80): 
a. de regelgeving dient een legitiem doel na te streven; 
b. de regelgeving dient noodzakelijk te zijn: ze dient adequaat te zijn 

voor het nagestreefde doel en er mag geen minder ingrijpend 
alternatief voorhanden zijn dat hiervoor even doeltreffend is; 

c. de regelgeving dient proportioneel te zijn met het nagestreefde 
doel: de ernst van de door de regelgeving veroorzaakte nadelen of 
belemmeringen mag niet buiten alle verhouding staan tot het na
gestreefde doel of het bereikte resultaat. 

23. De toepassing van deze criteria brengt de rechter vaak op de grens 
van de beleidsvrijheid van de wetgever. Daarom wordt verderop, aan 
de hand van de rechtspraak, kort overlopen of, en op welke wijze, bij 
de toepassing van het evenredigheidsbeginsel een evenwicht kan 
worden gevonden tussen de beleidsvrijheid van de wetgever en de 
controlebevoegdheid van de rechter. 

aa. Het legitieme doel. 

24. De legitimiteit van de doelstelling wordt bepaald door regels van 
hoger recht. 
Deze regels kunnen doelstellingen legitimeren(8l). Het E.V.R.M. en 
het E.E.G.-verdrag bevatten verschillende voorbeelden van bepalin
gen waarin doelstellingen als legitiem worden aangeduid. Deze doel
stellingen kunnen exhaustief worden opgesomd. Een bepaalde doel
stelling kan ook expliciet worden verboden(82). 
Zo zijn de doelstellingen opgesomd in de tweede paragraaf van de 
artikelen 8, 9, 10 en 11 E. VR.M. limitatief te interpreteren(83). 
Evenzo kan een nationale maatregel die een inbreuk vormt op artikel 
30 E.E.G., enkel worden gerechtvaardigd wanneer een van de in 
artikel36 E. E. G. opgesomde doelstellingen wordt nagestreefd. Artikel 

(80) VAN GERVEN, W., ,Het evenredigbeidsbeginse1", I.e., 76. Zie ook VAN HEUVEN, D., i.e., 
588 e.v. DE LANGE, R., Publiekrechtelijke rechtsvinding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, 162 
spreekt bierbij van een drieboeksverbouding tussen bet doe!, bet gebanteerde middel en andere 
bescbikbare midde1en. 
(81) Zie RIMANQUE, K., ,De paradoxa1e werking", I.e., 10. 
(82) Artikel 17 E.V.R.M. verbiedt b.v. ,totalitaire" oogmerken, RIMANQUE, K., ,Noodzake-
1ijkheid in een democratische samen1eving - een begrenzing van beperkingen aan grond
rechten", in Liber Amicorum Frederic Duman, Antwerpen, K1uwer, 1983, I, 1219. 
(83) In de Europese recbtspraak is ecbter uiterst ze1den een interpretatie van deze bescher
menswaardige goederen terug te vinden, VELAERS, J., o.c., I, 346. Zie ook RIMANQUE, K., 
,Noodzakelijkheid", I.e., 1218 e.v. 
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6, par. 1, VI G. W. geeft aan de federale overheid in economische 
aangelegenheden de bevoegdheid om algemene regels vast te stellen 
inzake bepaalde materies, ,met dit doel", met name het vrij verkeer 
van personen, goederen, diensten en kapitalen, de vrijheid van handel 
en nijverheid, de economische unie en de monetaire eenheid. 

25. Wanneer het positieve recht geen aanknopingspunt biedt, dan 
wordt de legitimiteit van de doelstelling op negatieve wijze geformu
leerd: de doelstelling mag niet strijdig zijn met de beginselen van de 
democratische rechtsstaat(84) of, wat het Hof van Justitie betreft, niet 
strijdig zijn met de doelstellingen van de communautaire orde(85). 
Tot de beginselen van de democratische rechtsstaat behoren ook de 
hier genoemde algemene rechtsbeginselen. Zo worden het herstel van 
rechtszekerheid(86) en een bestaande ongelijkheid verhelpen(87) als 
legitieme doelstellingen aanvaard. 

26. De beleidsvrijheid van de wetgever is in deze gevallen zeer ruim. 
De doelstellingen van een bepaald beleid kunnen tegenstrijdig zijn, 
zonder dat zij daardoor hun legitimiteit verliezen(88). 
De gemeenschapsinstellingen moeten bij de uitwerking van het ge
meenschappelijk landbouwbeleid voortdurend ervoor zorgen, moge
lijke tegenstrijdigheden tussen de afzonderlijke doelstellingen te ver
zoenen en moeten, in voorkomend geval, aan deze of gene ervan 
tijdelijk voorrang verlenen overeenkomstig de eisen van de economi
sche gegevenheden of omstandigheden waarop zij hun beslissingen 
nemen(89). Deze afweging laat evenwel niet toe dat een dezer doel-

(84) Over de kenmerken biervan vo1gens de recbtspraak van bet Europees Hofvoor de recbten 
van de mens, RIMANQUE, K., ,Noodzake1ijkheid", l.c., 1224 en VELAERS, J., o.c., I, 312 e.v. 
(85) Zie, wat de doe1stellingen betreft die een be1emmering van bet vrij verkeer van diensten 
en goederen kunnen recbtvaardigen, o.m. H.v.J., 4 oktober 1991, z. 159/90, Grogan-arrest, 
fur., 1991, 4685: de doe1stellingen moeten naar gemeenscbapsrecbt gerecbtvaardigd zijn, 
ofwe1 omdat zij, als bet doe1stellingen betreft die binnen de reikwijdte liggen van de verdrags
bepa1ingen, in de lijn 1iggen van de daarin nagestreefde doe1stellingen, ofwe1 omdat zij, a1s bet 
doe1stellingen betreft die buiten die reikwijdte liggen, niet gericbt zijn tegen de in de ver
dragsbepalingen nagestreefde doe1stellingen, in bet bijzonder de inste1ling van een eenge
maakte markt. Vergelijk ook Arbitragehof, nr. 72/93, 7 oktober 1993, B.S., 9 november 1993. 
(86) Arbitragehof, nr. 84/93, 7 december 1993, B.S., 28 december 1993 en 5/94, 20 januari 
1994, B.S., 10 februari 1994. 
(87) Arbitragebof nr. 9/94, 27 januari 1994, B.S., 23 maart 1994. 
(88) RIMANQUE, K., ,De paradoxa1e werking", l.c., 11. 
(89) O.m., H.v.J., 20 oktober 1977, z. 29/77, Raquette Freres, Jur., 1977, 1835; 20 september 
1988, z. 203, Spanje/Raad, fur., 1988, 4563; 19 maart 1992, z. 311/90, Hierl, fur., 1992, 2061; 
5 oktober 1994, z. 280/93, B.R.D., fur., 1994, 4973. 
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stellingen afzonderlijk wordt nagestreefd, waardoor andere niet meer 
kunnen worden verwezenlijkt(90). 
Met eerbiediging van deze mime beleidsvrijheid zal de rechter slechts 
zelden een doelstelling als niet legitiem afwijzen(91). 
Het onderscheid, om !outer praktische redenen, inzake vrijstelling van 
kerkbelasting tussen in Zweden gevestigde personen en degenen die er 
slechts woonachtig zijn zonder er gevestigd te zijn, heeft geen wettig 
doel(92). Het enig doe! de Raad van State te verhinderen zich uit te 
spreken over de eventuele onrechtmatigheid van een aan hem ter 
beoordeling voorgelegd koninklijk besluit, is onwettig(93). 

27. Het is echter niet steeds duidelijk welk doel of welke doelstel
lingen(94) een bepaalde wet nastreeft. Het is in de eerste plaats aan de 
overheid om dit voor de rechter aan te duiden(95). De rechter aan
vaardt dit echter niet zonder meer. 
Hij kan de doelstelling situeren binnen zijn specifiek referentieka
der(96). Zeker wanneer voor een bepaalde aangelegenheid de legi
tieme doelstellingen op exhaustieve wijze zijn neergelegd, zal het 
nagestreefde doel in die zin kunnen worden geherformuleerd. De 
rechter aanvaardt in dat geval de legitimiteit van de doelstelling. 
De rechter kan de aangevoerde doelstelling echter ook verwerpen. Hij 
zal dit maar doen wanneer het onwaarschijnlijk lijkt dat het aange
voerde doel werkelijk werd nagestreefd, omdat de wet daar kennelijk 
niet toe bijdraagt(97). De evenredigheidstoets bepaalt in dat geval 

(90) H.v.J., 17 december 1981, gev.z. 197-200, 243 en 247/80, Ludwigshafener Wahzmlih1e 
e.a., Jur., 1981, 3211 en 5 oktober 1994, gev.z. 133, 300 en 362/93, Crispoltoni, Jur., 1994, 
4863. 
(91) RIMANQUE, K., ,De paradoxale werking", I.e., 10 e.v., VAN HEUVEN, D., I.e., 588 en 
VELAERS, J., o.e., I, 346. 
(92) Eur. Hof, 23 oktober 1990, Darby, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 187. De Zweedse overheid 
voerde ook niet aan dat er we! een wettig doe! voorhanden zou zijn. 
(93) Arbitragehof, nr. 33/93, 22 april 1993, B.S., 8 juni 1993, overw. B.2. 
(94) In geval van meerdere doelstellingen is het aan de wetgever zelf om hierin eventueel een 
rangorde aan te brengen; in dat geval zijn zwaardere beperkingen mogelijk voor de doel
stellingen met prioriteit, zie de conclusie van W. VAN GERVEN bij H.v.J., ll mei 1989, z. 25/88, 
Wurmser e.a., Jur., 1989, 1122. 
(95) Deze motivering kan voor de Raad van State, het Arbitragehof, het Hof van Justitie of het 
Europees Hof voor de rechten van de mens worden gegeven door de vertegenwoordigende 
organen, die ter zake een motiveringsbevoegdheid hebben, zie W AALDJJK, K., Motiverings
plichten van de wetgever, Lelystad, Koninklijke Vermande, 1994, 70. In de praktijk komt dit 
neer op de mogelijkheid om het doel ex post aan te duiden, vergelijk Arbitragehof, nr. 29/95, 
4 april 1995, B.S., 11 mei 1995. 
(96) Zie WouTERS, M., I.e., 197 e.v., aan de hand van de Ierse abortus-informatie-zaak voor 
het Europees Hof voor de rechten van de mens en het Hof van Justitie. 
(97) B.v. Arbitragehof, nr. 33/93, 22 april 1993, B.S., 8 juni 1993. 
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mee de waarscbijnlijkheid van de doelstelling zelf. De onaangepast
beid van de maatregel aan de beweerde doelstelling moet ecbter 
aanzienlijk zijn om de legitimiteit van de globale doelstellingen van 
een wet in twijfel te trekken(98). 
Wanneer de overbeid geen doelstelling aanvoert of de aangevoerde 
doelstellingen door de recbter worden verworpen, kan de recbter 
volstaan met de vaststelling dat geen wettig doel voorbanden is(99). 
Hij kan in dergelijk geval echter ook aannemen dat bet werkelijke 
doel van de wet ligt in bet effect dat bet teweegbrengt, m.n. de 
scbending van bet bescbermd belang(lOO). De inbreuk op een bogere 
recbtsregel, een recbtsbeginsel of een grondrecbt kan dus wel worden 
gerecbtvaardigd, maar bet opzet zelf dergelijke regel te scbenden is 
niet legitiem. 

bb. De noodzakelijkheid 

28. Een wet is adequaat wanneer ze in een causaal verband staat met 
bet nagestreefde doel( 101). 
De wet moet bet nagestreefde doel niet bereiken om adequaat te 
zijn(102). Het feit dat bet doel niet wordt bereikt, kan integendeel 
een argument zijn om de proportionaliteit van de wet aan te to
nen(103). 
De beleidsvrijbeid van de wetgever is ook in dit verband zeer ruim. 
Zijn stellingen over de beboefte aan wetgeving, doelstellingen en 
gevolgen moeten worden aanvaard, tenzij zij manifest onredelijk 
zijn(l04). De beleidsvrijbeid van de wetgever over wat noodzakelijk 
is voor bet algemeen belang, is in bet bijzonder ruim bij de imple-

(98) B.v. Eur.Hof., Les Saints Monasteres t. Grieken1and, 9 december 1994, nr. 301-A. 
(99) In die zin Eur. Hof, 23 oktober 1990, Darby, nr. 187. 
(100) B.v. ditze1fde arrest van bet Arbitragehof, nr. 33/93, overw. B.2., waarin de rechter stelt 
dat bet enig doe1 van de wet, die een koninklijk bes1uit bekrachtigt, erin bestaat de Raad van 
State te verhinderen zich uit te spreken over de eventue1e onrege1matigheid van een aan hem ter 
beoordeling voorge1egd K.B. De doe1stelling wordt, bij gebrek aan een aanvaardbare door de 
overheid aangevoerde doe1ste1ling, gelijkgeste1d met bet effect dat elke 1egis1atieve ,va1idatie" 
met zich mee brengt, zie PoPELIER, P., ,Legis1atieve 'va1idatie"', l.c., 80. 
(101) VAN GERVEN, W., ,Het evenredigheidsbeginse1", i.e., 76. 
(102) RlMANQUE, K., ,De paradoxa1e werking", i.e., 12: de functionaliteit moet niet worden 
bewezen; redelijke verwachtingen vo1staan. Ook retrospectief mag bet niet doors1aggevend 
zijn dat de beperkende maatrege1 bet doe1 niet heeft bereikt, RlMANQUE, K., ,Noodzakelijk
heid", [.c., 1228 en VELAERS, J., o.c., I, 329. 
(103) Zie b.v. WOUTERS, M., l.c., 198. 
(104) Eur. Hof, Tre Trakttirer, nr. 159. 
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mentatie van zijn sociale en economische politiek(l05). Dit dient 
echter binnen de grenzen van, in de eerste plaats, het E.G.-recht te 
blijven. Het Hof van Justitie geeft echter ook in het bijzonder op dit 
domein blijk van een grotere terughoudendheid wanneer het gemeen
schapshandelingen betreft( 1 06). 

29. Een wet is onmisbaar wanneer ze niet kan worden vervangen door 
een minder ingrijpende maatregel die het nagestreefde doel evengoed 
verwezenlijkt(l07). In dit geval worden twee mogelijke maatregelen 
met elkaar vergeleken in het licht van het ermee nagestreefde 
doel(l08). De wetgever dient echter in de eerste plaats te oordelen 
welke maatregel of welke wetgevingstechniek het meest aangepast is 
om een bepaald doel te bereiken(109). Derhalve dient ook hier de 
rechter terughoudendheid te betrachten. 

30. De mogelijkheden van de rechter om verschillende instrumenten 
of wetgevingstechnieken met elkaar te vergelijken, wordt bovendien 
begrensd door wettelijke beperkingen van de beoordelingsbevoegd
heid van de rechter. 
Uit de rechtspraak van het Arbitragehof in verband met legislatieve 
, validaties" blijkt, dat de wetgever op die manier, door de juiste 
wetgevingstechniek te kiezen, een doel kan bereiken dat via een 
andere techniek zou worden gesanctioneerd, ofschoon het gekozen 
procede niet minder ingrijpend is(llO). 

31. Evenwel dient een afweging te gebeuren in functie van de per
soonlijke handelingsvrijheid. 
Er bestaat geen redelijke behoefte aan dwingende saneringsmaat
regelen, die de er door getroffen personen ernstig raken, wanneer het 
doel ook op vrijwillige wijze kan worden bereikt(lll). 

(105) Eur. Hof, James e. a., 26 juni 1986, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 98. Zie ook Markt Intern 
Verlag en Klaus Beermann, 20 november 1989, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 165 en Jacubows
ki, 23 juni 1994, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 219-A. 
(106) B.v. H.v.J., 7 februari 1973, z. 40/72, Schroeder/Duits1and, fur., 1973, 125. 
(107) VAN GERVEN, W., ,Het evenredigheidsbeginsel", I.e., 76 en VELAERS, J., o.e., I, 329 e.v. 
(108) VAN GERVEN, W., ,Het evenredigheidsbeginsel", I.e., 76. 
(109) B.v. Arbitragehof, nr. 67/92, 12 november 1992, B.S., 8 december 1992, overw. B.7.2.: 
,Het staat niet aan het Hof te oordelen over de opportuniteit van het door de wetgever gekozen 
procede". 
(110) Hierover POPELIER, P., ,Legislatieve ,validatie" ", I.e., 77-94. 
(111) Arbitragehof, nr. 70/93, 7 oktober 1993, B.S., 22 januari 1994. 

1071 



Een algemeen in- of uitvoerverbod, strijdig met artikel 30 E.E.G., 
loopt sneller kans door het Hof van Justitie te worden beoordeeld als 
disproportioneel met een door artikel 36 E. E. G. toegelaten doel(ll2). 
De wet zal de test van de onmisbaarheid ook minder snel doorstaan 
wanneer ze in te algemene bewoordingen is opgesteld. 
De vrijheid van vereniging van de vennootschappen die een labora
torium uitbaten wordt op buitensporige manier aangetast, we gens het 
algemeen karakter zelf van het wettelijk verbod, terwijl niet is aan
getoond dat dit absoluut verbod nodig is om het door de wetgever 
nagestreefde doel te bereiken(l13). Door de onverenigbaarheid van 
de functie van onderwijsinspecteur met een politiek mandaat niet te 
beperken tot het ambtsgebied waarbinnen deze functie wordt uitge
oefend, stelt de wet een ongelijkheid tussen staatsburgers in, die in 
haar algemeenheid niet is verantwoord ten aanzien van het nage
streefde doel( 114 ). 

cc. De proportionaliteit 

32. Bij de proportionaliteitstest wordt nagegaan of het nagestreefde 
doel of het concrete resultaat wel voldoende opwegen tegen de 
nadden die aan andere hescliermertswaartlige-belangen worden-be
r:okkend(115). In dit geval wordt de wet niet vergeleken met een 
andere maatregel, maar worden de voor- en nadelen ervan tegen 
elkaar afgewogen(116). 

33. Vooral deze laatste stap is, als beoordelingscriterium, aan kritiek 
onderhevig. Het gaat daar: immers niet louter om een afweging van 
nadelige effecten en geboekte resultaten, maar om een afweging van 
belangen en van doelstellingen, wat in de eerste plaats een beleids
kwestie is, behorend tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetge
ver(ll7). Dit criterium vormt nochtans het zwaartepunt van het even-

(112) B.v. H.v.J., 8 februari 1983, z. 124/81, CommissieN.K., Jur., 1983, 203; 6 oktober 
1987, z. 118/86, Nertsvoede1fabriek Nederland, Jur, 1987, 3883; 4 februari 1989, z. 261185, 
CommissieN.K., Jur., 1989, 547. 
(113) Arbitragehof, nr. 23/89, 13 oktober 1989, B.S., 8 november 1989; vgl. het vervolg in 
Arbitragehof nr. 22/94, 8 maart 1994, B.S., 25 maart 1994: het door de wetgever ingeperkte 
verbod schendt niet Ianger bet gelijkheidsbeginsel. 
(114) Arbitragehof, nr. 74/92, 18 november 1992, B.S., 9 december 1992. 
(115) VAN GERVEN, W., ,Het evenredigheidsbeginsel", I.e., 76. 
(116) Ibid., 77. 
(117) Zie vooral de kritiek van JANs, J.H., I.e., 751-770. 
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redigheidsbeginsel, dat wezenlijk neerkomt op een afweging van 
be Iangen. 
Dit is nochtans niet vreemd aan de taak van de rechter(l18). De 
afweging van belangen is immers inherent aan het recht(119). Voor 
zover de wetgever niet zelf de prioriteit van het ene belang boven het 
andere heeft neergelegd voor een bepaald geval, dient de rechter dat 
af te wegen. Het komt hem echter niet toe zelf een hierarchie van 
waarden en belangen op te stellen(120). Hij dient daarentegen te 
zoeken naar een evenwicht(l21), steunend op het kader en de richt
lijnen die hem door de wetgever en door de juridische context in het 
algemeen worden aangeboden(122). 

34. Niettemin zal de rechter, om het verwijt te ontwijken dat hij zich 
door deze laatste belangenafweging te ver op het terrein van de wet
gever zou begeven, deze laatste stap proberen te vermijden(l23). De 
proportionaliteitstest valt vaak samen met de noodzakelijkheidstest, 
waar de onmisbaarheid van de wet wordt nagegaan(124). De rechter 
zal in dat geval impliciet nagaan of de afweging van belangen en 
beginselen bij elke techniek afzonderlijk voor de ene techniek niet 
kennelijk nadeliger uitvalt dan voor de andere. 

35. Uit de rechtspraak kunnen een aantal factoren worden terugge
vonden die bepalend zijn bij het zoeken naar dit evenwicht(l25). 

(118) Hierover uitvoerig, DE LANGE, R., o.c., 284 pp. en GEELHAND, N., o.c., I, 953 p. en II, 
844 pp. 
(119) Ibid., I, 2 e.v. Het Europees Hof voor de rechten van de mens acht de afweging van 
belangen inherent aan het geheel van het Europees Verdrag, o.m. Eur. Hof, Sporrong en 
Lonnroth, 23 september 1982, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 52; Rees, 17 oktober 1986, 
Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 106; .James e.a., 26 juni 1986, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 98; 
Soering, 7 juli 1989, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 161. 
(120) GEELHAND, N., o.c., 51. Zie ook VELAERS, J., l.c., 327. 
(121) Zie ook MARTENS, P., ,L'irresistible ascension du principe de proportionnalite", in 
Presence du droit public et des droits de l'homme, Brussel, Bruylant, 1992, I, 67. 
(122) GEELHAND, N., o.c., I, 39 e.v. 
(123) Zie de conclusie van W. VAN GERVEN bij H.v.J., 23 november 1989, z. 145/88, Torfaen 
Borough Council, fur., 1989, p. 3883. 
(124) VAN GERVEN, W., I.e., 76 en zijn conclusies bij, o.m., H.v.J., 23 mei 1990, z. 169/89, 
fur., 1990, 2143; 28 februari 1991, z. 312/89, Conforama e.a., fur., 1991, 997; 28 februari 
1991, z. 332/89, Marchandise e.a., Jur., 1991, 1027. 
(125) Zie, m.b.t. het E.V.R.M., eveneens GEELHAND, N., o.c., 52 e.v. 
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a. De afweging is athankelijk van het referentiekader waarbinnen de 
rechter recht spreekt. De keuze van de doelstelling en de waarde van 
de nadelige effecten worden bepaa1d door de context waarbinnen de 
beoordeling gebeurt( 126). 

b. Een internationaa1 of supranationaa1 rechtscollege za1, bij het 
bepa1en van het gewicht van verschillende be1angen en waarden, 
een grotere be1eidsvrijheid 1aten aan de nationa1e wetgever, naarmate 
het een domein betreft dat in de eerste p1aats tot de bevoegdheidssfeer 
van de nationa1e staat behoort(l27). Een methode voor dergelijk 
rechtscollege om, met eerbiediging van de ruime be1eidsvrijheid 
van de wetgever, toch tot een be1angenafweging te komen, bestaat 
in de ,externe rechtsvergelijking": nagegaan wordt of in de verschi1-
1ende 1idstaten een overeenstemming bestaat over het te bereiken 
evenwichtspunt( 128). 

c. Een hierarchische waardenschaa1 kan b1ijken uit de wi1 van de 
wetgever ze1f of uit het gehe1e juridische kader. Er wordt nagegaan of 
de wetgever reeds een evenwichtspunt in gelijkaardige gevallen tot 
stand heeft gebracht(l29). 
De door de decreetgever gegeven hypotheken en voorrechten waar
van de grondslag en de rang identiek zijn aan die welke de nationale 

(126) De vrijheid van meningsuiting vertoont b.v. een buitengewoon beschermenswaardig 
karakter in het systeem van de bescherming van mensenrechten in een democratische samen
leving, o.m. Eur. Hof, Sunday Times, 26 apri11979, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 30; Barthold, 
25 maart 1985, Publ.C.E.DH., reeks A, nr. 90; Autronic, 22 mei 1990, Publ.C.E.D.H., reeks A, 
nr. 178; zie GEELHAND, N., o.c., I, 54 en VELAERS, J., o.c., I, 320. 
Zie WoUTERS, M., l.c., 198 e.v.: in een gelijkaardige zaak, m.b.t. een Iers abortusinformatie
verbod, weegt het Europees Hof de bescherrning van de goede zeden, zonder verband met de 
bescherrning van het ongeboren Ieven, af tegen de voor een democratische rechtsstaat funda
mentele vrijheid van meningsuiting; de advocaat-generaa1 bij het Hof van Justitie (dat een 
beoordeling ten gronde heeft kunnen verrnijden) daarentegen, dient uit te gaan van de 
zwangersafbreking als een ,dienst", zodat de afweging, in het kader van de communautaire 
orde, gebeurt tussen de bescherming van het ongeboren Ieven, als een ethisch levensbeschou
welijke beleidskeuze, behorend tot de openbare orde, enerzijds, en een slechts beperkte, 
potentiele inbreuk op de vrijheid van dienstverrichting anderzijds. 
(127) In het bijzonder m.b.t. ethisch levensbeschouwelijke beleidskeuzes, zie o.m. Eur. Hof, 
Dudgeon, 22 oktober 1981, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 45 en de conclusie van W. VAN 
GERVEN bij het hoger geciteerd Grogan-arrest van het H.v.J., p. 4719 e.v. 
(128) GEELHAND, N., o.c., I, 55 e.v. en RlMANQUE, K., ,Noodzakelijkheid", l.c., 1222 e.v. Zie 
aldaar voor uitvoerige verwijzingen naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten 
van de mens. B.v. Eur. Hof, Dudgeon, 22 oktober 1981, nr. 45: het Hof kan niet heenkijken 
over de opmerkelijke mentaliteitswijzigingen i.v.m. homoseksualiteit in de verschillende 
lidstaten. Op deze wijze wordt getracht een objectieve omschrijving van de doelstellingen te 
geven, COHEN-JONATHAN, G., o.c., 473 e.v. Hierover GANSHOF VANDER MEERSCH, W.J., l.c., 
317-335 en VELAERS, J., o.c., 358 e.v. 
(129) Dit is de ,interne rechtsvergelijking", GEELHAND, N., o.c., I, 56. 
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wetgever eerder al met analoge bedoelingen had vastgesteld, voldoen · 
aan de eis van evenredigheid(130). 
Het Arbitragehof kan niet zelf belangen afwegen, wanneer de grond
wetgever hiertussen reeds een keuze heeft gemaakt(l31). Ook de 
wetgever dient de afwegingen van de grondwetgever te respecteren. 
Alleszins mag hij niet raken aan de kern van grondwettelijk of ver
dragsrechtelijk beschermde grondrechten en vrijheden(132). Wat de 
essentie of kern van een grondrecht uitmaakt(133), wordt echter mee 
bepaald door de context waarin of het perspectief van waaruit de 
rechter oordeelt. 

d. De afweging gebeurt in functie van de sociaal-economische reali
teit. 
Door, als wekelijkse rustdag, de zondag te kiezen, heeft de wetgever 
rekening gehouden met godsdienstige en familiale tradities en met 
culturele en sportieve praktijken. Hij heeft redelijkerwijze veronder
steld dat de werknemers de zondag zouden aanwijzen indien hun 
keuze volledig vrij was(134). 
Deze realiteit kan echter evolueren, zodat de proportionaliteit van 
dezelfde wet op twee verschillende tijdstippen anders kan worden 
beoordeeld. 
Dit blijkt in het bijzonder uit de arresten van het Europees Hof voor de 
rechten van de mens, waar wordt benadrukt dat het niet toekennen, 
aan transsexuelen, van het recht op wijziging van de aanduiding van 
de sexe in de geboorteregisters, in het licht van de huidige sociale 
realiteit, niet disproportioneel is in het kader van artikel 8 E. V.R.M., 
maar dat dit blijvend dient te worden beoordeeld met het oog 
op wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen(l35). De 
regeling blijft proportioned zolang (onder meer) geen significante 
wetenschappelijke ontwikkelingen blijken, die een operatie zouden 

(130) Arbitragehof, nr. 27, 22 oktober 1986, B.S., 13 november 1986. Het Hof vooronderstelt 
niet het bestaan van een natuurlijke rangorde, maar respecteert, bij een materie die de vrije 
beoordelingsmacht van de wetgever raakt, de beleidskeuzes van de wetgever bij het bepalen 
van die orde, vgl. de kritiek van VELAERS, J., l.c., 327. 
(131) Arbitragehof, nr. 18/90, 23 mei 1990, B.S., 27 juli 1990. 
(132) B.v. H.v.J., 10 januari 1992, 177/90, Jur., 1992, 35; 10 januari 1992, z. 177/90, Kiihn, 
Jur., 1992, 35; 5 oktober 1994, z. 280/93, B.R.D., nog niet gepubliceerd. 
(133) Kritisch: VELAERS, J., o.c., I, 334. 
(134) Arbitragehof, nr. 70/92, 12 november 1992, B.S., 19 december 1992 en nr. 45/93, 10 juni 
1993, B.S., 29 juni 1993. Vgl. H.v.J., 28 februari 1991, z. 312/89, Conforama e.a., Jur., 1991, 
997 en 28 februari 1991, z. 332/89, Marchandise e.a., fur., 1991, 1027. 
(135) Eur. Hof, Rees, 17 oktober 1986, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 106. 
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mogelijk maken waaruit de verwerving van alle biologische karakte
ristieken van de andere sexe zou resulteren. 

e. De door de wetgeving voorziene modaliteiten van schadevergoe
ding vormen een belangrijke factor bij de beoordeling of de rechts
onderhorigen aldan niet disproportioneel zwaar worden belast(l36). 

C. HET RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL 

aa. Omschrijving van het rechtszekerheidsbeginsel 

36. Het Hof van Justitie en het Arbitragehof noemen uitdrukkelijk de 
rechtszekerheid als rechtsbeginsel. Voor het Europees Hof voor de 
rechten van de mens ligt het beginsel vervat in de kwaliteitseisen 
waaraan een regel dient te voldoen om als ,wet" te kunnen worden 
beschouwd. 
Uit de rechtspraak van de verschillende hoven blijkt duidelijk dat het 
rechtszekerheidsbeginsel gericht is op de beslissingsvrijheid van de 
persoon, die vrij zijn levensplan moet kunnen bepalen en realiseren. 
Determinerend hierbij zijn de voorzienbaarheid en de toegankelijk
heid van het recht. 

37. Het Arbitragehof benadrukt de betekenis van het rechtszeker
heidsbeginsel als de mogelijkheid voor de rechtzoekende om in rede
lijke mate de rechtsgevolgen van een bepaalde handeling te voorzien 
op het tijdstip dat die handeling wordt verricht(l37). 
Deze betekenis komt ook duidelijk tot uiting in de omschrijving van 
de vereisten van toegankelijkheid, duidelijkheid en voorzienbaarheid, 
die het Europe~s Hof voor de rechten van de mens aan regelgeving 
stelt. Rechtsregels dienen voldoende precies te worden geformuleerd 
om het personen mogelijk te maken hun gedrag te regelen: zij moeten 

(136) Zie o.m. H.v.J., 14 mei 1975, z. 74/74, CNTA, Jur., 1974, 533, Eur. Hof, Sporrong en 
Ldnnroth, 23 september 1982, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 52, James e.a., 26 juni 1986, 
Publ.C.E.D.H., nr. 98, Les Saint Monasteres, 9 december 1994, Publ. C.E.D.H., nr. 301-A 
en Eur. Hof, Griekse raffinaderijen Stran en Stratis Andreadis, 9 december 1994, Publ.
C.E.D.H., reeks A, nr. 301-B. 
(137) Arbitragehof, nr. 25/90, 5 juli 1990, B.S., 6 oktober 1990 en nr. 36/90, 22 november 
1990, B.S., 28 december 1990. Zie eveneens Arbitragehof, nr. 10/93, 11 februari 1993, B.S., 
9 maart 1993: volgens het grondbeginsel van rechtszekerheid kan de wetgever niet zonder 
objectieve en redelijke verantwoording afbreuk doen aan het belang van de rechtsonderhorigen 
om in staat te zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen te voorzien. 
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- eventueel met gepast advies - in redelijke mate kunnen voorzien 
wat de gevolgen zijn van een bepaalde actie(138). 
In die context noemt ook het Hof van Justitie rechtszekerheid en 
voorzienbaarheid dwingende vereisten waaraan streng de hand moet 
worden gehouden, in het bijzonder bij regelingen die financiele ge
volgen kunnen hebben(139). Het recht dient met duidelijkheid ken
baar te zijn en de toepassing ervan moet voor de rechtsonderhorige 
voorzienbaar zijn(140). 
Het rechtszekerheidsbeginsel vereist bijvoorbeeld dat een regeling, 
waarbij aan de belastingplichtige lasten worden opgelegd, duidelijk 
en nauwkeurig omschreven is, opdat de belastingplichtige ondubbel
zinnig zijn rechten en verplichtingen kan kennen en dienovereenkom
stig zijn beschikkingen kan treffen(141). 
In de rechtspraak van dit Hof komt eveneens duidelijk tot uiting, dat 
het rechtszekerheidsbeginsel niet verdraagt dat een persoon geen 
handelingsruimte meer wordt gelaten(142), in het bijzonder wanneer 
de regelgever zelf tot die handeling had aangezet(143). De wetgever 
dient bovendien rekening te houden met de normale berekeningen van 
de ondernemer. Het vertrouwen van de ondernemer is geschonden, 
wanneer de wetgever tussenkomt op een moment waarop men er geen 
rekening meer mee kon houden om zijn investeringen te oriente-

(138) Europees Hof, Sunday Times, 26 april1979, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 30; Silver e.a., 
25 maart 1983, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 61; Malone, 2 augustus 1984, Publ.C.E.D.H., reeks 
A, nr. 82; Olsson, 24 maart 1988, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 130; Miiller e.a., 24 mei 1988, 
Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 133; Eriksson, 22 juni 1989, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 156; 
Ezelin, 26 april 1991, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 202 en Margareta en Roger Andersson, 
22 april 1991, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 226. 
(139) Vaste rechtspraak, o.m. H.v.J., arresten 15 december 1987, z. 235, Ierland/Commissie, 
Jur., 1987, 5041, z. 326/85, Nederland/Commissie, Jur., 1987, 5143, z. 336/85, Frankrijk/ 
Commissie, Jur., 1987, 5173; z. 346/85, V.K./Commissie, fur., 1987 , 5197 en z. 348/85, 
Denemarken/Commissie, fur., 1987, 5225 en H.v.J., 13 maart 1990, z. 30/89, Commissie/ 
Frankrijk, Jur., 1990, 691. 
(140) H.v.J., 22 februari 1984, z. 70/83, Kloppenburg/Finanzamt Leer, fur., 1984, 1075; 
16 juni 1993, z. 325/91, Frankrijk/Commissie, nog niet gepubliceerd. 
(141) H.v.J., 9 juli 1981, nr. 169/80, Administratie der douane/Gondrand Freres, Jur., 1981, 
1931; 26 mei 1982, z. 44/81, Duitsland/Commissie, Jur., 1982, 1855 en 22 februari 1989, 
gev.z. 92 en 93/87, Commissie/Frankrijk en V.K., fur., 1989, 405. 
(142) B.v. H.v.J., 10januari 1992, z.177/90, Kiihn,Jur., 1992,35. HetHofgaathierbij naof 
de rechtsonderhorige nog mogelijkheden wordt gelaten om zich aan de nieuwe situatie aan te 
passen, ScHLOCKERMANN Rechtssicherheit als Vertrauensschutz in der Rechtsprechung des 
EuGH, Miinchen, Ludwig-Maximilians-Universitiit, 1984, 64. 
(143) O.m. H.v.J., 28 april 1988, z. 120/86, Mulder, Jur., 1988, 2321 en z. 170/86, Von 
Deetzen, fur., 1988, 2355; 11 december 1990, z. 189/89, Spagl, Jur., 1990,4539 en z. 217/89, 
Pas tatter, fur., 1990, 4585; 10 januari 1992, z. 177/90, Kiihn, Jur., 1992,35 en 27 januari 1994, 
z. 98/91, Herbrink, fur., 1994, 223. 
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ren(144). De wetgever dient daarom uit te gaan van de normale 
berekeningen van het bedrijfsleven, die hij niet zonder dwingende 
redenen mag doorkruisen(145). 

bb. Techniek van het rechtszekerheidsbeginsel 

38. Hierboven bleek dat de beslissingsvrijheid van de persoon het 
uitgangspunt is van het rechtszekerheidsbeginsel. Deze persoon neemt 
en realiseert beslissingen op grond van bepaalde berekeningen en 
verwachtingen, waarbij hij rekening houdt met de sociaal-economi
sche, maar ook met de juridische context. Beslissingen die over 
langere termijn worden genomen, hangen af van verwachtingen om
trent de situatie die zich zal voordoen in de toekomst, waarvan de 
rechtsregels en het overheidsbeleid een belangrijk deel uitma
ken(146). 
Niemand kan zich echter zonder meer op het behoud van het geldende 
recht instellen. Wetgeving komt immers tot stand in een bepaalde 
sociaal-economische en politieke context, die voortdurend evolueert 
en waaraan zij zich noodzakelijk dient aan te passen. Beslissingen die 
worden genomen op langere termijn, houden dus steeds een zeker 
risico in. Een rationeel persoon houdt bij-zijn beslissingen dan ook 
rekening met de gevolgen die het recht verbindt aan zijn beslissingen, 
maar dient mogelijke wijzigingen van dit recht te voorzien, die nood
zakelijk zijn in het algemeen belang. 

39. Een belangrijk aspect voor het beslissingsmodel en de doorwer
king van het rechtszekerheidsbeginsel, is de vraag in hoeverre men 
mag vertrouwen op bestaande wetgeving en in hoeverre men bepaalde 
verwachtingen kan hebben van de rechtsorde op een toekomstig 
tijdstip. De juridische vertaling hiervan is terug te vinden onder de 
term ,legitieme" of ,gerechtvaardigde verwachtingen". 

(144) B.v. H.v.J., 11 juli 1991, z. 368/89, Crispoltoni, Jur., 1991, 3695. Hierover NAOME, C., 
,La notion de securite juridique dans Ia jurisprudence de Ia CdJ et du tribunal de premiere 
instance", in La securite juridique, Luik, Ed. du jeune barreau de Liege, 1993, 82. Zie ook, a 
contrario, H.v.J., 16 februari 1982, z. 258/80, Rumi/Commissie, Jur., 1982, 517. Voor een 
appreciatie vanuit economisch perspectief, SHARPSTON, E., ,Legitimate expectations and 
economic reality", E.L.R., 1990, 113. 
(145) B.v. H.v.J., 18 maart 1975, z. 78174, Deuka, Jur., 1975, 421 en 25 juni 1975, z. 5175, 
Jur., 1975, 759. 
(146) KAPLOW, L., ,An economic analysis of legal transitions", H.L.R., 1986, 510. Zie ook 
GRAETZ, M.J., ,Legal transitions: the case of retroactivity in income tax revision", Univ.Penn
sylvania L.Rev., 1977, 66 en ,Retroactivity visited", H.L.R., 1984-85, 1825. Rationele ver
wachtingen schatten derhalve toekomstige reacties van de overheid in, MUNZER, S., ,A theory 
of retroactive legislation", Texas L.Rev., 1982, 431. 
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Deze verwachtingen wegen het meest door in de mate dat de overheid 
niet enkel een kader met handelingsmogelijkheden heeft aangeboden, 
maar bovendien bewust heeft aangezet tot een welbepaalde activiteit. 
De overheid heeft in dat geval zichzelf gebonden(147), niet tot het 
elimineren van elk risico(148), maar tot het openhouden van de 
mogelijkheid tot ontplooiing van die activiteit. 
Dit beginsel van de bescherming van het gerechtvaardigd vertrouwen, 
of kortweg het vertrouwensbeginsel, is een aspect van het rechts
zekerheidsbeginsel in haar subjectieve werking(149). Ze komt aan de 
orde, wanneer nieuwe regelgeving gemaakte plannen doorkruist en zo 
legitieme verwachtingen teleurstelt. Juridisch-technisch bestaat het 
ultieme beoordelingsmoment uit de afweging van belangen(l50), 
die een evenwicht zoekt tussen de persoonlijke beslissingsvrijheid 
en de wetgevende beleidsvrijheid(151). Wanneer de schending van 
een legitieme verwachting gerechtvaardigd is door doelstellingen van 
algemeen belang, worden de verschillende op het spel staande belan
gen tegen elkaar afgewogen. Ben compromis kan eventueel worden 
gevonden in de toekenning van een schadevergoeding(152). 

40. Dit gerechtvaardigd vertrouwen kan echter maar tot stand komen 
wanneer het objectieve recht daarvoor een voldoende basis biedt. 

(147) OssENBUHL, F., ,Vertrauensschutz im sozia1en Rechtsstaat", Offentliehe Verwaltung, 
1972, 31. 
(148) Vgl. HoFFMANN, M., ,Staatliche Wirtschaftsregulierung und grundrechtlicher Schutz 
der Unternehmersfreiheit", Betriebsberater, 1995, 54. Zie ook verder de rechtspraak van het 
Hof van Justitie. 
(149) GEELHAND, N., , Le principe de Ia croyance legitime en droit administratif et en droit 
fiscal", R. C.J.B., 1995, 89 en ,Over zekerheid, rechtszekerheid en vertrouwensleer in het 
huwelijksvermogensrecht", T.P.R., 1989, 941 en PEETERS B, ,Rechts(on)zekerheid in het 
belastingrecht", T.F.R., 1994, 180 definieren de subjectieve rechtszekerheid als een zekerheid 
m.b.t. subjectieve rechten, wat betekent dat de rechtsonderhorige zekerheid heeft over het 
bestaan en het behoud van zijn subjectieve rechten. Dit is strakker dan het hier omschreven 
vertrouwen op de realisatie van legitieme verwachtingen. Zie ook LAMOUREUX, F., ,The 
retroactivity of Community acts in the case law of the Court of justice", C.M.L.R., 1983, 
294 e.v. en MERTENS DE WILMARS, J. en STEENBERGEN, J., ,La notion de securite juridique dans 
Ia jurisprudence de la cour de justice des communautes europeennes", in Melanges offerts ii R. 
Legros, Brussel, ULB, 1985, 452 e.v., voor het onderscheid tussen de leer van de verworven 
subjectieve reehten, en de vertrouwensleer die legitieme verwaehtingen beschermt. 
(150) Dit geldt in het bijzonder t.a.v. wetgeving, OssENBDHL, F., I.e., 29; vgl. ook GEELHAND, 
N., ,Over zekerheid", I.e., 943 en VAN BUUREN, J.J., ,De rechter en onrechtmatige wetge
ving", H.N.J., 1987, 52 en WEGE, J., o.e., 245. 
(151) Vgl. OssENBUHL, F., I.e., 34. Zie ook FuB, E., ,Der Schutz des Vertrauens auf Rechts
kontinuitat im deutschen Verfassungsrecht und europaischen Gemeinschaftsrecht", in Euro
piiisehe Geriehtsbarkeit und nationale Verfassungsgeriehtsbarkeit, GREWE, W., RUPP, H. en 
ScHNEIDER, H., (eds.), Baden-Baden, Nomos, 1981,210 e.v. over de toepassing van de techniek 
van het evenredigheidsbeginsel in dit verband. 
(152) GEELHAND, N., ,Le principe", I.e., 83 en 0SSENBUHL, F., I.e., 37. Vgl. NAOME, C., I.e., 80 
en H.v.J., 14 mei 1975, z. 74174, CNTA, fur., 1974, 533. 
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Het objectieve recht dient een juridisch kader te bieden waarbinnen de 
context kan worden geschetst en rationele verwachtingen kunnen 
worden ingeschat. Op die wijze laat het recht de personen toe een 
adequaat beslissingsmodel te construeren(l53). Rationele beslissin
gen kunnen immers maar worden genomen op grand van redelijk 
betrouwbare gegevens over kansen, mogelijkheden en rechtsgevol
gen. Zij kunnen ook slechts rekening houden met wetgeving die een 
reeel handelingskader biedt, d.i. wetgeving die daadwerkelijk uitvoer
baar is. De rechtsorde moet daarom voldoende toegankelijke infor
matie bieden over de inhoud van de wetgeving, opdat de rechtson
derhorige de rechtsgevolgen die zij aan zijn handelingen verbindt kan 
voorzien. Zij moet eveneens informatie bieden over de sociaal-eco
nomische context waarin de wetgeving tot stand komt en over haar 
politiek-juridische doelstellingen, opdat de rechtsonderhorige eventu
ele wijzigingen van deze wetgeving tijdig kan voorzien en bestaande 
plannen eventueel daaraan kan aanpassen. Zij mag bovendien niet het 
onmogelijke vragen van de rechtsonderhorige. 
Rechtszekerheid in zijn objectieve aspect is zo een noodzakelijke 
voorwaarde voor de doorwerking van de subjectieve rechtszeker
heid(l54). Het vertrouwensbeginsel wordt dan ingeroepen, wanneer 
de overheid in een-concreet-geval op een nadelige wijzeingrijptinde 
subjectieve belangen die een persoon door het objectieve recht be
schermd achtte. 
De techniek van de objectieve rechtszekerheid bestaat uit de afleiding 
van een aantal rechtseisen die de toegankelijkheid en de duidelijkheid 
van het recht verzekeren. Hierbij gaat het niet om een afweging tussen 
belangen(l55), maar om een afweging van mogelijkheden. De rechts
eisen worden niet op een absolute wijze geformuleerd, maar houden 
rekening met wat voor de wetgever realiseerbaar is en met de in
spanningen die van de rechtsonderhorigen kunnen worden verwacht 
om toegang te krijgen tot het recht en om de inhoud daarvan te 
begrijpen. 

(153) Dit is een van de belangrijkste functies van het recht, ScHMIDTCHEN, D., ,Time, 
uncertainty and subjectivism: giving more body to law and economics", I.R.L.E., 1993, 76. 
Vgl. ook FuLLER, L., ,Freedom - a suggested analysis", H.L.R., 1955, 1314 e.v. en 
JEAMMAUD, A., ,Les regles juridiques et l'action", D., 1993, Chron. 207 en 208. 
(154) GEELHAND, N., ,Over zekerheid", I.e., 941, PEETERS, B., I.e., 1795 en VOGEL, K., 
,Rechtssicherheit und Riickwirkung zwischen Vernunftrecht und Verfassungsrecht", J.Z., 
1988, 833 e.v. COREMANS, H. en VANDAMME, M., o.c., 78 maken hetzelfde onderscheid, maar 
stellen wat hier als objectief aspect wordt begrepen, als ,materiele rechtszekerheid" naast het 
vertrouwensbeginsel. 
(155) Anders: de conclusie van sir Gordon Slynn bij H.v.J., 9 juli 1981, nr. 169/80, Admini
stratie der douane/Gondrand Freres, Jur., 1981, p. 1949. 
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Deze eisen worden zowel gesteld aan een wettekst afzonderlijk als aan 
een geheel van wetgeving. Ben wettekst die op zichzelf onduidelijk is, 
kan duidelijk worden in het licht van dit geheel. Ben duidelijke wet
tekst kan onduidelijk worden wanneer hij niet in dit geheel van 
wetgeving past. Bovendien kan het geheel van wetgeving, door de 
overvloed, de veelheid van rechtsbronnen en de frequente wijzigingen 
van de verschillende afzonderlijke wetteksten, ontoegankelijk wor
den. 

cc. Rechtseisen van objectieve rechtszekerheid 

41. In wat volgt wordt geen exhaustieve opsomming gegeven van 
rechtseisen die kunnen worden afgeleid uit het rechtszekerheidsbe
ginsel en die de wetgever dient na te leven opdat het recht voldoende 
toegankelijk, duidelijk en uitvoerbaar zou zijn. Br wordt slechts 
nagegaan welke eisen naar voren komen uit de rechtspraak van de 
drie hier besproken hoven. 

• Kenbaarheid van wetgeving 

42. De bekendmaking van de wetgeving is een mtmmumvereiste 
voor de toegankelijkheid van het recht(156). Zij wordt voorgeschre
ven door artikel 190 G.W. en, voor het gemeenschapsrecht, door 
artike1191 E.E.G., die de neerleggingen zijn van een voor alle normen 
geldend a1gemeen beginsel(157). De bekendmaking is als daad van 
uitvoering geen beginse1 van behoorlijke wetgeving. 
De verzoeker, die een schending van het gelijkheidsbeginsel aanvoert 
doordat de betrokken decreten zijn bekendgemaakt zonder de gelijk
tijdige publicatie van de tekst van de verdragen die zij goedkeuren, 
he eft kritiek op een feitelijke situatie, nl. een onvolledige bekendma
king, en niet een regel die voorkomt in een wet, decreet of ordonnan
tie( 158). 
Het al dan niet vo1doen aan de eis tot bekendmaking heeft in die zin 

(156) Over de bekendmaking van de normen: DE JONGHE, J., o.c., 183 pp. 
(157) R.v.St., Lemaftre, nr. 25.355, 23 mei 1985 en Vande Casteele, nr. 35.709, 23 oktober 
1990. Zie ookH.v.J., 25 januari 1979, z. 98178, Racke, fur., 1979,69 en z. 99178, Decker, fur., 
1979, 101. 
(158) Arbitragehof, nr. 67/94, 14 juli 1994, B.S., 27 juli 1994. 
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dan ook geen gevolgen voor de inhoud of het bestaan van de wet
geving zelf, maar slechts voor zijn tegenwerpelijkheid(159). 
De vereiste van kenbaarheid kan ten opzichte van de wetgever noch
tans worden geformuleerd als een juridisch afdwingbare verplichting 
tot de organisatie van een toegankelijke wijze van openbaarmaking 
van regelgeving. 

43. De wetgeving die de bekendmakingsprocedure regelt, kan aan de 
bekendmakingsvereiste worden getoetst. 
Zo heeft het Arbitragehof geoordeeld dat het gelijkheidsbeginsel zou 
zijn geschonden ,mocht voor een categorie van Belgische burgers de 
toe gang tot de teksten van de federale wet- en regelgeving moeilijker 
worden gemaakt", in casu doordat zij niet in de mogelijkheid zouden 
verkeren van die teksten in hun taal kennis te nemen(160). 
Over het algemeen wordt geoordeeld dat aan de bekendmakingsver
eiste, in het licht van een toegankelijke wetgeving, is voldaan door de 
loutere publikatie in een officieel publikatieblad(161). Dit is volgens 
het Europees Hof voor de rechten van de mens echter niet meer het 
geval wanneer de toepasselijke regelgeving in zijn geheel te complex 
en incoherent is(162). 
Het Hof van Justitie daarentegen stelt strenge eisen aan de onder
nemers, van wie wordt verwacht zich door lezing van het Publikatie
blad te vergewissen van het gemeenschapsrecht dat op hun transacties 
van toepassing is(163). Bovendien geldt het- weerlegbare- ver-

(159) B.v. R.v.St., Claeys, nr. 17.095, 25 juni 1975; Ver. van de Nederlandstalige keurders, 
nr. 42.728,3 mei 1993. Zie ookH.v.J., 25 januari 1979, z. 98/78, Racke, Jur., 1979,69 en z. 991 
78, Decker, Jur., 1979, 101: het is een fundamenteel beginsel van de communautaire rechts
orde dat een overheidsbesluit niet aan de justitiabelen kan worden tegengeworpen voordat zij 
ervan kennis hebben kunnen nemen. 
(160) Arbitragehof, m. 59/94, 14 juli 1994, B.S., 30 juli 1994. Ben officiele vertaling is niet 
vereist: voldoende is dat alle wettelijke en verordenende teksten van de federale overheid 
,binnen een redelijke termijn" worden vertaald. 
(161) B.v. Bur. Hof, Gillow, 24 november 1986, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 109, Leander, 
26 maart 1987, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 116 en Chapell, 30 maart 1989, Publ.C.E.D.H., 
reeks A, nr. l52A. 
(162) Bur. Hof, de Geouffre de la Pradelle, 16 december 1992, Publ.C.E.D.H., reeks A, 
nr. 253-B. 
(163) H.v.J., 12juli 1989, z. 161/88, Binder, Jur., 1989, 2415. Kritisch hierover: BARENTS, R., 
,The quality of Community legislation", M.J., 1994, 110 e.v. en SHARPSTON, E., I.e., 150; 
relativerend: ScHLOCKERMANN, o.c., 153 e.v. 
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moeden dat een gemeenschapsregel in de hele Gemeenschap is be
kendgemaakt op de datum vermeld op het Publikatieblad(l64). 

• Duidelijke wetgeving 

44. Het Hof van Justitie formuleert de duidelijkheid van de regel
geving uitdrukkelijk als een vereiste van rechtszekerheid, die erop 
gericht is de rechtsonderhorige op nauwkeurige wijze in kennis te 
stellen van zijn rechten en plichten en de toepassing van de regeling 
voorzienbaar te maken(165). 
Dat de betrokken regeling kennelijk onduidelijk is, blijkt a.m. uit het 
feit dat zelfs de bevoegde administratie der douane haar aanvankelijk 
op dezelfde wijze als de tegenpartij heeft uitgelegd en eerst drie jaar 
na het tijdstip van de importen is overgegaan tot de vordering van 
monetair compenserende bedragen, die voor de betrokken exporten 
verschuldigd zouden zijn(166). 
Het Europees Hof voor de rechten van de mens plaatst dit uitdruk
kelijk binnen de grenzen van de redelijkheid: de formulering van de 
wettekst moet voldoende precies zijn om het de burger mogelijk te 
maken zijn gedrag te regelen: hij moet, eventueel met gepast ad
vies(167), kunnen voorzien, binnen een mate die redelijk is in de 
omstandigheden, wat de gevolgen kunnen zijn van een bepaalde 
actie(l68). De vereiste precisie is afhankelijk van het aantal en de 
hoedanigheid van de rechtsonderhorigen tot wie de wet is ge
richt(169). 

(164) H.v.J., 25 januari 1979, z. 98/78, Racke en z. 99/7, Decker, boger geciteerd; 9 januari 
1990, z. 337/88, Safa, Jur., 1990, 1. Indien het bewijs wordt geleverd, dat het nummer pas op 
een later tijdstip daadwerkelijk verkrijgbaar was, wordt de dag van de daadwerkelijke uitgifte 
in aanmerking genomen. Het gaat om de dag van uitgifte, niet om de dag waarop het blad in een 
bepaalde lidstaat verkrijgbaar was. 
(165) T.a.v. gemeenschapshandelingen: o.m. H.v.J., 9 juli 1981, z. 169/80, Administratie der 
douane/Gondrand Freres, Jur., 1981, 1931; 22 februari 1989, gev.z. 92 en 93/87, Commissie/ 
Frankrijk en V.K., Jur., 1989, 405; 16 juni 1993, z. 325/91, Frankrijk/Commissie, nog niet 
gepubliceerd. 
T.a.v. nationale wetgeving: o.m. H.v.J., 30 januari 1985, z. 143/83, Commissie/Denemarken, 
Jur., 1985, 427; 21 juni 1988, z. 257/86, Commissie!Italie, Jur., 1988, 3249; 28 april1993, z. 
306/91, Commissie/Italie, nog niet gepubliceerd. 
(166) H.v.J., 9 juli 1981, nr. 169/80, Adm. der douane/Gondrand Freres, Jur., 1981, 1931. 
(167) Zie in het bijzonder Eur. Hof, Vereinigung Demokratischer Soldaten Osterreichs en 
Gubi, 19 december 1994, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 302. 
(168) Eur. Hof, Sunday Times, 26 april 1979, nr. 30; Silver e.a., 25 maart 1983, nr. 61; 
Malone, 2 augustus 1984, nr. 82; Olsson, 24 maart 1988, nr. 130; Miiller e.a., 24 mei 1988, 
nr. 133; Eriksson, 22 juni 1989, nr. 156; Ezelin, 26 april 1991, nr. 202; Margareta en 
Andersson, 25 februari 1992, nr. 226-A. 
(169) Eur. Hof, Chorherr, 25 ~\lgustus 1993, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 266-B en Vereinig
ung Demokratischer Soldaten Osterreichs en Gubi, 19 december 1994, Pub!. C.E.D.H., reeks 
A, nr. 302. 
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45. In dit verband komen in hoofdzaak drie rechtsproblemen terug in 
de rechtspraak van de drie hoven: de onduidelijkheid door een plura
liteit van rechtsbronnen, de onduidelijkheid door de vaagheid van een 
wettekst en de onduidelijkheid door de ruime beoordelingsbevoegd
heid die wordt overgelaten aan de uitvoerende macht. 

a. Een regeling die over een te complex geheel van rechtsbronnen 
wordt verspreid, is van dien aard rechtsonzekerheid mee te brengen. 
De complexiteit van het positieve recht voortvloeiend uit de regel
geving i. v.m. de bescherming van landschappen en de jurisprudentie 
i. v.m. classificatie van administratieve akten was van aard om rechts
onzekerheid mee te brengen over de precieze aard van het decreet tot 
classificatie van de Montane vallei en over de berekening van de 
termijn voor beroep; het gebrek aan een voldoende coherent en 
duidelijk systeem van rechtsbescherming schendt artikel 6 par. 1 
EVRM. (170). 
Wanneer alle door de richtlijn limitatief en uitdrukkelijk opgesomde 
uitzonderingen in specifieke en uitdrukkelijke nationale bepalingen 
zijn opgenomen, is het feit te voorzien dat andere uitzonderingen 
kunnen worden gesteld door andere wetten van aard een ambigue 
juridis~he-siiuatiete creeren, die de betrokken]Jersonenniet toelaat 
hun rechten en verplichtingen op ondubbelzinnige wijze te ken
nen(171). 
De grondslag van de regeling dient uitdrukkelijk te worden ge
noemd(l72). De herkomst van de regeling moet duidelijk zijn, zodat 
de rechtsonderhorige niet in onzekerheid wordt gelaten over zijn recht 
om zich op, b.v., het gemeenschapsrecht te beroepen(173). De wet
gever moet dan ook geen aangelegenheden regelen die tot de be-

(170) Eur. Hof, de Geouffre de Ia Pradelle, 16 december 1992, nr. 253-B. 
(171) H.v.J., 17 november 1993, z. 71192, Commissie/Spanje, nog niet gepubliceerd. 
(172) H.v.J., 16 juni 1993, z. 325/91, Frankrijk/Commissie, nog niet gepubliceerd. 
(173) De omstandigheid dat de rechtsonderhorige zich voor de nationale rechter op de recht
streeks toepasselijke bepalingen van het gemeenschapsrecht kan beroepen, is irnmers maar een 
rninimumwaarborg die op zichzelf niet volstaat om de volledige toepassing van het verdrag te 
verzekeren, H.v.J., 21 juni 1988, z. 257/86, Cornrnissie!ltalie, fur., 1988, 3249; H.v.J., 
26 februari 1991, z. 120/88, Cornrnissie/ltalie, fur., 1991, 621, z. 119/89, Commissie/Spanje, 
fur., 1991, 641 en z. 159/89, Commissie/Griekenland, fur., 1991, 691, of om een richtlijn in 
nationaal recht om te zetten, o.m. H.v.J., 3 maar! 1988, z. 116/86, Commissie!ltalie, fur., 1988, 
1323; 28 februari 1991, z. 360/87, Commissie/ltalie, fur., 1991, 791; 17 november 1993, z. 71/ 
92, Cornmissie/Spanje, fur., 1993, niet gepubliceerd. 
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voegdheid van een andere regelgever behoren, zelfs al zou hij de 
bestaande bepalingen slechts ovememen(174). 

b. De wetgever mag zijn teksten niet te algemeen formuleren(175). 
Er moeten duidelijke aanwijzingen bestaan wat onder een bepaalde 
term wordt begrepen. 
Het begrip ,tijdschrift" is vaag: het dekt allerlei publicaties. Noch in 
de wet, noch in de parlementaire voorbereidingen wordt gedefinieerd 
wat onder ,tijdschrift" moet worden verstaan voor de toepassing van 
de bestreden vrijstelling. Op grand van de gebruikelijke definities is 
het niet mogelijk met zekerheid te zeggen welke de vrijgestelde 
publicaties zijn( 17 6). 
Weliswaar kan van de wetgever geen absolute nauwkeurigheid wor
den gevergd: elke wet zal onvermijdelijk min of meer vaag geformu
leerd zijn, omdat ze zich moet kunnen aanpassen aan gewijzigde 
omstandigheden(l77). 
V ereist wordt dat de rechtsonderhorige aan de hand van de wettekst de 
rechtsgevolgen van een handeling kan bepalen(178) en, in het bij
zonder, het risico kan voorzien dat een bepaalde handeling inbreuk 
zou maken op de wet(179). Richtlijnen in de parlementaire voorbe
reidingen, een vaste administratieve praktijk en een eensgezinde 
jurisprudentie kunnen hierbij helpen(180). 
De vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid zijn strenger wan-

(174) Arbitragehof, nr. 5/90, 17 januari 1990, B.S., 8 februari 1990. Vgl. ook Arbitragehof, 
nr. 66, 30 juni 1988, B.S., 21 juli 1988. S1echts wanneer in een bijzondere situatie de regionale 
wetten omwille van de samenhang van hun bepalingen en van het goed begrip hiervan door 
degenen tot wie zij zijn gericht, bepaalde elementen uit de gemeenschapsverordeningen 
ovememen, is dat niet als een inbreuk op het gemeenschapsrecht te beschouwen, H.v.J., 
28 maart 1985, z. 272/83, Comrnissie/ltalie, fur., 1985, 1057. 
(175) Zie o.m. Eur. Hof., Belilos, 29 apri11988, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 132 en Chorherr, 
25 augustus 1993, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 266-B. Zie ook H.v.J., 17 september 1987, z. 
291/84, Comrnissie/Nederland, fur., 1987, 3483: de voorwaarden voor de afgifte van ver
gunningen zijn zo algemeen gesteld, dat geen uitvoering wordt gegeven aan de richtlijn met de 
nauwkeurigheid en duidelijkheid die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten vau rechts
zekerheid. 
(176) Arbitragehof, nr. 6/95, 2 februari 1995, B.S., 23 februari 1995. 
(177) Eur. Hof, Sunday Times, 26 april1979, nr. 30; Silver e.a., 25 maart 1983, nr. 61; Olsson, 
24 maart 1988, nr. 130; Miiller e.a., 24 mei 1988. Dit geldt in het bijzonder in de sfeer van de 
mededinging, waar de relevante factoren van de regelgeving voortdurend evolueren in lijn met 
de ontwikkelingen in de markt en met de communicatierniddelen, Eur. Hof, Barthold, 25 maart 
1985, nr. 90 en Markt Intern Verlag en Klaus Beermann, 20 november 1989, nr. 165. 
(178) Vgl. Arbitragehof, nr. 10/93, q februari 1993, B.S., 9 maart 1993 en Eur. Hof, 
Vereinigung Demokratischer Soldaten Osterreichs en Gubi, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 302 .. 
(179) Eur. Hof, Sunday Times, 26 april 1979, nr. 30; Chorherr, 25 augustus 1993, Publ.
C.E.D.H., reeks A, nr. 266-B. 
(180) B.v. Eur. Hof, Silver e. a., 25 maart 1983, nr. 61 en Eriksson, 22 juni 1989, nr. 156. 
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neer het uitzonderingen betreft( 181) en naarmate de materie technisch 
meer gesofisticeerd wordt(182). 
De algemeenheid van de wettekst wordt alleszins begrensd door be
voegdheidsverdelende regels. 
,Het recht een eigen cultuurleven te hebben" omvat, we gens de 
algemeenheid van de termen waarin het door het decreet is geher
formuleerd, meer dan de aangelegenheden die tot de Franse Gemeen
schap behoren( 183 ). 
Zij kan in bepaalde gevallen eveneens worden begrensd door het 
gelijkheids- en het evenredigheids beginsel( 184). 

c. De toekenning van beleidsvrijheid aan de uitvoerende macht is'niet 
inconsistent met de vereiste van duidelijkheid( 185). Niettemin moet 
de wet de basisprincipes en voorwaarden waarbinnen de uitvoerende 
macht kan optreden, met voldoende nauwkeurigheid aangeven(186). 
Zij moet de burgers voldoende indicaties geven over de omstandig
heden waarin en de voorwaarden waaronder de uitvoerende macht kan 
optreden(187). 
Het valt te betwijfelen of de wet voldoende duidelijk en nauwkeurig is, 
nu-zij nietpredes- aangeeft welke GFiteria de autoriteiten moeten 
hanteren om licenties toe te staan of te weigeren, terwijl de interna
tionale bepalingen een substantiele beoordelingsvrijheid Iaten aan de 
nationale autoriteiten(188). De specificiteit van de beoordelingsbe
voegdheid is des te meer noodzakelijk m.b.t. de onderschepping van 
de correspondentie van gei"nterneerden in psychiatrische instellingen, 
waar de betrokkenen vaak afhankelijk zijn van de welwillendheid van 
de medische autoriteiten; de wet dient de aard, de duur en de 

(181) H.v.J., 17 november 1993, z. 71/92, Commissie/Spanje, nog niet gepubliceerd: ivm. de 
omzetting in nationaal recht van uitzonderingen of derogaties op het door een richt1ijn 
voorziene regime. 
(182) Eur. Hof, Krus1in, 24 april1990, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 176-A, i.v.m. de onder
schepping van telefoonconversaties. 
(183) Arbitragehof, nr. 70, 14 december 1988, B.S., 31 december 1988. 
(184) Zie hoven, randnr. 31. Zie ook Arbitragehof, nr. 86/93, 16 december 1993, B.S., 5 maart 
1994 en nr. 6/95, 2 februari 1995, B.S., 23 februari 1995. 
(185) O.m. Eur. Hof, Gillow, 24 november 1986, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 109; Olsson, 
24 maart 1988, nr. 130. 
(186) Eur. Hof, Chapell, 30 maart 1989, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 152-A en Arbitragehof, 
nr. 45/94, 1 juni 1994, B.S., 2 juli 1994. 
(187) Eur. Hof, Malone, 2 augustus 1984, nr. 82; Leander, 26 maart 1987, Publ.C.E.D.H., 
reeks A, nr. 116 en Kruslin, 24 april 1990, nr. 167-A. 
(188) Eur. Hof, Autronic, 22 mei 1990, nr. 178. Het Hof komt echter niet toe aan een 
eenduidige beoordeling, nu de betrokken regeling in elk geva1 niet noodzakelijk wordt geacht 
in een democratische samenleving. 
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draagwijdte van de toegelaten beperkingen te bepalen en controle
maatregelen te voorzien(189). 
Wetgeving ter uitvoering van een richtlijn, die de uitvoering van haar 
bepalingen aan de uitvoerende macht overlaat, moet duidelijk de 
marge van diens beoordelingsbevoegdheid aangeven binnen de voor
waarden en grenzen van de richtlijn(190). 
Het decreet dat zich ertoe beperkt de gemeenschapsregering in zeer 
algemene bewoordingen het opstellen van rationalisatie- en program
matieplannen op te dragen en nalaat de objectieve criteria aan te 
geven die bij het uitwerken van die plannen moeten worden gehan
teerd, schendt artikel 24, par. 5 G. W(191). 
Alleszins dient de wet, waar het Iaten van een ruimere beoordelings
vrijheid aan de uitvoerende macht onvermijdelijk wordt, voldoende 
controlemaatregelen in te bouwen, om de rechtsonderhorige vol
doende rechtsbescherming te bieden tegen willekeurig overheidsop
treden(192). 

Het Arbitragehof gaat er doorgaans(193) van uit dat de wetgever, bij 
een in algemene termen geformuleerde delegatie aan de uitvoerende 
macht, niet de bedoeling had een machtiging te geven om bepalingen 
aan te nemen in strijd met de grondwet, zodat de machtiging op zich 
grondwettig wordt geacht, en het aan de administratieve rechtbanken 
wordt overgelaten om na te gaan of de uitvoerende macht inderdaad 
binnen deze grenzen is gebleven(194). 
Merkwaardig is dan oak dat uit de rechtspraak van het Arbitragehof 
over legislatieve , validaties" door op voorhand voorziene bekrachti
gingen, het lijkt of het Hof deze bekrachtigingstechniek aanneemt, 
zonder dat wordt nagegaan of de bekrachtigde bepalingen binnen de 
grondwetsconforme interpretatie van de machtiging zijn gebleven, 
terwijl de administratieve rechter de controlebevoegdheid daarover 
werd ontnomen(195). 

(189) Eur. Hof, Herczegfalvy, 24 september 1992, Publ.C.E.D.H., reeks A, m. 244. 
(190) H.v.J., 28 april 1993, z. 306/91, Commissielltalie, nog niet gepubliceerd. 
(191) Arbitragehof, m. 45/94, 1 juni 1994, B.S., 2 juli 1994. 
(192) Eur. Hof, Eriksson, 22 juni 1989, m. 156; Kruslin, 24 april 1990, m. 176-A. 
(193) Zie nochtans Arbitragehofm.49, 10 maart 1988,B.S., 29 maart 1988, m. 7/90,25 januari 
1990, B.S., 4 april 1990 en m. 45/94, 1 juni 1994, B.S., 2 juli 1994. 
(194) Zie Arbitragehof, m. 1/89, 31 januari 1989, B.S., 3 maart 1989; m. 9/90, 7 februari 1990, 
B.S., 19 april1990; nr. 40/91, 19 december 1991, B.S., 17 januari 1992; m. 71/92, 18 november 
1992, B.S., 8 december 1992. 
(195) Hierover PoPELIER, P., ,Legislatieve 'validaties'", l.c., 89 e.v. 
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• Coherente wetgeving 

46. De vereiste van coherente wetgeving betekent dat een wettekst op 
zich of geplaatst naast een andere wettekst geen tegenstrijdigheden 
mag bevatten, en dat de wettekst deel uitmaakt van een coherent 
gehee1(196). De rechtszekerheid vereist dit in bet belang van de 
toegankelijkheid en de uitvoerbaarheid van de wetgeving. Deze ver
eiste vindt toepassingen in de rechtspraak, maar werd niet uitdruk
kelijk als rechtsbeginsel geformuleerd. 

47. Het uitgangspunt is dat de wetgever verschillende, vaak tegen
gestelde doelstellingen dient na te streven, zodat, in voorkomend 
geval, in een regeling voorrang wordt gegeven aan de ene doelstelling 
en in een andere regeling aan de andere, afhankelijk van de omstan
digheden waarin en de materie waaromtrent de beslissingen worden 
genomen(197). Dit laat evenwel niet toe dat door de wijze waarop de 
ene doelstelling wordt nagestreefd, andere fundamentele doelstellin
gen niet meer kunnen worden verwezenlijkt(l98). De wetgever kan 
evenwel steeds terugkomen op zijn oorspronkelijke doelstellingen, 
om er andere nate streven(199). Hierbij dient echter een onderscheid 
te. worden.gemaakt tussenpolitie_k~ en_gr.ondwettelijke d(){!}~telli.ng~n .. 

48. W anneer twee wetteksten van gelijke waarde tegenstrijdige re
gels bevatten, gelden dan ook de normale interpretatieregels, die 
afhangen van de algemeenheid of specificiteit van de teksten, bet 
tijdstip waarop zij werden genomen en, wanneer bet een conflict 
tussen wet en decreet betreft, de bevoegdheidsverdelende bepalin
gen(200). 
Ofschoon het vanuit formeel legistiek oogpunt wenselijk is dat de 
terminologie die wordt gehanteerd in de formulering van de beroeps
uitoefeningsvoorwaarden expliciet zou worden aangepast aan de 
wetgeving op het toekennen van de academische graden, is het aan 
de nationale wetgever dit te doen; intussen dienen de bepalingen zo te 

(196) Hierover WINTGENS, L.J., ,Coherence of the law", A.R.S.P., 1993, 483-512. 
(197) Vgl. H.v.J., 20 oktober 1977, z. 29/77, Roquette Freres, fur., 1977, 1835; 18 maart 1980, 
Valsabbia, hoger geciteerd; 20 september 1988, z. 203/86, Spanje/Raad, fur., 1988, 4563; 
19 maart 1992, z. 311/90, Hierl, fur., 1992, 2061; 5 oktober 1994, z. 280/93, B.R.D., fur., 
1994,4973. 
(198) H.v.J., 5 oktober 1994, gev.z. 133, 300 en 362/93, Crispoltoni, fur., 1994, 4863. Vgl. 
ook Arbitragehof, nr. 86/93, 16 december 1993, B.S., 5 maart 1994. 
(199) Arbitragehof, nr. 44/94, 1 juni 1994, B.S., 18 juni 1994. 
(200) B.v.: Arbitragehof nr. 59 tern. 62, 9 juni 1988 en nr. 10/94, 27 januari 1994, B.S., 
17 februari 1994. 
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worden gelezen dat overeenstemming wordt gebracht tussen de ver
schillende termen(201). 
Niettemin dient de tegenstrijdigheid van wetten met gelijke waarde, 
maar afkomstig van verschillende wetgevers, die hun bevoegdheid 
niet hebben overschreden eventueel via het evenredigheidsbeginsel 
worden opgelost(202). 
Anders is het wanneer het een ,medebewind" betreft van de wetgever 
met een boger niveau. Het rechtszekerheidsbeginsel vereist in dat 
geval dat nationale bepalingen, die zich niet met dit boger recht 
verdragen, uit het nationale recht worden geschrapt, ook wanneer de 
rechtsonderhorige zich op het rechtstreeks toepasselijke, hogere recht 
kan beroepen(203). 

49. De rechtsonderhorige mag van de wetgever een coherente rege
ling verwachten. Het ontbreken daarvan zal echter slechts in uitzon
derlijke gevallen worden gesanctioneerd(204). Indien echter een co
herent systeem van regelgeving bestaat, dient de wetgever zwaar
wichtige redenen aan te tonen om hiervan in een afzonderlijke wet
tekst af te wijken(205). Anderzijds kan het bestaan van een coherente 
regeling de onduidelijke formulering van een afzonderlijke tekst of 
term verduidelijken(206) of de komst en de aard van latere regel
geving voorspelbaar maken(207). 

• Uitvoerbare wetgeving 

50. De wetgever kan niet het onmogelijke verlangen van de rechts
onderhorige. Ook dit is niet uitdrukkelijk als rechtsbeginsel er
kend(208), maar kan wei uit de rechtspraak worden afgeleid. De 
rechtszekerheid gebiedt dat men niet kan worden gesanctioneerd voor 

(201) Arbitragehof nr. 78/92, 17 december 1992, B.S., 19 januari 1993. 
(202) Zie PEETERS, P., o.c., 566 e.v. 
(203) O.m. H.v.J., 24 maart 1988, z. 104/86, Commissie!ltalie, Jur., 1988, 1799; 26 april1988, 
z. 74/86, Commissie/Duitsland, Jur., 1988, 2139; 13 juli 1988, z. 169/87, Commissie/Frank
rijk, Jur., 1988, 4093. 
(204) Een voorbeeld biedt Eur. Hof, de Geouffre de Ia Pradelle, 16 december 1992, nr. 253-B: 
de incoherentie van het systeem verhinderde i.e. een effectief recht op toegang tot de Raad van 
State, in strijd met artikel 6 E.V.R.M. 
(205) Zie Eur. Hof, Inze, 28 oktober 1987, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 126, ivm. de gelijke 
behandeling tussen ,wettige" en ,onwettige" kinderen. 
(206) B.v. Arbitragehof, nr. 10/95, 2 februari 1995, B.S., 7 maart 1995: met de term ,produ
cent of invoerder" wordt ook hier ,de belastingplichtige" bedoeld. 
(207) B.v. Arbitragehof, nr. 59/92, 8 oktober 1992, B.S., 28 oktober 1992, over de voorzien
baarheid van strengere maatregelen als toepassing van het beginsel ,de vervuiler betaalt". 
(208) Integendeel, de spreuk ,ad impossibile nemo tenetur" is geen algemeen rechtsbeginsel, 
Cass., 18 februari 1991, A. C., 1990-91, 663. 
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het schenden van wettelijke verplichtingen, wanneer men deze on
mogelijk kon naleven. De wetgeving zou in dat geval beslissingen 
opleggen die niet realiseerbaar zijn, wat de rechtsonderhorige niet 
enkel zijn handelingsvrijheid, maar bovendien zijn handelingsmoge
lijkheid zou ontnemen. 
Toepassingen daarvan zijn overigens te vinden in de aanvaarding van 
overmacht en noodtoestand als rechtvaardigingsgronden voor het niet 
toepassen van wetgeving(209). 
Ook het gedrag van administratieve overheden kan een externe oor
zaak uitmaken die overmacht tot gevolg heeft m.b.t. de naleving van 
door regelgeving gestelde voorwaarden(210). De wijziging van regel
geving die betrekking heeft op commerciele transacties maakt even
wei een gewoonlijk commercieel risico uit waaraan een voorzichtig 
ondernemer zich behoort te verwachten(211). 
Een algemene beschikking kan terzijde worden gesteld, wanneer de 
toepassing ervan een bedreiging vormt voor het bestaan van de 
daaraan onderworpen ondernemingen. In casu is echter geen van 
de ondernemingen die zich naar de algemene beschikking hebben 
gedragen met faillissement of opheffing bedreigd geweest; voor zover 
sommigen van hen hun omzetten zagen teruglopen, is er van e(!n 
werkelijke bedreiging van hun bestaan geen sprake geweest; een 
uitzondering, te wijten aan een individueel gedrag op grand van 
een onjuiste beoordeling van een algemeen bekende ongunstige con
junctuur, is geen noodtoestand(212). 

51. De wetgever mag de rechtsonderhorige niet straffen om redenen 
die deze onmogelijk kan verhelpen. 
De vervallenverklaring van het recht op herstel van oorlogsschade 
t.a. v. de begunstigde voor wie het bestuur het bedrag van de schade
vergoeding nog niet had vastgesteld, ofschoon de aanvraag was ge
beurd met inachtneming van de vormvoorschriften en binnen de 
gestelde termijn, is strijdig met het gelijkheidsbeginsel: het is welis
waar legitiem de procedures voor schadevergoeding op korte termijn 
te willen afsluiten, maar niets verantwoordt dat een onderscheid 

(209) B.v. Cass., 21 september 1990, A. C., 1990-91, 66. Voor bet H.v.J., zie ook ScHERMERs, 
H.G., l.c., 520. 
(210) Voorbeelden: H.v.J., 18 maart 1993, z. 50/92, Molkerei-Zentra1e Slid en 7 december 
1993, z. 12/92, Huygen e.a., heiden nog niet gepubliceerd. 
(211) H.v.J., 13 oktober 1993, z. 124/92, An Bord Bainne e. a., nog niet gepubliceerd. Vgl. ook 
H.v.J., Transafrica, 15 december 1994, z. 136/93, nog niet gepubliceerd. 
(212) H.v.J., 18 maart 1980, Valsabbia, boger geciteerd. 
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wordt gemaakt naargelang van de naarstigheid waarmee de aan
vragen werden onderzocht(213). 
Door als enig criterium van onderscheid de inschrijving in het han
delsregister in aanmerking te nemen, sluit de wetgever de natuurlijke 
personen uit die de activiteit van prive-detective uitoefenden als 
orgaim van een rechtspersoon en dus niet op persoonlijke titel in 
het handelsregister konden worden ingeschreven; dit criterium be
antwoordt dus slechts onvolkomen aan de doelstelling van de over
gangsmaatregel, nl. het behoud in hun functie van diegenen die hun 
activiteit hadden uitgeoefend met inachtneming van de vereisten van 
eerbaarheid en beroepsopleiding(214). 
De kennis van de oorsprong van een produkt is weliswaar nood
zakelijk voor de betrokken lidstaat; deze kan evenwel niet meer vergen 
van de importeur dan de vermelding van de oorsprong van de pro
dukten, voor zover deze hem bekend is of redelijkerwijze bekend kan 
zijn(215). 
De onmogelijkheid kan ook van financi(:ie aard zijn. 
Door in geen enkele hypothese voor de rechtzoekenden die rechtsbij
stand genieten en die per dejinitie niet over de noodzakelijke middelen 
beschikken om de uitgifterechten te betalen, de mogelijkheid te schep
pen om gratis het afschrift van stukken van het strafdossier te ver
krijgen, bemoeilijkt de wetgever op onevenredige manier de uitoefe
ning van de rechten van de verdediging en de eerlijke behandeling 
van de zaak, gewaarborgd door artikel 6 E. V.R.M. (216). 
Desnoods kan de wetgever de uitvoeringsmodaliteiten overlaten aan 
de uitvoerende macht, die daarbij rekening dient te houden met de 
mogelijkheden van bijzondere gevallen(217). 
De wetgever mag geen nadelige gevolgen verbinden aan het niet 
vervullen van een verplichting of een voorwaarde die men niet kan 
naleven, omdat ze nog niet bestond op het ogenblik waarop ze diende 
te worden vervuld. 
Een producent kan niet worden verweten dat hij in het verleden geen 
aanvraag heeft ingediend om een referentiehoeveelheid toegekend te 
krijgen, waarop hij krachtens de toen geldende gemeenschapsrege-

(213) Arbitragehof, nr. 13/94, 8 februari 1994, B.S., 22 februari 1994. 
(214) Arbitragehof, nr. 24/94, 22 maart 1994, B.S., 20 april 1994 en nr. 42/94, 19 mei 1994, 
B.S., 7 juli 1994. 
(215) H.v.J., 15 december 1976, z. 41/76, Dockerwolcke, fur., 1976, 1921. 
(216) Arbitragehof, nr. 19/95, 2 maart 1995, B.S., 11 mei 1995. 
(217) B.v. Arbitragehof, nr. 8/95, 2 februari 1995, B.S., 2 maart 1995. 
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ling geen recht had(2l8). De wetgever die het recht op steun achteraf 
afhankelijk stelt van de indiening van de contracten op uiterlijk 31 juli 
1980, maakt een inbreuk op het beginsel van het gewettigd vertrouwen 
van de betrokkenen, die de contracten die zij, zoals geoorloofd was 
door de toen geldende bepalingen, op die dag ondertekenden, onmo
gelijk dezelfde dag nog bij de Commissie konden indienen(2l9). De 
onmogelijkheid om daadwerkelijk gebruik te maken van de keuzemo
gelijkheden waarin een decreet voorziet bij een bepaald overgangs
stelsel, wegens de te late bekendmaking van het decreet, wordt 
onredelijk geacht0 (220 ). 
Dergelijke wetgeving vindt men vooral terug bij retroactieve wetge
ving. Retroactieve wetgeving is dan niet meer uitvoerbaar, wanneer ze 
niet toelaat dat de gevraagde handeling alsnog wordt vervuld. Dit is 
een bezwarende factor bij de beoordeling van wetgeving die het 
vertrouwensbeginsel schendt. 

dd. Het vertrouwensbeginsel 

52. Het Hof van Justitie erkent het vertrouwensbeginsel uitdrukkelijk 
als een rechtsbeginsel dat deel uitmaakt van de communautaire or
de(221): VariuiCliefperspectief van oitbeginselvetliest net onder.: 
scheid tussen nieuwe, retrospectieve wetgeving met onmiddellijke 
werking en nieuwe wetgeving met terugwerkende kracht relevan
tie(222). Bepalend is het vertrouwen dat de wetgever wekt m.b.t. de 
regelgeving op een toekomstig ogenblik, zodat men de toekomstige 
rechtsgevolgen kent van beslissingen die worden genomen en over 
langere termijn worden gerealiseerd. Ook wetgeving met onmiddel
lijke werking kan het vertrouwen schenden m.b.t. plannen waarin 
reeds aanzienlijk is ge'investeerd, maar die nog niet volledig zijn 
afgewikkeld, zodat geen beroep kan worden gedaan op verworven 
rechtsposities. Het onderscheid is slechts relevant, in de mate dat 

(218) H.v.J., 21 maart 1991, z. 314/89, Rauh, Jur., 1993, 1647. 
(219) H.v.J., 14 juli 1983, z. 224/82, Meiko-Konservenfabrik, fur., 1983, 2539. 
(220) Arbitragehof, nr. 32/93, 22 apri11993, B.S., 20 mei 1993. 
(221) O.m. H.v.J., 3 mei 1978, z. 112/77, Ti:ipfer, fur., 1978, '1019; 5 mei 1981, z. 112/80, 
Diirbeck, fur., 1981, 1095; 26 april 1988, z. 316/86, Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Kriicken, 
fur., 1988, 2213; 1 april1993, gev.z. 31-44/91, Lageder e.a., nog niet gepubliceerd. 
(222) O.m. FRIAUF, K., ,Gesetzankiindigung und riickwirkende Gesetzgebung im Steuer- und 
Wirtschaftsrecht", Betriebsberater, 1972, 674 e.v., FUB, E., I.e., 202, GRAETZ, M., ,Legal 
transitions", I.e., 49 e.v. en ,Retroactivity revisited", I.e., 1822 e.v., LEVMORE, S., ,The case 
for retroactive taxation", ].Legal Studies, 1993, 266 e.v., MUNZER, S., I.e., 426 en VANDER 
VLIES, I. C., Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving, 's Gravenhage, VUGA, 
1984, 207 e.v. 
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wetgeving met terugwerkende kracht veeleer van dien aard kan zijn, 
verplichtingen op te leggen of voorwaarden te stellen, die de rechts
onderhorige onmogelijk kan uitvoeren, nu hij ze op een tijdstip in het 
verleden had moeten naleven. 

53. Het Arbitragehof behoudt evenwel het klassieke onderscheid 
tussen onmiddellijke en retroactieve werking. Het is het gewone 
gevolg van elke wettelijke regel dat hij geacht wordt in beginsel 
van onrniddellijke toepassing te zijn niet aileen op feiten die zich 
voordoen na het in werking treden van de nieuwe wettelijke norm, 
maar ook op na die inwerkingtreding ontstane rechtsgevolgen van 
voordien voorgevallen feiten(223). Het verrassingseffect van de nieu
we wet doet daaraan niets af(224). Het verlenen van retroactieve 
werking aan een rechtsregel daarentegen, betekent in principe dat 
die regel van toepassing is op de rechtsverhoudingen die ontstaan 
en definitief beeindigd zijn voor de inwerkingtreding ervan, en tast het 
grondbeginsel van rechtszekerheid aan(225). In dit laatste geval dient 
de schending van het rechtszekerheidsbeginsel, gezien de beperkte 
controlebevoegdheid van het Hof, in verband te worden gebracht met 
het gelijkheidsbeginsel(226), en kan, met toepassing van de techniek 
van het evenredigheidsbeginsel, de terugwerkende kracht gerecht
vaardigd worden geacht(227). Nietternin schetst ook het Arbitragehof 
in een recent arrest de contouren van een vertrouwensbeginsel dat ook 
speelt t.a.v. wetgeving met onrniddellijke werking(227bis). 

54. Het Hof van Justitie hanteert formeel ditzelfde onderscheid. In 
beginsel is een nieuwe regeling onrniddellijk van toepassing op de 
toekomstige gevolgen van een onder de oude regeling ontstane situ
atie(228). Het beginsel van zekerheid der rechtsposities daarentegen, 

(223) Arbitragebof, nr. 88/93, 22 december 1993, B.S., 1 maart 1994, overw. B.5.3. 
(224) Arbitragebof, nr. 76/93, 27 oktober 1993, B.S., 18 november 1993. Het Hof relativeert 
i.e. bet verrassingseffect, omdat voordien reeds een controverse was gerezen over de wettelijke 
oplossing. 
(225) Arbitragehof, nr. 25/90, 5 juli 1990, B.S., 6 oktober 1990, overw. 8.B.7.2.; zie ook nr. 36/ 
90, 22 november 1990, B.S., 28 december 1990. 
(226) Arbitragehof, geciteerde arresten nrs. 25/90 en 36/90; nr. 2/94, 13 januari 1994, B.S., 
16 febmari 1994 en nr. 3/94, 13 januari 1994, B.S., 15 febmari 1994. 
(227) Zie in bet bijzonder Arbitragehof, nr. 30/95, 4 april 1995, B.S., 19 mei 1995, overw. 
B.lO: Hoewel een retroactiviteit van die aard is dat zij de recbtszekerheid kan aantasten, kan zij 
in uitzonderlijke omstandigbeden verantwoord zijn. 
(227bis) Arbitragehof, nr. 44/95, 6 juni 1995, B.S., 4 augustus 1995, dat ecbter bij dit onder
zoek niet meer kon worden betrokken. 
(228) O.m. H.v.J., 14 april 1970, z. 68/69, Bundesknappschaft/Brock, Jur., 1970, 171; 
25 oktober 1978, z. 125/77, Koninklijke Scholten-Honig, Jur., 1978, 1391; 10 juli 1986, z. 
270/84, Licata!ESC, Jur., 1986, 2305. 
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verzet zich er doorgaans tegen dat een gemeenschapshandeling op de 
datum dat zij gepubliceerd werd uitwerking kan hebben, tenzij in 
uitzonderingsgevallen, wanneer het te verwezenlijken doel dat vor
dert, en het gewettigd vertrouwen der betrokkenen naar behoren is 
geeerbiedigd(229). Evenwel mag de wetgever, zonder te kart te 
schieten in de om redenen van rechtszekerheid redelijkerwijze te 
verlangen zorgvuldigheid, wetgeving niet terstond in werking doen 
treden wanneer daartoe geen bijzondere redenen worden aangevoerd 
(230). Wetgeving met onrniddellijke werking en wetgeving met terug
werkende kracht worden getoetst aan dezelfde voorwaarden, en wei 
zo dat de beoordeling strenger is voor wetgeving met terugwerkende 
kracht(231). 

55. Het verbod van retroactiviteit is voor strafwetgeving op voor de 
rechter afdwingbare wijze vastgesteld in art. 7 E.V.R.M. De straf
rechtelijke aard van een wet dient in dit verband evenwel ruim te 
worden beoordeeld aan de hand van de ernst en de draagwijdte van de 
maatregel(232). 

• Het legitiem vertrouwen 

56. Een beroep doen op het vertrouwensbeginsel is maar mogelijk, 
voor zover de wetgever zelf een situatie heeft geschapen die een 
gewettigd vertrouwen kan wekken(233). De vraag rijst derhalve wan
neer het vertrouwen gewettigd is. Uit de rechtspraak blijkt dat met 
volgende overwegingen rekening wordt gehouden: 

a. De mate waarin de wetgever zelf heeft aangespoord tot het nemen 
van bepaalde beslissingen. De rechtsonderhorige kan erop vertrouwen 
dat hij niet wordt benadeeld, juist wegens een verbintenis die hij op 
zich heeft genomen jegens de overheid. 
Een ondernemer die zijn produktie gedurende een zekere tijd vrij
willig heeft gestaakt, mag niet verwachten dat hij die produkten op 
dezelfde voorwaarden als voorheen zal kunnen hervatten, of dat 
eventueel in tussentijd vastgestelde markt- of structuurpolitieke regels 

(229) O.m. H.v.J., 25 januari 1979, 98178, Racke, fur., 1979, 69 en 99178, Decker, fur., 1979, 
101; 12 november 1981, gev.z. 212-217/80, Salumi, fur., 1981, 2735; 14 juli 1983, z. 224/82, 
Meiko-Konservenfabrik, fur., 1983, 2539; 1 april 1993, gev.z. 260-261/91, Diversinte en 
Iberlacta, nog niet gepubliceerd. 
(230) H.v.J., 13 december 1967, z. 17/67, Neumann, fur., 1967, 555. 
(231) Zie eveneens LAMOUREUX, F., l.c., 271 e.v., i.h.b. 278. 
(232) Eur. Hof, Welch t. V.K., 9 februari 1995, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 307-A. 
(233) H.v.J., 10 januari 1992, z. 177/90, Kiihn, fur., 1992, 35. 
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voor hem niet zullen gelden; wanneer hi} door een gemeenschaps
handeling is aangemaand om in het algemeen belang en tegen beta
ling van een premie gedurende een beperkte periode geen melk in de 
handel te brengen, is hi} echter gerechtvaardigd te verwachten dat hi} 
na afloop van zijn verbintenis niet zal worden gesteld voor beperkin
gen die hem in het bijzonder treffen, juist omdat hij gebruik heeft 
gemaakt van door die gemeenschapsregeling geboden mogelijkhe
den(234). 

In het bijzonder kan een individuele rechtsonderhorige erop vertrou
wen dat de overheid een specifiek met hem gesloten overeenkomst 
nakomt, ook wanneer die overeenkomst in een wet is ge!ncorporeerd, 
en dat de wetgever deze overeenkomst niet eenzijdig wijzigt(235), 
wanneer dit niet door een dwingend algemeen belang wordt gerecht
vaardigd. 

De wetgever kan niet, zonder de artikelen 6 E. VR.M. en art. 1 van het 
Jste protocol te schenden, de nietigheid uitspreken van een voor hem 
nadelige bepaling van een bij decreet bekrachtigde overeenkomst met 
een onderneming en van de arbitrage-uitspraak die de overheid, op 
grond van die bepaling, tot een schadevergoeding veroordeelt(236). 

b. De (in)stabiliteit van de sociaal-economische context. 
De rechtsonderhorige dient maatregelen te voorzien als gevolg van 
gewijzigde of abnormale sociaal-economische situaties. 

Voorbeelden: een ontwikkeling waarin de stijgende prijstendens van 
aardappelen en de abnormale exporten naar derde landen elkaar 
onderling stimuleerden(237); de evolutie in de visserijsector, die 
wordt gekenmerkt door instabiliteit en voortdurende wijzigingen 

(234) O.m. H.v.J., 28 april 1988, z. 120/86, Mulder, Jur., 1988, 2321 en z. 170/86, Von 
Deetzen, Jur., 1988, 2355; 11 december 1990, z. 189/89, Spagl, Jur., 1990, 4539; 11 december 
1990, z. 217/89, Pastatter, Jur., 1990, 4585. Zie ook H.v.J., ll juli 1989, gev.z. 196-198, 
Cornee e.a., Jur., 1989, 2309; 10 januari 1992, z. 177/90, Kiihn, Jur., 1992, 35; 22 oktober 
1992, z. 85/90, Dowling, nog niet gepubliceerd; 3 december 1992, z. 264/90, Wehrs, nog niet 
gepubliceerd; 19 mei 1993, z. 81191, Twijnstra, nog niet gepubliceerd; 27 januari 1994, z. 98/ 
91, Herbrink, Jur., 1994, 223 en 5 mei 1994, z. 21/92, Kamp, Jur., 1994, 1619. Hierover o.m. 
RoEGES, L., ,Melk in de weegschaal", S.E. W., 1993, 734-756. 
(235) De overheid kan wel bij wet een verplichting vastleggen voor de betrokken onderne
ming, die past in het kader van de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, Arbitragehof, 
nr. 50/94, 22 juni 1994, B.S., 7 juli 1994. 
(236) Eur. Hof, 9 december 1994, Griekse raffinaderijen Stran en Stratis Andreadis, Publ.
C.E.D.H., nr. 301-B. 
(237) H.v.J., 1 februari 1978, z. 78/77, Liihrs, Jur., 1978, 169. 
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van de situatie als gevolg van een reeks gebeurtenissen(238); belang
rijke wijzigingen van de monetaire situatie(239). 
De instabiliteit die inherent is aan bepaalde, sociaal-economische 
situaties, brengt een grotere beoordelingsbevoegdheid rnee voor de 
overheid, die haar rnaatregelen hieraan dient aan te passen. 
In het bijzonder op het gebied als dat van de gemeenschappelijke 
marktordeningen, waarvan de doelstellingen meebrengen dat zij 
voortdurend worden aangepast aan wijzigingen in de economische 
situatie, kunnen ondernemers geen vertrouwen hebben in het voortbe
staan van een situatie die door beslissingen van de gemeenschapsin
stellingen in het kader van hun beoordelingsbevoegdheid kan worden 
gewijzigd(240 ). 

c. De waarschuwingen dgor wetgeving of overheid zelf gegeven. 
De bestaande regelgeving kan reeds de mogelijkheid voorzien dat bij 
andere wetgeving toegekende voordelen kunnen worden ontnomen; 
nieuwe wetgeving kan deze voordelen dan ook ontnemen zonder 
schending van het vertrouwen, ook wanneer de door de bestaande 
regelgeving voorgeschreven procedure niet wordt gevolgd(241). Men 
kan evenmin vertrouwen op de handhaving van een tijdelijke of 
voorlopige regeling(242). 
Ook de overheid zelf kan haar voornemen om bepaalde maatregelen 
te nemen op voorhand aankondigen(243). Anderzijds mag men er niet 
op vertrouwen, dat aangekondigde voorstellen oak ongewijzigd wor
den aangenomen(244). 
Deze waarschuwingen kunnen oak volgen uit het geheel van regel
geving, wanneer stelselrnatig wijzigingen in dezelfde zin worden 
doorgevoerd voor de betrokken of aanverwante gevallen. De overheid 
kan hier een strategie van geleidelijkheid aannernen, om ervaringen op 

(238) H.v.J., 14 december 1989, z. 3/87, The Queen/Ministry of agriculture, fisheries and 
food, fur., 1989, 4459. 
(239) H.v.J., geciteerde arresten Racke en Decker; H.v.J., 20 mei 1981, z. 152/80, Debayser/ 
Firs, fur., 1981, 1291. 
(240) O.m. H.v.J., 17 juni 1987, gev.z. 424 en 425/85, Frico, Jur., 1987, 2755 en 5 oktober 
1994, gev.z. 133, 300 en 362/93, Crispoltoni, fur., 1994, 4863. 
(241) H.v.J., 4 juli 1973, z. 1173, Westzucker, Jur., 1973, 723. 
(242) H.v.J., 13 juni 1978, z. 146177, British Beef Company, fur., 1978, 1347. 
(243) B.v. H.v.J., 16 februari 1982, z. 258/80, Rumi, fur., 1982, 487 en z. 276/80, Padana, 
fur., 1982, 517; 19 mei 1982, z. 84/81, Staple Dairy Products, fur., 1982, 1763; 21 april1988, 
z. 338/85, Pardini, fur., 1988, 2041. 
(244) H.v.J., 12juli 1989, z. 161/88, Binder, fur., 1989, 2415; 5 oktober 1993, gev.z. 13-16/ 
92, Driessen en Zonen e.a., nog niet gepubliceerd. 
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te doen(245). Coherente wetgeving bevordert op die wijze de voor
spelbaarheid van toekomstige wetgeving(246). Ook in het kader van 
een algehele hervorming kan de wetgever, zonder het vertrouwen van 
de rechtzoekende te schenden, eventueel met terugwerkende kracht 
maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de basisprincipes van 
die hervorming te vrijwaren(247). 
Ook wanneer de rechtsonderhorige maatregelen kon verwachten, 
mocht hij er niettemin van uitgaan dat eventuele maatregelen die 
consequenties zouden hebben voor hun investeringen, hun tijdig in 
kennis zouden worden gesteld(248). Evenwel kan een terugwerkende 
maatregel, dan wei het ontbreken van een voorafgaande aankondi
ging, worden gerechtvaardigd met het oogmerk speculaties te voor-
komen(249). · 

d. De mogelijkheid voor de rechtsonderhorige om zijn plannen aan te 
pas sen aan de nieuwe wetgeving. De wetgever dient daarbij uit te gaan 
van de normale berekeningen van het bedrijfsleven, die hij niet zonder 
dwingende redenen mag doorkruisen(250). De rechtsonderhorige 
draagt echter de bewijslast om aan te tonen dat hij zich niet aan de 
nieuwe wetgeving heeft kunnen aanpassen(251). Dit criterium zal 
vee leer spelen in het nadeel van wetgeving met terugwerkende kracht, 
indien deze wetgeving verplichtingen of voorwaarden stelt waaraan 
de rechtsonderhorige in het verleden had moeten voldoen, zonder dat 
hem de kans wordt gegeven dit alsnog te doen. De onmogelijkheid de 
wetgeving uit te voeren, brengt de onmogelijkheid om zich eraan aan 
te passen met zich mee. 
Tabak van de soort Bright wordt voor het einde van de maand april in 
volle grond uitgeplant, waarmee de grootste kosten zijn gemoeid, 
zodat de telers op dat ogenblik een beslissing moeten nemen over 
de aan te planten oppervlakte; een verlaging van de gegarandeerde 
maximumhoeveelheid voor de tabaksoogst van deze oogst moet dit 
tijdstip in acht nemen(252). Er moet worden onderzocht of het tijdvak 
tussen de bekendmaking van de verordening en de intrekking van de 

(245) Vb. H.v.J., 12 maart 1986, z. 10/85, Milac, fur., 1986, 1027. 
(246) Vb. Arbitragehof, nr. 59/92, 8 oktober 1992, B.S., 28 oktober 1992. 
(247) Arbitragehof, nr. 30/95, 4 april 1995, B.S., 19 mei 1995. 
(248) H.v.J., 11 juli 1991, z. 368/89, Crispeltoni, fur., 1991, 3695. 
(249) H.v.J., 9 januari 1990, z. 337/88, Safa, fur., 1990, 1. 
(250) H.v.J., 25 juni 1975, z. 5175, Deuka, fur., 1975, 759. 
(251) Bv. door het voorleggen van een produktieschema, Arbitragehof, nr. 8/95, 2 februari 
1995, B.S., 2 maart 1995. 
(252) H.v.J., 11 juli 1991, z. 368/89, Crispo1toni, Jur., 1991, 3695. 
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premieverhoging toereikend was om een onderneming in staat te 
stellen onder normale omstandigheden de denaturering, waarmee 
zij in vertrouwen op de vroegere regeling was begonnen, te voltooien; 
het kan daarbij niet als abnormaal worden beschouwd, dat een 
denatureringsbedrijf zijn werkschema met het oog op het gehele 
graanverkoopseizoen vaststelt, zodat, in het belang van de rechts
zekerheid, de verordening aldus moet worden toegepast, dat goede
renpartijen nag onder de oude regeling vallen, wanneer zij zijn 
aangekocht voor de inwerkingtreding van de verordening(253). Bij 
nieuwe quota voor het lopende kwartaal, kunnen ondernemers, wan
neer enkel de produktie van de maand oktober reeds vastligt, hun 
produktie over de maanden november en december aanpassen(254). 

e. De mate waarin de regeling al dan niet effectief een nieuwe situatie 
schept. 
Zo nam het Arbitragehof, bij de beoordeling van wetgeving die een 
aansprakelijkheid voor loodsen invoerde met 30 jaar terugwerking, 
mee in overweging dat deze aansprakelijkheidsregel gold in recht
spraak en rechtsleer tot aan de jurisprudentiele ommekeer door het 
Hofvan Cassatie in 1983(255). 
Dit speelt in het bijzonder bij regularisaties van vroegere regelgeving, 
die wegens de schending van wezenlijke vormvoorwaarden werd 
vernietigd, voor zover deze regelgeving materieel rechtmatig werd 
geacht(256). 
Omgekeerd kan men geen vertrouwen hebben in het behoud van een 
bepaalde situatie, wanneer deze situatie zelf onduidelijk was, bijvoor
beeld door het bestaan van tegengestelde rechterlijke beslissin
gen(257). 

(253) H.v.J., 18 maart 1975, z. 78/74, Deuka, Jur., 1975, 421; zie ookH.v.J., 25 juni 1975, z. 51 
75, Deuka, Jur., 1975,759: ook als de technische bijmenging pas op een later tijdstip, doch nog 
binnen de door bet interventiebureau gestelde termijn heeft plaatsgevonden. 
(254) H.v.J., 16 februari 1982, z. 258/80, Rumi, Jur., 1982, 487 en z. 276/80, Padana, Jur., 
1982, 517. 
(255) Arbitragehof, geciteerde arresten nrs. 25/90 en 36/90. Zie ook GEELHAND, N., ,Over 
zekerheid", I.e., 988 e.v. 
(256) Zie H.v.J., 30 september 1982, z. 108/81, Amylum, Jur., 1982, 3107 en z. 114/81, 
Tunnel Refineries, Jur., 3159 en 13 november 1990, z. 331/88, Fedesa e.a., Jur., 1990,4023. 
Zie ook Arbitragehof, nr. 67/92, 12 november 1992, B.S., 8 december 1992. 
(257) Arbitragehof, nr. 84/93, 7 december 1993, B.S., 28 december 1993 en 5/94, 20 januari 
1994, B.S., 10 februari 1994. Het betrof i.e. telkens een arrest van een gewoon hof en een arrest 
van de Raad van State m.b.t. de wettigheid van een K.B., waarbij bet standpunt van de Raad 
van State werd gevolgd door een legislatieve validatie van het besluit. Het Hof van Cassatie 
had nog geen uitspraak gedaan. 
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f. Correcties. 
De rechtsonderhorige mag er niet op vertrouwen dat een evidente fout 
in een wettelijke regel zou behouden blijven(258). 

• Overgangsmaatregelen 

57. De vaststelling dat ook maatregelen met onmiddellijke werking 
de test van het vertrouwensbeginsel niet noodzakelijk doorstaan, doet 
de vraag rijzen naar de mate waarin de wetgever verplicht is om 
overgangsmaatregelen in te bouwen. 

58. Het Arbitragehof laat het aan de wetgever over om al dan niet in 
een.overgangsregeling te voorzien(259). Elke wetswijziging zou on
mogelijk worden, mocht worden aangenomen dat een nieuwe bepa
ling het gelijkheidsbeginsel zou schenden om de enkele reden dat zij 
de berekeningen in de war zou sturen van degenen die op de vroegere 
situatie zijn voortgegaan(260). Indien de wetgever voorziet in een 
overgangsregeling, moet hij wei de gebruikte criteria op gelijke wijze 
toepassen op wie zich ten opzichte van de te beoordelen maatregelen 
en het nagestreefde doel in een gelijkwaardige situatie bevinden(261). 
Deze rechtspraak vloeit logisch voort uit de principiele aanvaarding 
van wetgeving met onmiddellijke werking en de beperkte beoorde
lingsbevoegdheid van het Hof, dat de beoordeling noodzakelijk moet 
doen vanuit het perspectief van het gelijkheidsbeginsel. Het al dan 
niet voorhanden zijn van een overgangsmaatregel, kan evenwel een 
element uitmaken van de belangenafweging, waarbij de mogelijkheid 
wordt nagegaan voor de rechtsonderhorige om zich aan nieuwe wet
geving aan te passen(262). 

(258) H.v.J., 20juni 1991, z. 248/89, Cargill, fur., 1991,2987 en z. 365/89, Cargill, fur., 1991, 
2045: de foutieve omrekenkoers van de ECU in de verordening was zo evident dat verschei
dene handelaren zich reeds op de dag van de publikatie tot de commissie hebben gewend om 
haar op die fout te wijzen en te vragen welke maatregelen zij dacht te nemen. Zie ook H.v.J., 
3 mei 1978, z. 112/77, Tiipfer, fur., 1978, 1019. 
(259) Arbitragehof, nr. 59/92, 8 oktober 1992, B.S., 28 oktober 1992 en nr. 26/93, 25 maart 
1993, B.S., 2 juni 1993. 
(260) Arbitragehof, nr. 3/94, 13 januari 1994, B.S., 15 februari 1994. Zie ook Arbitragehof, 
nr. 76/93, 27 oktober 1993, B.S., 18 november 1993. 
(261) Arbitragehof nr. 39/94, 19 mei 1994, B.S., 8 juni 1994: het onderscheid wordt getoetst 
aan het doel van de overgangsregeling, nl. de aanpassing aan de nieuwe wetgeving mogelijk te 
maken. 
(262) B.v. Arbitragehof, nr. 59/93, 15 juli 1993, B.S., 16 september 1993, nr. 4/95, 2 februari 
1995, B.S., 24 februari 1995, nr. 6/95, 2 februari 1995, B.S., 23 februari 1995 en nr. 8/95, 
2 februari 1995, B.S., 2 maart 1995. 
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59. Anders is het bij het Hof van Justitie. Overgangsmaatregelen zijn 
niet verplicht wanneer toekomstige regelgeving voorzienbaar 
was(263). Ze zijn evenmin verplicht wanneer daardoor ieder nuttig 
effect aan de regeling zou worden ontnomen. 
De lange geldigheidsduur van denatureringsbewijzen die in de pe
riode tussen publikatie en inwerkingtreding zouden worden inge
diend, zouden afbreuk doen aan het effect van de door de commissie 
genomen economische beleidsmaatregel(264). Tijdelijke maatregelen 
welke reeds aangegane contracten zouden ontzien, zouden aan de 
vrijwaringsmaatregel in de praktijk ieder effect hebben ontnomen, 
immers de communautaire markt voor tafelappelen zou zijn geopend 
voor een importvolume dat die markt in gevaar kon brengen(265). De 
Raad heeft in redelijkheid kunnen oordelen, dat minder beperkte 
overgangsmaatregelen de ondernemers de mogelijkheid zou hebben 
gegeven, kart voor de inwerkingtreding van de verordening snel 
nieuwe vaartuigen te bestellen, hetgeen de bestaande overcapaciteit 
nog zou hebben vergroot(266). 
Overgangsmaatregelen kunnen echter verplicht zijn, als compromis 
tussen de wetgevingsbevoegdheid van de wetgever en het recht van de 
rechtsonderhorige op bescherming van zijn legitiem vertrouwen, 
waiii1eer een bijzondere verhoudirig besfoiid tussen individuele rechts~ 
onderhorigen en de overheid en een dwingend algemeen belang zich 
niet tegen dergelijke maatregelen verzet. 
Dit is met name geboden ingeval een handelaar de bevoegde instan
ties nog onder de oude regeling heeft meegedeeld voornemens te zijn 
in een periode, die zich tot na de invoering van een nieuwe regeling 
uitstrekt, bepaalde transacties te verrichten, en zich daartoe - even
tueel onder waarborgstelling- onherroepelijk heeft verbonden(267). 
De gemeenschapsinstellingen hebben, ten einde rekening te houden 
met individuele situaties, een bijzondere regeling vastgesteld om de 
handelaren in staat te stellen, mbt. definitief overeengekomen trans
acties, zich door zekere, jegens de overheid aanvaarde verplichtingen, 
in te dekken tegen de gevolgen van de noodzakelijkerwijze veelvuldige 
wijzigingen van de toepassingsmodaliteiten van een economische 
regeling; ingevolge het vertrouwensbeginsel is het hen derhalve niet 

(263) B.v. H.v.J., 12 mei 1989, z. 246/87, Continentale Produkten-Gesellschaft, fur., 1989, 
1151 en 11 juli 1990, gev.z. 304/86 en 185/87, Enital, fur., 1990, 2939. 
(264) H.v.J., 14 maart 1973, z. 57172, Westzucker, Jur., 1973, 321. 
(265) H.v.J., 5 mei 1981, z. 112/80, Dtirbeck, fur., 1981, 1095. 
(266) H.v.J., 5 oktober 1993, gev.z. 13-16/92, Driessen en Zonen e.a., nog niet gepubliceerd. 
(267) H.v.J., 27 april 1978, z. 90177, Stimming, Jur., 1978, 995. 
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toegestaan die regeling te WlJZZgen zonder overgangsmaatregelen 
vast te stellen, wanneer tenminste een dwingend algemeen belang 
zich daar niet tegen verzet(268). 

3. Zorgvuldig overheidsoptreden 

A. DE HERLEIDING VAN DE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJKE WETGEVING 

TOT HET REDELIJKHEIDSBEGINSEL 

60. De toetsing door de verschillende hoven van wetgeving aan 
algemene rechtsbeginselen, komt uiteindelijk neer op een controle 
van de redelijkheid van de wetgeving(269). Dit vloeit noodzakelijk 
voort uit de beleidsvrijheid van de wetgever bij de uitoefening van 
zijn wetgevende functie(270). De rechters zelf gebruiken, bij de toet
sing dan ook vaak de termen ,redelijk" of ,kennelijk". Zij dienen een 
terughoudendheid te betrachten, die hen enkel in manifeste gevallen 
toelaat op te treden(271). Hoger werd immers uitgegaan van de stel
ling, dat de mogelijkheid van toetsing van wetgeving niet een door
gedreven rechterlijk toezicht over de inhoud van wetten impliceert, 
maar enkel de wetgever binnen de grondwettelijke grenzen van de 
redelijkheid wil houden. Deze trachten de beleidsvrijheid van de 
wetgever te begrenzen door een verbod van willekeur. 

B. DE ZORGVULDIGE RECHTSONDERHORIGE 

61. Redelijkheid wordt eveneens vereist van de rechtsonderhorige. 
De rechtsonderhorige dient rekening te houden met de mogelijkheden 
en afwegingen van de wetgever. Hij dient de relevante regelgeving te 
zoeken en te begrijpen vanuit zijn kennis en interesse in de betrokken 
materie. Hij dient politieke onderhandelingen en besprekingen te 
volgen om een op handen zijnde wijziging in de regelgeving te 
kunnen voorzien. 

(268) H.v.J., 16 mei 1979, z. 84/78, Tomadini, Jur., 1979, 1801. 
(269) Zie ook MoRAND, Ch.-A., ,Les exigences de la methode legislative et du droit constitu
tionnel portant sur la formation de la legislation", Dr. et Soc., 1988, 392. 
(270) Over het redelijkheidsbeginsel als grens voor de bestuurlijke beoordelingsvrijheid in het 
administratieve recht, BoBs, M., ,Het redelijkheidsbeginsel", in Algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur, o.c., 89 e.v. 
(271) SUETENS, L.-P., ,De invloed van het Arbitragehof", I.e., 1314. Terughoudende toetsing 
is dan ook geen waarborg voor een rechtvaardige beslissing, maar een waarborg tegen een 
arbitraire beslissing, DE LANGE, R., o.c., 46. 
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Het Hof van Justitie hanteert hierbij het concept van de ,voorzichtige 
ondernemer"(272). Het gaat hierbij uit van een economische gemeen
schap, waarin ondernemers handelen met kennis van de markt waarin 
zij optreden en van de relevante sociaal-economische en politieke 
context waarin die markt gesitueerd is. Deze kennis doen zij, als 
ge'informeerde ,professionals", op via hun beroepsorganen, de media 
in het algemeen en gespecialiseerde tijdschriften in het bijzonder, 
contacten met de nationale en Europese autoriteiten en het Publikatie
blad. Regelgeving wordt zo beschouwd als een van de economische 
risico's die aan de activiteiten van de ondernemer inherent zijn(273) 
en tegen de wijziging waarvan de ondernemer eventueel zelf zijn 
voorzorgen dient te nemen bij het sluiten van zijn contracten(274). 
Het Europees Hof voor de rechten van de mens gaat daarentegen niet 
uit van een specifiek, professioneel publiek in een specifieke, econo
mische context, zodat zijn eisen ten aanzien van de rechtsonderhorige 
minder streng zijn. Van de rechtsonderhorige wordt een volgens de 
omstandigheden ,redelijke" mate van voorspellingskracht gevraagd, 
die er voornamelijk in bestaat dat hij zo nodig gepast advies in
roept(275). De ,redelijkheid" van zijn voorspellingskracht hangt 
daarbij voornamelijk af van een zeker inzicht in het geheel van de 
rechtsorde, bestaande uit regelgeving, rechtspraak en juridische waar
den(276). De eisen worden strenger, wanneer het wei degelijk gaat om 

(272) B.v. H.v.J., 1 februari 1978, z. 78/88, Luhrs, Jur., 1978, 169; 11 maart 1987, z. 265/85, 
Van den Bergh en Jurgens, Jur., 1987, 1155; 12 mei 1989, z. 246/87, Continentale Produkten
Gesellschaft, Jur., 1989, 1151 en 14 februari 1990, z. 350/88, Delacre e.a., Jur., 1990,395. Het 
Hof gebruikt ook de termen ,zorgvuldige handelaars", b.v. H.v.J., 20 juni 1991, z. 249/89, 
Cargill/Commissie, Jur., 1991, 2987 en z. 365/89, Cargill, Jur., 1991, 2045, en ,verstandige 
ondememers", b.v. H.v.J., 20 mei 1981, z. 152/80, Debayser/Firs, Jur., 1981, 1291. 
(273) Zie H.v.J., 8 december 1987, z. 50/86, Grands Moulins de Paris, Jur., 1987, 4833 en 
13 oktober 1993, z. 124/92, An Bord Bainne e.a., nog niet gepubliceerd. Vgl. GRAETZ, J., 
,Legal transitions", I.e., 65 en KAPLOW, L., l.c., 509-617. 
(274) Vb. H.v.J., 14 maart 1973, z. 57172, Westzucker, Jur., 1973, 321 en 12 mei 1989, z. 246/ 
87, Continentale Produkten-Gesellschaft, Jur., 1989, 1151. 
(275) Eur. Hof, Sunday Times, nr. 30; Silver e.a., nr. 61; Malone, nr. 82; Olsson, nr. 130; 
Muller e.a., nr. 133; Eriksson, nr. 156; Ezelin, nr. 202, Margareta en Roger Andersson, nr. 226, 
Vereinigung Demokratischer Soldaten 6sterreichs en Gubi, nr. 302. 
(276) Vgl. Eur. Hof, Open Door en Dublin Well Woman, nr. 246-A: in acht genomen de hoge 
mate van bescherming van het ongeboren kind onder het Ierse recht in het algemeen en de 
wijze waarop de rechters hun rol als beschermers van grondwettelijke rechten hebben gei'n
terpreteerd, moet de mogelijkheid dat actie zou worden ondernomen tegen bedrijven, die 
informatie verstrekken over abortusfaciliteiten buiten Ierland, mits het geven van passend 
juridisch advies, redelijk voorzienbaar zijn geweest. 
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een economisch bedrijf dat optreedt binnen de context van zijn 
normale handelsactiviteiten(277). 

C. DE ZORGVULDIGE WETGEVER 

62. Eerder werd opgemerkt dat de beginselen van behoorlijk bestuur 
niets anders zijn dan jurisprudentiele concretiseringen van de vage 
zorgvuldigheidsnorm van artikel 1382 e.v. B.W. naar het bestuur 
toe(278). Hetzelfde zou kunnen worden gesteld voor de beginselen 
van behoorlijke wetgeving ten aanzien van de wetgever. Uitgaande 
van de aard van wetgeving en de ruime beoordelingsbevoegdheid van 
de wetgever, functioneren dergelijke beginselen daarbij in de eerste 
plaats als positieve gedragsnormen voor de overheid, veeleer dan als 
negatieve toetsingsmaatstaven voor de rechter(279). Dit verklaart de 
neiging in de rechtsleer om beginselen van behoorlijke regelgeving in 
de eerste plaats vanuit wetgevingstechnisch perspectief te benaderen. 

63. Als negatieve toetsingsmaatstaf komt de techniek van de hier
boven in de rechtspraak gevonden beginselen neer op een toepassing 
van het zorgvuldigheidsbeginsel, zoals dit in het administratieve recht 
wordt geformuleerd als een vereiste van zorgvuldige voorberei
ding(280) en zorgvuldige kennisgeving van regelgeving(281). 
Voor de zorgvuldige kennisgeving kan worden verwezen naar wat 
hierboven werd uiteengezet onder het rechtszekerheidsbeginsel. Het 
betreft meer bepaald de zorgvuldigheid bij het formuleren van de 
wetsbepaling, de coherentie met de gehele regelgeving en de bekend
making. 
De zorgvuldige voorbereiding houdt in dat de wetgever deskundig 
ge"informeerd dient te zijn over de betrokken gegevens en de in het 
spel zijnde belangen, die vervolgens zorgvuldig dienen te worden 
afgewogen. Deze verplichtingen komen concreet tot uiting in de 
technieken van de algemene rechtsbeginselen, die de overheid ertoe 

(277) Eur. Hof, Groppera Radio, nr. 173: van een handelsbedrijf dat, vanuit Italie naar 
Zwitserland toe, grensoverschrijdende radio-uitzendingen wenst te verzorgen, kan worden 
verwacht dat het zou trachten zich, eventueel met behulp van raadgevers, volledig te infor
meren over de toepasse1ijke regels in Zwitserland. 
(278) 0PDEBEEK, I., Rechtsbescherming tegen het stilzitten van het bestuur, Brugge, Die 
Keure, 1992, 31. 
(279) Vgl. ibid., 32. 
(280) Voor Duits1and, zie MoRAND, Ch.-A., l.c., 394 e.v. 
(281) Hierover LAMBRECHTS, W., ,Het zorgvuldigheidsbeginsel", in Algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur, o.c., 27-50. 
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dwingen haar wetgeving te motiveren(282). Uit de hierboven gegeven 
analyse bleek dat de zwaarte van de bewijslast voor de overheid kan 
varieren, al naar gelang de controlebevoegdheid van de rechter, het 
getoetste criterium en de specifieke omstandigheden. 

64. De wetgever dient na te gaan of zijn beslissingen niet berusten op 
feiten of omstandigheden die materieel onjuist zijn of op een kennelijk 
onjuiste beoordeling(283). Techniek en wetenschap geven daarbij 
slechts hulpmiddelen aan, op basis waarvan de wetgever zelf inhoude
lijke keuzes maakt(284). 
Ook hier geldt dat, wanneer het een complexe situatie betreft, het tot 
de beleidsvrijheid van de wetgever behoort tot op zekere hoogte de 
basisgegevens die eraan ten grondslag liggen, vast te stellen zodat de 
wetgever zijn oordelen op deze globale vaststellingen mag base
ren(285). Het tegenbewijs kan worden geleverd door de voorlegging 
van meer objectieve, boven twijfel en tegenspraak verheven gege
vens(286). Wanneer geen eenduidige gegevens voorhanden zijn, mag 
de rechtsonderhorige niet verwachten dat een maatregel uitsluitend op 
wetenschappelijke gegevens wordt gebaseerd(287). Het is voldoende 
dat de wetgever ,redelijkerwijze kan aannemen" dat de gegevens 
waarvan hij uitgaat, met de werkelijkheid overeenkomen. 

(282) Eveneens VELAERS, J., o.e., I, 354: uit de rechtspraak b1ijkt dat de E.C.R.M. en het 
E.H.R.M. de redenen toetsen die hebben ge1eid tot een beperking, ingevoerd door de nationale 
autoriteiten. Zie evenwe1 RrMANQUE, K., ,De paradoxa1e werking", I.e., 15: ,De vera1ge
meende aanvechtbaarheid van politieke beslissingen door individue1e burgers of georgani
seerde groepsbe1angen outlast de politieke were1d van de u1tieme verantwoordelijkheid voor de 
organisatie van de samen1eving en de verdeling van de 1asten en de 1usten in de gemeenschap; 
deze berust steeds indringender bij de keuring ervan door de rechter". Over de motiverings
plichten van de wetgever, a.m. afge1eid uit a1gemene rechtsbeginselen: WAALDIJK, K., o.e., 
463 pp. De Raad van State, afdeling wetgeving, vraagt gerege1d om een uitdrukke1ijke 
motivering in de Memorie van Toe1ichting, om het toezicht op de grondwettigheid en in het 
bijzonder op het gelijkheidsbeginse1 mogelijk te maken, zie a.m. adviezen van 10 november 
1989, Gedr.St., Senaat, 1989-1990, 806/2,37, 15 en 16 april1992, Gedr.St., Senaat, B.Z. 1991-
1992, 315/1, 181, 30 november 1992, Gedr.St., Senaat, 1992-1993, 646/1, 61 en 17 februari 
1993, Gedr.St., Senaat, 1992-1993, 558/4, 1. 
(283) H.v.J., 18 maart 1980, Va1sabbia, hager geciteerd, a eontrario. Zie oak Arbitragehof, 
nr. 10/95, 2 februari 1995, B.S., 7 maart 1995, a eontrario. 
(284) WINTGENS, L.J., ,Rationeel recht", T.P.R., 1992, 735. Hierover MORAND, Ch.-A., I.e., 
400 e.v. 
(285) H.v.J., 12 juli 1979, z. 166/78, lta1ie/Raad, fur., 1979, 2575 en H.v.J., 29 oktober 1980, 
z. 138/79, Raquette Freres, fur., 1980, 3333. 
(286) H.v.J., 12 juli 1979, z. 166/78, Ita1ie/Raad, fur., 1979, 2575. Eveneens H.v.J., 15 sep
tember 1994, z. 146/91, KYDEP, fur., 1994, 4199, a eontrario. Vergelijk oak Arbitragehof, 
nr. 26/95, 21 maart 1995, B.S., 17 mei 1995, waar het Hof een wettelijk vermoeden van bedrog 
tussen echtgenoten onevenredig acht voor zover het onweerlegbaar is. 
(287) H.v.J., 13 november 1990, z. 331/88, Fedesa e.a., fur., 1990, 4023. 
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De wetgever schendt het gelijkheidsbeginsel niet, wanneer hij maat
regelen vaststelt die specifiek gericht zijn tegen een welbepaalde 
praktijk, waarvan hij redelijkerwijze kan aannemen dat zij zich in 
werkelijkheid voordoet; i.e. kan de wetgever ervan uitgaan dat de 
praktijk, waarbij beroepsinkomsten worden omgevormd tot onroe
rende inkomsten, voornamelijk toepassing vindt door het verhuren 
van gebouwde onroerende goederen aan vennootschappen tegen een 
overdreven huurprijs(288). 
Hoewel in wetenschappelijke kringen geen volstrekte eensgezindheid 
bestaat over de bijzondere milieuschadelijkheid van PVC, heeft de 
wetgever op grand van de hem bekend zijnde gegevens, in redelijkheid 
kunnen aannemen dat aan PVC-verpakkingen meer milieuproblemen 
zijn verbonden dan aan andere verpakkingen(289). 
De Deense wetgever, die, in een regeling met betrekking tot sexuele 
opvoeding, niet naliet op voorhand het advies in te roepen van 
gekwalificeerde deskundigen, ging uit van een algemeen bekend 
feit(290). 
De wetgever dient echter aan te tonen dat hij redelijkerwijze van een 
bepaalde hypothese kon uitgaan. 
De wetgever vermag ongetwijfeld het oprichten van vennootschappen 
uit hoofdzakelijkfiscale overwegingen te ontmoedigen. Ten deze blijkt 
evenwel niet dat zulks in het bijzonder zou voorkomen bij de categorie 
die door de bestreden bepalingen wordt beoogd (baten van vrije 
beroepen) en aan wie het voordeel van het verlaagde tarief wordt 
ontzegd, terwijl vennootschappen die overwegend inkomsten haZen uit 
nijverheids-, handels- of landbouwactiviteiten evenzeer uit hoofdza
kelijkfiscale overwegingen kunnen zijn opgericht(291). 
De eisen worden strenger voor de wetgever naarmate zijn beleidsvrij
heid kleiner wordt. Dit is met name het geval voor de nationale 
wetgever, bij de uitvoering van zijn gemeenschapsverplichtingen. 
Het !outer bestaan van een gezondheidsrisico voor de verbruikers 
volstaat om ervan uit te kunnen gaan, dat de wettelijke regeling 
voldoet aan de vereisten van artikel 36 E.E.G., doch dit risico moet 
niet worden beoordeeld op basis van algemene overwegingen, doch 
van relevant wetenschappelijk onderzoek. De vogelrichtlijn dient te 

(288) Arbitragehof, nr. 80/93, 9 november 1993, B.S., 10 december 1993. 
(289) Arbitragehof, nr. 7/95, 2 februari 1995, B.S., 1 maart 1995. 
(290) Eur. Hof, Kje1dsen, Busk Madsen en Pedersen, 7 december 1976, Publ. C.E.D.H., reeks 
A, nr. 23. 
(291) Arbitragehof, nr. 88/94, 14 december 1994, B.S., 28 december 1994. 
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worden toegepast volgens een methode die een volledige bescherming 
van de betrokken vogelsoorten gedurende de periode van de voor
jaarstrek waarborgt; de nationale autoriteiten zijn derhalve niet be
voegd per vogelsoort sluitingsdata voor de jacht te bepalen, behalve 
wanneer de betrokken lidstaat het bewijs kan leveren, gebaseerd op 
specifieke wetenschappelijke en technische gegevens mbt. ieder bij
zonder geval, dat een spreiding van de sluitingsdata van de jacht niet 
in de weg staat aan een volledige bescherming van de vogelsoorten 
die deze spreiding kan betreffen(292). 
De eisen worden eveneens strenger, naarmate de regeling gedetail
leerder en tecbniscber wordt. In bet bijzonder dienen formules en 
berekeningen te steunen op wetenscbappelijk relevante gegevens. 
Eenformule voor het berekenen van de vervuilende last, die de hoogte 
bepaalt van de belasting waaraan diegenen zijn onderworpen die 
industrieel afvalwater lozen, mag niet zonder verantwoording indu
striele ondernemingen aan eenzelfde regeling onderwerpen, waar
tussen dat wezenlijk verschil bestaat ten aanzien van de ter beoorde
ling staande maatregel, dat zij hun afvalwater in het oppervlaktewater 
dan wel in de riolering lozen(293). 

65. De wetgever moet zicb manifest vergist bebben op bet ogenblik 
dat bij de beslissing nam. Wanneer hij met bet oog op de vaststelling 
van een regeling de toekomstige gevolgen ervan dient te beoordelen 
en die gevolgen niet met zekerbeid te voorzien zijn, kan zijn beoorde
ling slecbts worden afgekeurd indien zij, rekening boudend met de 
gegevens waarop de wetgever op bet moment van de vaststelling van 
die gegevens bescbikte, kennelijk onjuist is(294). 
Evenwel kunnen maatschappelijke, wetenscbappelijke en tecbnologi
scbe evoluties ertoe leiden dat een regeling voor de toekomst niet 
meer gerecbtvaardigd is(295). De vaststelling van bet ogenblik waar
op de aanpassing dient te gebeuren, is ecbter ook een opportuniteits
kwestie, die tot de bevoegdbeid van de wetgever beboort en waarbij 

(292) H.v.J., 19 januari 1994, z. 435/92, Association pour la protection des animaux sauvages 
e.a., Jur., 1994, 67. 
(293) Arbitragehof, nr. 16/92, 12 maart 1992, B.S., 9 april 1992. 
(294) H.v.J., 21 februari 1990, gev.z. 267-285/88, Wuidart e.a., fur., 1990, 435; 5 oktober 
1994, gev.z. 133, 300 en 362/93, Crispoltoni, fur., 1994, 4863. Vgl. eveneens Arbitragehof, 
nr. 46/94, 16 juni 1994, B.S., 6 juli 1994. 
(295) Zie ihb. Eur. Hof, Rees, nr. 106 en Cossey, nr. 184. 
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de rechter enkel kan nagaan of de wetgever zich niet een kennelijk 
onredelijke termijn toemeet(296). 
De wijziging van de oude regeling die 22 jaar lang heeft gegolden, na 
een evaluatie van deze regeling aan de hand van een zorgvuldig 
onderzoek, waaruit blijkt dat ze niet meer consistent was met de 
ontwikkelingen in de maatschappij, betekent niet dat deze vorige 
regeling niet houdbaar was in de periode waarin die gold(297). 
Het ontbreken van de nodige gegevens waarop een beslissing kan 
worden gebaseerd, kan niettemin rechtvaardigen dat bepaalde maat
regelen slechts na een bepaalde tijd en op geleidelijke wijze worden 
genomen(298), of beperkt worden tot de gevallen waarvoor de nodige 
gegevens wei beschikbaar zijn(299). Het kan eveneens het gebruik 
van een algemene, forfaitaire formule toestaan die noodzakelijk be
naderend en vereenvoudigend is, wanneer niet blijkt dat de kans op 
fouten bij de toepassing van de gekozen methode onevenredig groat 
is(300). 

4. Besluit 

66. Uit de onderzochte rechtspraak blijkt dat, voor zover algemene 
rechtsbeginselen ook tegen wetgeving kunnen worden ingeroepen, de 
wetgever nietternin over een grate beleidsvrijheid beschikt. De rechter 
dient een meer terughoudende houding aan te nemen ten aanzien van 
de wetgever dan ten aanzien van een lagere regelgever, ook als het om 
een inhoudelijk zelfde regel zou gaan(301). 

(296) Arbitragehof, nr. 53/93, 1 juli 1993, B.S., 26 augustus 1993. Over het element tijd bij de 
beoordeling van wetgeving door het Arbitragehof, SUETENS, L.-P., ,De invloed van het 
Arbitragehof", l.c., 1315; kritisch: BLANPAIN, R., ,Gelijke behandeling: twee opmerkelijke 
arresten van het Hof van Justitie en het Arbitragehof", T.S.R., 1993, 321-343. 
(297) Eur. Hof, Rasmussen, 28 november 1984, Publ.C.E.D.H., reeks A, nr. 87. 
(298) H.v.J., 15 september 1994, z. 146/91, KYDEP, Jur., 1994,499: m.b.t. maatregelen in het 
kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, ihb. de vaststelling van toelaatbare tole
ranties voor radioactiviteit voor het in de handel brengen van besmette landbouwprodukten, na 
het ongeluk van Tsjemobyl. Zie ook b.v. Arbitragehof, arresten van 2 februari 1995, nr. 7/95, 
B.S., 1 maart 1995, nr. 9/95, B.S., 3 maart 1995 en m. 10/95, B.S., 7 maart 1995. 
(299) B.v. Arbitragehof, nr. 80/93, 9 november 1993, B.S., 10 december 1993: de beperking 
van de regeling tot in Belgie gelegen onroerende goederen houdt verband met het feit dat het 
voor de Belgische overheid praktisch onmogelijk is te bepalen vanaf welke drempel de 
huurprijs van een in het buitenland gelegen omoerend goed als overdreven moet worden 
beschouwd. 
(300) Arbitragehof, nr. 4/94, 13 januari 1994, B.S., 10 maart 1994. 
(301) Vgl. R.v.St., Association des femmes au foyer, nr. 34.814, 25 april 1990 en nr. 35.013, 
23 mei 1990, met Arbitragehof, nr. 34/93, 6 mei 1993, B.S., 29 mei 1993. 
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Wanneer de wetgever in zijn beleidsvrijheid niet wordt begrensd door 
positieve rechtseisen van hoger recht, komt de controle van de rechter 
neer op een redelijkheidstest, die de grens tussen beleidsvrijheid en 
willekeur tracht af te bakenen. Dit gebeurt aan de hand van de 
technieken van het gelijkheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en 
het rechtszekerheidsbeginsel. Redelijkheid is daarbij steeds de rede
lijkheid in de context waarin de wetgeving dient te worden gesitueerd. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en belangen 
van zowel wetgever als rechtsonderhorige, met de sociaal-economi
sche realiteit en met bijzonderheden, eigen aan de situatie van zowel 
de wetgever·als de betrokken rechtsonderhorige. 
Gegeven de ruime beoordelingsbevoegdheid van de wetgever, zal de 
rechter veeleer zelden de onrechtmatigheid van een wet vaststellen 
wegens schending van een beginsel van behoorlijke wetgeving. Wan
neer hij dit wel doet, zal het gaan om een wet die kennelijk onredelijk 
is of waarvoor de wetgever geen of slechts een kennelijk onredelijke 
verantwoording kan geven. De schade die dergelijke wetgeving de 
individuele rechtsonderhorige berokkent, wordt evenals de financiele 
implicaties voor de wetgever, bij de afweging betrokken. Een even
wicht kan daarbij worden gevonden in de verplichting om in over
gangsmaatregelen te voorzien, in een beperking van de terugwerkende 
kracht van een arrest die de onrechtmatigheid van een wet vaststelt, of 
in de verplichting om de benadeelden een schadevergoeding toe te 
kennen. De afweging zal veeleer in het voordeel van de rechtsonder
horige gebeuren, naarmate de wet minder een algemene regel stelt, 
dan wel een bijzondere situatie vaststelt ten aanzien van een of enkele 
individuele personen, of een beperkte categorie van rechtsonderhori
gen. 
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SOMMAIRE 

LES PRINCIPES DE BONNE LEGISLATION DANS LA JURISPRUDENCE 

1. Le present article entend apporter une contribution jurisprudentielle au develop
pement.de la theorie concernant les principes de bonne legislation, et ce en verifiant 
dans quelle mesure le juge peut exercer, sur une legislation formelle, un controle au 
regard des principes generaux du droit. Dans ce contexte, I' auteur procede a une 
analyse de la jurisprudence des cours exen;ant quelque influence sur la legislation en 
vigueur en Belgique: la Cour d'arbitrage, la Cour de Justice et ia Cour europeenne 
des Droits de l'Homme. A cet egard, I' attention se porte uniquement sur les principes 
de droit qui concernent specifiquement la situationjuridique des personnes a l'egard 
du legislateur et les caracteristiques inherentes ala legisiation en general, abstraction 
faite de la matiere ou du contenu proprement dit. 

2. L'analyse de la jurisprudence des cours amene a distiller trois categories de 
principes: le principe d'egalite, le principe de proportionnalite et le principe de la 
securite juridique. Chaque principe du droit fonctionne suivant une technique propre, 
celle-ci pouvant se traduire, au plan tMorique, en divers criteres et exigences 
juridiques. Bien que les criteres soient appeles a rendre operants les principes de 
droit eux-memes tellement vagues qu'ils contribuent a peine a permettre de prevoir le 
resultat du controle par les juges, une analyse de la jurisprudence fournit neanmoins 
quelques points d' appui qui permettent de deceler les facteurs determinants a 
1' endroit des res1Jltats. 

Ainsi, la jurisprudence peut apporter quelques eclaircissements, tout d' abord sur les 
criteres de comparabilite, d'objectivite et de generalite de la distinction ainsi que de 
proportionnalite valables pour le principe d' egalite; ensuite, sur les criteres de finalite 
legitime, de necessite et de proportionnalite valables pour le principe de proportion
nalite; enfin, sur les exigences juridiques susceptibles de decouler du principe de la 
securite juridique et afferentes a 1' accessibilite, la praticabilite et la securite de la 
legislation. A cet egard, les trois principes, de meme que leurs criteres et exigences 
juridiques, n'agissent pas isolement mais peuvent a la fois se renforcer et se 
relativiser mutuellement. 

3. L'analyse fait apparaitre qu'en fin de compte, le controle de la legislation par les 
cours a la lumiere des principes generaux du droit, se ramene a un controle du bien
fonde ou caractere raisonnable de la legislation. Tel est ie resultat oblige de la liberte 
de choix politique appartenant au legislateur dans l'exercice de sa fonction legis
lative. Le centre de gravite de la technique de controle se situe toujours dans une mise 
en balance, dans chaque cas concret, des interets et possibilites en presence, un 
equilibre devant etre trouve entre la liberte de choix politique du legislateur dans un 
Etat democratique et le pouvoir de controle du juge dans un Etat de droit. La place 
exacte de ce point d' equilibre depend des cirsonstances de chaque cas particulier, 
mais elle se trouve objectivee, dans une certaine mesure, par les criteres et exigences 
juridiques tels qu'ils sont precises par lajurisprudence. Ceci depend cependant aussi 
de la nature de la juridiction et du cadre juridique qui peut, par exemple au depart 
d'un niveau supranational, limiter la liberte de choix du legislateur. A cet egard, le 
caractere raisonnable d'une legislation est une notion toujours liee a son propre 
contexte et fonction des possibilites et interets tant du legislateur que du sujet de 
droit, des particularites propres a la situation de chacun d' eux, ainsi que de la realite 
et de !'evolution socio-economique. 
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4. Une approche raisonnable est egalement toujours requise du sujet de droit. Celui
ci devant tenir compte des possibilites et de l' evolution du legislateur et veiller a 
determiner sa place dans le contexte juridique et politique. Les exigences imposees 
au sujet de droit sont plus rigoureuses a mesure que ses activites s'exercent d'une 
fagon plus specialisee et plus professionnalisee dans un domaine donne. 

5. A l'endroit du legislateur, les principes de bonne legislation constituent une 
concretisation de !'obligation generale d'agir avec le soin requis. Au depart de la 
nature de la legislation et de la large liberte d'appreciation du legislateur, ces 
principes ont, en premier lieu, la valeur de normes de conduite positives pour le 
legislateur plutOt que de normes de contr6le negatives pour le juge. Comme normes 
negatives de contr6le, elles se ramenent, dans la pratique, a un examen du respect de 
!'obligation de principe d'agir avec le soin requis, ceci imposant l'exigence d'une 
preparation et d'une publication judicieuses des regles de droit arretees. Cet examen 
donne au juge la possibilite de verifier si le legislateur a ou non excede les limites du 
raisonnable telles qu'elles sont fixees par les principes de bonne legislation, et ce 
sans trop s'avancer lui-meme sur le terrain du legislateur. Il convient de verifier entre 
autres si le legislateur a egalement procede lui-meme, en fonction des donnees 
exactes et objectives, ala mise en balance des interets determinante a l'endroit des 
principes. 

En fait, cette technique de contr6le se ramene a ce que le legislateur se trouve 
contraint de motiver sa legislation, en particulier a l'endroit des criteres et exigences 
juridiques precisant les principes de bonne legislation. 

ZUSAA1A1ENFASSUNG 

PRINZIPIEN DER ORDENTLICHEN GESETZGEBUNG IN DER RECHTSPFLEGE 

1. Dieser Artikel beabsichtigt einen jurisprudentiellen Beitrag zur Theoriebildung 
tiber die Prinzipien einer ordentlichen Gesetzgebung. Untersucht wird, inwiefern der 
Richter die formelle Gesetzgebung an allgemeinen Rechtsprinzipien priifen kann. 
Dazu wird die Rechtspflege der Gerichte die auf die in Belgien giiltige Gesetzgebung 
EinfluB haben, analysiert: der Arbitragehof, der Justizhof und der Europai:sche Hof 
fiir die Menschenrechte. Dabei werden nur Rechtsprinzipien behandelt, die spezi
fisch die Rechtslage der Person dem Gesetzgeber gegeniiber betreffen und die mit 
einer Gesetzgebung im allgemeinen inharenten Eigenschaften, unabhiingig vom 
eigentlichen Inhalt oder von der Materie verbunden sind. 

2. Drei Kategorien Prinzipien werden so aus der Rechtspflege der verschiedenen 
HOfe herausdistilliert: das Gleichheitsprinzip, das Proportionsprinzip und das 
Rechtssicherheitsprinzip. 

Jedes Rechtsprinzip funktioniert nach einer eigenen Technik, die theoretisch in einer 
Verschiedenheit von Kirterien und Rechtsforderungen ausgedruckt wird. Obwohl die 
Kriterien die die Wirksamkeit der Rechtsprinzipien bedingen, selbst so unklar sind, 
daB sie an sich zu der V orhersage des Ausgangs der Uberpriifung kaum beitragen, 
kann eine Analyse der Rechtspflege dennoch einige Anhaltspunkte bieten, aus denen 
sich die den Ausgang bestimmenden Faktoren herausstellen. 

So kann die Rechtspflege tiber die Kriterien der Vergleichbarkeit, der Objektivitat 
und Allgemeingliltigkeit des Unterschieds und der VerhliltnismliBigkeit die fiir das 
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SUMMARY 

PRINCIPLES OF PROPER LEGISLATION IN THE EXISTING CASELAW 

1. This article seeks to make a contribution, based on the case law, towards the 
development of a theory on the principles of proper legislation. It examines the extent 
to which the courts may assess formal legislation in the light of general principles of 
law. For this purpose, an analysis is made of the case law of those courts which have 
some influence on the legislation which applies in Belgium, i.e. the Court of Human 
Rights. In so doing, consideration is given only to those legal principles which 
specifically concern the legal status of the person in relation to the legislature, and 
wich concern properties wich are inherent in legislation in general, regardless of its 
contents or substance. 

2. In this way, three categories of principles are distilled from the case law of the 
various courts: the equality principle, the proportionality principle and the principle 
of legal certainty. 

Each legal principle operates in accordance with a specific technique which theore
tically can be translated into various criteria and legal claims. Although those criteria 
which seek to render the legal principles enforceable, are themselves so vague that 
they, in themselves, can hardly contribute towards predictiong the outcome of the 
assessment, an analysis of the relevant case law can nevertheless provide a number of 
points of reference wich gauge certain factors which are decisive for this outcome. 

Thus the case law can shed some clarity on the criteria for (a) the comparability, 
objectivity and general nature of the distinction and proportionality which apply to 
the equality principle; (b) the criteria of legitimate aims, necessity and proportion
ality which apply to the proportionality principle, and (c) the legal requirements 
which can flow from the principle of legal certainty and which relate to the 
accessability, enforceability and reliability of legislation. 

These three principles, as well as their criteria and legal requirements, do not operate 
in isolation, but can serve both to reinforce and to qualify each other. 

3. From this analysis, it emerges that the assessment of legislation in the light of 
general principles oflaw, which is made by the courts, ultimately amounts to making 
an assessment of the reasonableness of legislation. This is a necessary consequence 
of the freedom of policy which is enjoyed by the legislature when exercising its law
making function. The focal point of the assessment technique invariably resides in 
the weighing up of the interests and possibilities involved in each concrete case, 
regarding which a balance must be struck between the freedom of policy-making 
enjoyed by the legislature in a democratic state, and the supervisory function of the 
courts in a country based on the rule of law. Exactly at what point this balance is 
struck will depend on the particular circumstances of each specific case, but is to a 
certain extent rendered objective precisely by the criteria and legal requirements as 
they are applied in legal practice. However, this aspect is also dependent on the 
nature of the court in question and the legal context which could, for example, restrict 
the policy-making freedom of the legislature at a supranational level. Viewed in this 
light, the reasonableness requirement is a contextual reasonableness, which is 
dependent on the opportunities and the interests of both the legislature and the 
citizen, and on specific elements which are particular to their situation, as well as 
on the reality and developments in the social and economic fields. 
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4. The citizen is also expected to exercise due reasonableness. The latter is expected 
to take into account the opportunities and the assessments made by the legislature, 
and to make an effort to determine his position in the prevailing legal and political 
context. The requirements made of the citizen become stricter as the latter is involved 
in the area in question in specialist or in professional terms. 

5. For the legislature, the principles of proper legislation constitute a concrete 
expression of the general duty to take care. On the basis of the nature of the 
legislation and the broad discretion enjoyed by te legislature, these principles serve 
in the first instance as positive behavioural standards for the legislature, rather than as 
negative assessment criteria for the courts. Being negative criteria of assessment, 
they are in practive often reduced to examining observance of the duty to take care, 
which requires careful preparation and proper notification of the rules made. This 
examination gives the courts the opportunity to assess whether the legislature has 
exceeded the bounds of that which is reasonable, as established by the principles of 
proper legislation, without invading unduly the area of legislation itself. An assess
ment is made of whether, inter alia, the legislature has itself also carried out the 
process of the weighing up interests on the basis of correct and objective data. 

In fact this assessment technique amounts to compelling the legislature to give 
reasons for its legislation, particulary in relation to the criteria and legal requirements 
which complement the principles of proper legislation. 

RESUMEN 

PRINCIPIOS DE CORRECT A LEGISLACION EN LA JURISPRUDENCIA 

1. Con este articulo, el autor se propone dar una contribucion jurisprudencial a Ia 
formulacion de teorias sobre principios de correcta legislacion. Se examina en que 
medida el juez puede contrastar Ia legislacion formal con los principios generales del 
derecho. A este proposito, se analiza Ia jurisprudencia de los juzgados que ejercen 
alguna influencia sobre Ia legislacion vigente en Belgica: el Tribunal de Arbitraje, el 
Tribunal de Justicia de las CE y el Tribunal Europeo de Derechos humanos. A tal fin, 
solo se presta atencion a los principios de derecho que se refieren especificamente a 
Ia situacion juridica de Ia persona respecto del legislador y que se refieren a 
caracteristicas inherentes a Ia legislacion en general, independientemente del conte
nido o de Ia materia propiamente dichos. 

2. De esa manera, se deducen tres categorias de principios de lajurisprudencia de los 
distintos organos jurisdiccionales: el principia de igualdad, el principia de propor
cionalidad y el principia de seguridad en el tnifico jurfdico. 

Cada principia de derecho funciona con arreglo a su propia tecnica, que se puede 
traducir en teorfa en distintos criterios y requisitos jurfdicos. Si bien los criterios 
mismos que tratan de hacer aplicables los principios de derecho son tan vagos que, de 
por sf, apenas contribuyen a Ia prevision del resultado de Ia verificacion, un amilisis 
de Ia jurisprudencia puede aportar algunos puntos clave de los cuales se desprenden 
los factores determinantes para ese resultado. Asf por ejemplo, Ia jurisprudencia 
puede ilustrar los criterios de comparabilidad, de objetividad y de generalidad de Ia 
distincion y proporcionalidad que se aplican al principia de igualdad; sobre los 
criterios de objetivo legitimo, de necesidad y de equilibria que se aplican al principia 
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de proporcionalidad; y sobre los requisitos juridicos que puedan resultar del principia 
de seguridad en el tnifico jurfdico y que se refieren ala viabilidad, ala accesibilidad y 
a la fiabilidad de la legislaci6n. 
Esos tres principios - al igual que sus criterios y requisitos jurfdicos -no tienen un 
efecto aislado, sino que pueden potenciarse y relativizarse recfprocamente. 
3. Se desprende del amilisis que la verificaci6n que hacen los 6rganos jurisdiccio
nales de la legislaci6n con respecto a los principios generales del derecho significa 
finalmente un control del caracter razonable de la legislaci6n. Esto resulta necesa
riamente de la libertad polftica que corresponde al legislador en el ejercicio de su 
funci6n legislativa. El punto principal de la tecnica de verificaci6n siempre se 
encuentra en una consideraci6n de intereses y de posibilidades en cada caso concreto, 
mientras que hay que encontrar un equilibria entre la libertad polftica dellegislador 
en un estado democnitico y la competencia de control judicial en un estado de 
derecho. La cuesti6n de saber d6nde se encuentra ese punto de equilibria depende de 
las circunstancias en cada caso particular, pero es precisamente objetivada de cierta 
manem por los criterios y los requisitos jurfdicos tales como son concretizadas en la 
pnictica jurfdica. Pero tambien depende de la fndole del 6rgano jurfdico y del marco 
jurfdico, que puede lirnitar la libertad polltica dellegislador por ejemplo a partir del 
nivel supranacional. A ese respecto, la raz6n siempre es una raz6n contextual, que 
depende de las posibilidades y de los intereses tanto dellegislador como del sujeto de 
derecho de particularidades, propias a la situaci6n de ambos, y de Ia realidad y 
evoluciones socioecon6micas. 
4. Tambien se exige que el sujeto del derecho actue de forma razonable. Este sujeto 
de derecho tiene que tener en cuenta las posibilidades y consideraciones dellegisla
dor y hacer esfuerzos para determinar su posicion en el contexto jurfdico y polftico. 
Los requisitos jurfdicos que se imponen a! sujeto de derecho se hacen mas severos a 
medida que trabaje en un ambito deterrninado de una manera mas especializada y 
profesional. 
5. Respecto del legislador, los principios de correcta legislaci6n constituyen una 
concretizaci6n de un deber de prudencia general. Basandose en la fndole de la 
legislaci6n y en Ia amplia libertad de apreciaci6n del legislador, esos principios 
funcionan en primer Iugar como normas positivas de conducta para ellegislador, mas 
que como pautas negativas de verificaci6n para el juez. Como pautas negativas de 
verificaci6n, se reducen en la practica a un examen de la observancia del principia de 
prudencia, que requiere una preparaci6n meticulosa y una publici dad suficiente de la 
nueva normativa. Ese examen permite al juez averiguar si ellegislador ha sobrepa
sado o no los limites de lo razonable, tales como son fijados por los principios de 
correcta legislaci6n, sin aventurarse demasiado en el terreno del legislador mismo. 
Se comprueba, entre otras cosas, si ellegislador rnismo tambien ha hecho el ejercicio, 
decisivo para los principios, de sopesar los intereses en base a unos datos correctos y 
objetivos. 
En realidad, esa tecnica de verificaci6n significa que el legislador esta obligado a 
motivar su legislaci6n, particularmente en lo relativo a los criterios y los requisitos 
jurfdicos que constituyen los principios de correcta legislaci6n. 
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