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De Europese kreukelzone van de wetgever

Goede wetgeving vanuit het EU- en EVRM-perspectief

A. Cuyvers & P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt

1. Inleiding: over wetgevende empathie met de rechter

Wat is een ‘goede wet’ voor de Nederlandse rechter vanuit het EU-recht en het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden (EVRM) bezien? In lijn met de doelstelling van dit themanummer
hanteert deze bijdrage een vrij formeel criterium voor ‘goedheid’. Een ‘goede wet’
– daaronder mede begrepen de toelichting bij de wet – stelt de rechter afdoende
in staat om (1) de verenigbaarheid van een wet met het EU-recht of het EVRM te
beoordelen en (2) potentiële conflicten met het EU-recht of het EVRM construc-
tief op te lossen zonder te hoeven grijpen naar ‘zware’ opties, zoals het buiten
werking stellen van nationaal recht, het zelf invullen van leemtes of het geven
van wetgevende bevelen. In zekere zin ziet deze bijdrage daarmee op wetgevende
empathie voor de rechterlijke taak. Hoe, en tot op welke hoogte, kan of moet de
wetgever rekening houden met de Europese taak en habitat van de Nederlandse
rechter, zowel qua inhoud als qua motivering van wetgeving? Tegelijkertijd kijkt
deze bijdrage daarmee ook naar het spiegelbeeld van deze vraag: welke wetge-
vende kreukelzone mag de rechter onder Europees recht en het EVRM aan de
wetgever laten alvorens in te grijpen? En welke technieken kan de wetgever even-
tueel gebruiken om deze kreukelzone te maximeren? Ter beantwoording van deze
vragen gaan we hierna achtereenvolgens in op verschillende vereisten die het EU-
recht (par. 3) en het EVRM (par. 4) stellen aan goede wetgeving, waarbij wij mede
ingaan op de structuur van de stapsgewijze toetsing door de Europese Hoven van
nationale wetgeving (par. 5), waarna we afsluiten met een conclusie (par. 6).

2. Een ‘goede wet’ vanuit het EU-recht en het EVRM bezien

Wat is een ‘goede wet’ voor de Nederlandse rechter vanuit het EU-recht en het
EVRM bezien? Voor de beantwoording van deze vraag is het ten eerste noodzake-
lijk om de bijzondere constitutionele positie van de Nederlandse rechter onder
het EU-recht en het EVRM te schetsen. Een ‘goede’ wet vereist namelijk dat de
wetgever begrijpt hoe de rol van de Nederlandse rechter verandert zodra deze bin-
nen de reikwijdte van het EU-recht en/of het EVRM komt. De Nederlandse rech-
ter wordt dan immers (mede) een ‘Europese’ rechter met bevoegdheden en ver-
plichtingen die rechtstreeks voortvloeien uit het EU-recht dan wel het EVRM,
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deze laatste in samenhang met de artikelen 93 en 94 van de Grondwet (Gw).1

Deze bevoegdheden en verplichtingen kunnen op gespannen voet staan met de
rol en positie van de rechter in relatie tot de nationale wetgever. Een ‘goede wet’
houdt rekening met deze positie. Omgekeerd kan een goed begrip van deze Euro-
pese positie van de rechter ook de speelruimte of ‘kreukelzone’ van de wetgever
vergroten. Zo kan het kiezen van een juiste rechtvaardigingsgrond, het gebruik
van een afdoende open norm of een op EU-recht of EVRM toegesneden
motivering wellicht afdoende ruimte laten aan de rechter om zowel de wil van de
wetgever als het EU-recht en/of het EVRM te respecteren.
Ten tweede is van belang dat de toetsing van nationale regelgeving aan Europees
recht en het EVRM vaak neerkomt op een vorm van rechtvaardiging: de wetgever
dient een zekere beperking of inbreuk te rechtvaardigen en daarmee te verdedi-
gen. Bijvoorbeeld in de context van het vrije verkeer of het Handvest van de
Grondrechten van de EU zal nationale wetgeving al snel een beperking vormen op
EU-rechten. Voor wat betreft dwingende overheidsinterventie in de vrijheden van
burgers geldt dat zij al snel een beperking inhoudt van de EVRM-rechten. De
vraag die voorligt bij de nationale rechter is of een dergelijke beperking of inbreuk
kan worden gerechtvaardigd. Deze context van rechtvaardiging kan de ruimte van
de wetgever – en de rechter – verkleinen, maar laat op bepaalde punten meer
ruimte aan wetgever en rechter dan op andere.
Ten derde dient een ‘goede wet’, mede gezien de context van rechtvaardiging,
rekening te houden met de structuur en eigen logica van het EU-recht en het
EVRM. Zo dient zowel de regelgeving zelf als de motivering daarvan het soort
informatie aan te leveren dat de nationale rechter nodig heeft om de toets aan het
EU-recht en het EVRM goed uit te voeren.

Hieronder zullen deze drie elementen, zonder enige claim van volledigheid, nader
worden uitgewerkt. Dat doen we voor het EU-recht in paragraaf 3 en voor het
EVRM in paragraaf 4. Reeds nu merken we op dat de aard van de doorwerking van
het EU-recht en het EVRM in de nationale rechtsorde verschillend van karakter is
en dat dit natuurlijk verschillende accenten met zich brengt. Die zullen nader
worden gearticuleerd in de slotbeschouwing.

3. Een goede wet vanuit het EU-recht bezien

Voor de uitwerking van de drie hiervoor gepresenteerde elementen ligt voor wat
betreft het EU-recht de nadruk op de rechtvaardiging van belemmeringen van het
vrije verkeer. Dit niet alleen omdat gezien de beperkte ruimte keuzes gemaakt

1 Vgl. G.J.M. Corstens, ‘De veranderende constitutionele rol van de rechter’, en M.L.H.K. Claes,
‘De rol van de rechter in het samenspel van machten in het licht van de Europeanisering en de
verwevenheid van rechtsordes’, beiden in: M. Diamant, M.L. van Emmerik, J.P. Loof & W.J.M.
Voermans (red.), The powers that be. Op zoek naar nieuwe checks and balances in de verhouding
tussen wetgever, bestuur, rechter en media in de veellagige rechtsorde, Oisterwijk: Wolf Legal Publish-
ers 2013, pp. 97-94, 95-120. Zie voor het verschil tussen de positie van de nationale rechter in
relatie tot het EU-recht en het EVRM, o.a.: P.P.T. Bovend’Eert, Rechterlijke organisatie, rechters en
rechtspraak, Deventer: Kluwer 2013, pp. 351-353.
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moeten worden, maar ook omdat bij het vrije verkeer de toets vrij uniform is over
alle vrijheden en omdat hier, mede in verband met het intrigerende vereiste van
consistentie, een inherente spanning lijkt te bestaan tussen de nationale en Euro-
pese rol van de Nederlandse rechter.2

3.1 De dubbelrol van de Nederlandse rechter onder Europees recht
De eerste stap voor het maken van een ‘goede wet’ ligt in de erkenning dat de
Nederlandse rechter ook een EU-rechter is.3 Met (momenteel) 74 rechters in
Luxemburg en meer dan 500 miljoen burgers, bedrijven en overheden is de EU
afhankelijk van nationale rechters om ‘daadwerkelijke rechtsbescherming op de
onder het recht van de Unie vallende gebieden te verzekeren’.4 De nationale rech-
ter is daarmee een cruciale schakel in het garanderen van de effectiviteit van EU-
recht en daarom verregaand ingelijfd in de constitutionele en institutionele struc-
tuur van de EU.5

Aan de status van EU-rechter kleven belangrijke bevoegdheden en verplichtingen
die de rol van de nationale rechter beïnvloeden. Zo zijn nationale rechters ver-
plicht om EU-recht toe te passen, om de rechten die EU-recht toekent volledig te
waarborgen en meer in het algemeen om de effectiviteit van EU-recht te garande-
ren.6 Deze verplichting geldt bovendien met voorrang op nationaal recht. De
nationale rechter is derhalve verplicht en bevoegd om nationaal recht conform te
interpreteren of buiten toepassing te laten waar nationaal recht in strijd komt
met EU-recht.7

De plicht om de effectiviteit van EU-recht te garanderen heeft belangrijke conse-
quenties voor de bevoegdheden van de rechter en de nationale rechterlijke organi-
satie. Kort gezegd vereist de effectiviteit van EU-recht namelijk dat de nationale
rechter mag en moet doen wat noodzakelijk is om de volledige effectiviteit van

2 Zie voor een meer uitgebreide analyse over de goede implementatie van EU-recht door de Neder-
landse wetgever het net verschenen proefschrift van E. Beenakker, The Implementation of Interna-
tional Law in the National Legal Order (diss. Leiden), 2018, met name hoofdstuk 5.

3 Dit is vanzelfsprekend geen nieuw inzicht. Zie o.a. H. van Harten, Autonomie van de nationale
rechter in het Europees recht (diss. Utrecht), 2011, A.W.H. Meij, ‘Circles of Coherence: On Unity of
Case Law in the Context of Globalisation’, European Constitutional Law Review (6) 2010, p. 84,
K. Lenaerts, I. Maselis & K. Gutman, EU Procedural Law, Oxford: Oxford University Press 2014,
p. 13 e.v., C. Timmermans, ‘The European Union’s Judicial System’, Common Market Law Review
(41) 2004, p. 399 of K. Lenaerts, ‘The Rule of Law and the Coherence of the Judicial System of
the European Union’, Common Market Law Review (44) 2007, p. 1645.

4 Art. 19 lid 1 VWEU. Zie voor een expliciete erkenning van het belang van nationale rechters als
‘rechters van “gemeen recht” van de rechtsorde van de Unie’ o.a. HvJ EU Advies 1/09, Gemeen-
schappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting, ECLI:EU:C:2011:123, par. 80.

5 Vgl. ook de Resolutie van het Europees Parlement van 9 juli 2008 over de taak van de nationale
rechter binnen het Europees gerechtelijk apparaat (2007/2072 INI).

6 Zie reeds HvJ EG 9 maart 1978, C-16/77, ECLI:EU:C:1978:49 (Simmenthal), par. 21, HvJ EG
5 oktober 2004, C-397/01-C-403/01, ECLI:EU:C:2004:584 (Pfeiffer e.a.), Jur. 1978, p. I-8835,
punt 111 of HvJ EG 15 april 2008, C-268/06, ECLI:EU:C:2008:223 (Impact), par. 42. Overigens is
de nationale rechter enkel verplicht om EU-recht van openbare orde ambtshalve toe te passen,
HvJ EG 1 juni 1999, C-126/97, ECLI:EU:C:1999:269 (Eco Swiss).

7 HvJ EG 15 juli 1964, C-6/64, ECLI:EU:C:1964:66 (Costa/E.N.E.L.) en HvJ EG 9 maart 1978,
C-16/77 ECLI:EU:C:1978:49 (Simmenthal).
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EU-recht te bewaken, zelfs waar dit tegen de Grondwet in gaat. Zo kan een lagere
rechter met een beroep op EU-recht een oordeel van zijn eigen hoogste rechter
opzijzetten en daarmee de nationale rechterlijke hiërarchie doorbreken. Een van
de meest vergaande effecten van EU-recht op de rol en bevoegdheid van een rech-
ter ziet men in Factortame.8 Onder de common law mocht de Britse rechter geen
voorlopige maatregel gelasten tegen de Kroon. Deze regel ging terug op de sover-
eignty of parliament, het funderende beginsel van de Britse constitutie.9 Ondanks
deze historische en constitutionele verankering oordeelde het Hof van Justitie
van de Europese Unie (hierna: HvJ EU) unverfroren dat deze regel van Brits recht
moest wijken voor de effectiviteit van EU-recht:

‘Ook heeft het Hof verklaard dat met de vereisten welke in de eigen aard van
het gemeenschapsrecht besloten liggen, onverenigbaar is elke bepaling van
een nationale rechtsorde of enige wetgevende, bestuurlijke of rechterlijke
praktijk die ertoe zou leiden, dat aan de werking van het gemeenschapsrecht
wordt afgedaan, doordat aan de rechter die dit gemeenschapsrecht heeft toe
te passen, de bevoegdheid wordt ontzegd, daarbij terstond al het nodige te
doen om toepassing te onthouden aan de nationale wettelijke bepalingen die,
al is het maar tijdelijk, de volle werking van de gemeenschapsregels zouden
kunnen verhinderen.
Aan de volle werking van het gemeenschapsrecht zou verder eveneens
worden afgedaan, wanneer een rechter bij wie een door het gemeenschaps-
recht beheerst geding aanhangig is, door een regel van nationaal recht zou
kunnen worden belet, voorlopige maatregelen te gelasten ter verzekering van
de volle werking van de uitspraak die moet worden gedaan over het bestaan
van de rechten waarop krachtens het gemeenschapsrecht een beroep wordt
gedaan. (…).’10

EU-recht geeft derhalve de nationale rechter niet alleen de plicht, maar vaak ook
de middelen om de eigen effectiviteit volledig te garanderen. Tegelijkertijd kent
zelfs de plicht tot effectieve handhaving enige grenzen. Dit is met name het geval
bij procedurele leerstukken waar EU-recht zelf nauwelijks een kader biedt en waar
doctrines zoals res judicata de algemene werkbaarheid van een rechtssysteem
bewaken.11 Het is dan ook in dit schemergebied tussen EU-voorrang en nationale

8 HvJ EG,19 juni 1990, C-213/89, ECLI:EU:C:1990:257 (Factortame).
9 Zie o.a. J. Goldsworthy, The Sovereignty of Parliament, Oxford: Clarendon Press 1999.
10 HvJ EG,19 juni 1990, C-213/89, ECLI:EU:C:1990:257 (Factortame), r.o. 20 en 21.
11 Daarbij lijkt het HvJ EU overigens met name gedreven door zorg over de algemene werkbaarheid

van nationale rechtssystemen, waar EU-recht mede van afhankelijk is, en minder door respect
voor nationaal constitutionele doctrines als scheiding der machten als zodanig. Zie voor het
voorbeeld inzake res judicata met name HvJ EG 13 januari 2004, C-453/00, ECLI:EU:C:2004:17
(Kühne & Heitz) en HvJ EG 16 maart 2006, C-234/04, ECLI:EU:C:2006:178 (Kapferer). Zie in deze
context sinds het Verdrag van Lissabon ook art. 4 lid 2 VWEU, dat o.a. spreekt over eerbiediging
van de nationale identiteit, die mede besloten ligt in ‘constitutionele basisstructuren’.
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procedurele autonomie dat de discussies als in Waterpakt begrepen kunnen
worden.12

In Waterpakt oordeelde de Hoge Raad dat EU-recht de bevoegdheid noch de ver-
plichting schept voor de Nederlandse rechter om een wetgevingsbevel aan de for-
mele wetgever te geven.13 Zoals helder uiteengezet door Boogaard zou men met
een directe toepassing van Factortame kunnen beargumenteren dat de nationale
rechter een dergelijk bevel wel zou moeten kunnen geven waar de effectiviteit van
het EU-recht dit vereist.14 In ieder geval lijkt de vrij absolute stelling van de Hoge
Raad, dat een dergelijk bevel nooit gegeven hoeft te worden op basis van EU-
recht, lastig te verenigen met de nadruk van het HvJ EU op effectiviteit. Deze
stelling vloeit, anders dan de Hoge Raad stelt, in ieder geval niet voort uit het
arrest Van Schijndel, dat enkel op de plicht tot ambtshalve toepassing ziet. Tegelij-
kertijd kan men, zoals Boogaard ook aangeeft, wijzen op het feit dat in Waterpakt
geen individuele rechten van particulieren onder EU-recht in het geding waren.15

Veel van de effectiviteitsrechtspraak van het HvJ EU, waaronder funderende
arresten als Van Gend en Loos en Simmenthal, zagen juist expliciet wel op de nood-
zaak om individuele EU-rechten effectief te beschermen.

Wellicht kan de spanning tussen de rechterlijke loyaliteit aan de nationale Grond-
wet enerzijds en de effectiviteit van EU-recht anderzijds worden verminderd of
verbloemd door in de EU-context niet te spreken over een wetgevend bevel, maar
over de bevoegdheid van de nationale rechter om de overheid te verplichten een
helder omlijnde en voldoende duidelijke EU-verplichting na te komen. Hiermee
zou de nationale rechter niet een algemene bevoegdheid krijgen om een wetge-
vend bevel te geven aan de formele wetgever, waaronder de bevoegdheid om zelf
de inhoud van toekomstige wetgeving tot op zekere hoogte te bepalen. In plaats
daarvan zou de rechter een specifiekere bevoegdheid krijgen om een bestaande
EU-verplichting tot wetgeving te handhaven. Een dergelijk wetgevend bevel is
gekoppeld aan – en dus beperkt door – de concrete verplichtingen van de Neder-
landse Staat onder EU-recht. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is dat
van een te laat of onjuist geïmplementeerde richtlijn, waarbij de richtlijn niet per
se rechten aan particulieren hoeft toe te kennen, maar wel afdoende duidelijke
wetgevende verplichtingen op moeten leggen aan de staat om door de rechter
afgedwongen te kunnen worden. Eventueel kan het handhaven van een uit het
EU-recht voortvloeiende plicht tot wetgeven worden voorafgegaan door een schot
voor de boeg of een termijn, zoals in Arbeidskostenforfait.16 Een aanvullend argu-
ment voor deze benadering zou zijn dat een dergelijke bevoegdheid niet alleen
aan zou sluiten bij de plicht tot loyale samenwerking van de nationale rechter,

12 HR 21 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8462 (Waterpakt).
13 HR 21 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8462 (Waterpakt), r.o. 3.6.
14 G. Boogaard, Het wetgevingsbevel (diss. Amsterdam UvA), Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2013,

p. 164 e.v. Zie ook de zeer heldere noot bij Waterpakt van oud-rechter in het HvJ EU Koopmans
in NJ 2003/691, die ook naar Factortame verwijst.

15 Boogaard 2013, p. 170 e.v. Zie ook L. Besselink, ‘Case note on Waterpakt’, Common Market Law
Review 2004, p. 1450.

16 HR 12 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA2756 (Arbeidskostenforfait).
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maar ook bij diezelfde plicht tot loyale samenwerking van de wetgever zelf onder
artikel 4 lid 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU).17 Dient een goede en loyale wetgever niet toe te juichen – of in ieder
geval toe te laten – dat de nationale rechter hem op dergelijke wijze bij de EU-les
houdt?

Los van inherent complexe grensgevallen als Waterpakt staat echter vast dat de
toepasselijkheid van EU-recht een significante invloed heeft op de rol van de
nationale rechter. Deze krijgt een aanvullende EU-rechtelijke plicht om het Euro-
pese recht effectief te handhaven. Uit deze plicht kan onder andere een diepere en
meer indringende toetsing voortvloeien dan de wetgever gewend is, bijvoorbeeld
onder het reguliere Nederlandse bestuursrecht, alsmede de plicht om nationaal
recht buiten toepassing te laten of conform EU-recht te interpreteren.

Een goede wet houdt rekening met deze EU-rol van de nationale rechter. Idealiter
helpt een goede wet zelfs om eventuele spanningen tussen de nationale en Euro-
pese rol van de rechter zo gracieus mogelijk te overbruggen. Om bij te dragen aan
dit doel kan de wetgever onder andere rekening houden met de context van recht-
vaardiging waarin de nationale rechter vaak moet oordelen over de verenigbaar-
heid van nationaal recht met EU-recht.

3.2 Een context van rechtvaardiging
Onder EU-recht hebben lidstaten zowel positieve als negatieve verplichtingen.
Positieve verplichtingen zien bijvoorbeeld op het tijdig en juist omzetten van
secundaire regelgeving. Negatieve verplichtingen daarentegen verbieden lidstaten
om in strijd met bepaalde EU-regels te handelen. Belangrijke voorbeelden van
deze negatieve verplichtingen zijn de vrijverkeersbepalingen, de regels inzake
staatssteun en het Handvest.

Negatieve verplichtingen hebben vaak gemeen dat zij zeer breed geïnterpreteerd
worden. Het klassieke voorbeeld is de bijna alomvattende definitie van een beper-
king van het vrije verkeer in Dassonville als ‘iedere handelsregeling der Lidstaten
die de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of
potentieel, kan belemmeren’.18 Als gevolg van dit soort brede definities valt natio-
nale regelgeving al snel onder een van de negatieve verplichtingen in het EU-
recht. Het gevolg daarvan is weer dat dergelijke regelgeving in beginsel verboden
is, tenzij deze gerechtvaardigd kan worden onder EU-recht.

17 Deze verplichting van de rechter en de wetgever houdt immers mede de plicht in om alle alge-
mene en bijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn om de nakoming van de uit de ver-
dragen of uit de handelingen van de instellingen van de Unie voortvloeiende verplichtingen te
verzekeren.

18 HvJ EG 11 juli 1974, C-8/74, ECLI:EU:C:1974:82 (Dassonville), r.o. 5. Voor het Handvest geldt
dat elk nationaal handelen onder de reikwijdte van het Handvest valt, zodra dit onder de reik-
wijdte van het EU-recht zelf valt, zie art. 51 Handvest en HvJ EU 26 februari 2013, C-617/10,
ECLI:EU:C:2013:105 (Åkerberg Fransson).
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Een ‘goede wet’ houdt rekening met de impact die deze context van rechtvaardi-
ging heeft op de rol van de rechter. De vraag die voorligt bij de nationale rechter is
immers niet of de nationale regel in het algemeen redelijk is of binnen de beoor-
delingsbevoegdheid van de overheid valt. De vraag is of de nationale regel, die in
beginsel in strijd is met EU-recht, gerechtvaardigd kan worden. Alleen de struc-
tuur van deze vraag betekent al dat beperkende nationale wetgeving bij wijze van
spreken met één goal achterstand begint, zeker wanneer men beseft dat uitzonde-
ringen op het Europese recht in beginsel strikt uitgelegd moeten worden.19

Door de context van rechtvaardiging wordt het verschil in toetsing, bijvoorbeeld
met een puur nationaal bestuursrechtelijk geschil, derhalve vergroot. Hoewel de
memorie van toelichting natuurlijk niet het karakter hoeft te krijgen van een pre-
ventieve conclusie van antwoord, betekent dit wel dat een goede wetgever bij de
vormgeving en motivering van een wet alvast rekening houdt met de EU-taak van
de rechter en de context van rechtvaardiging. Hiertoe kan de wetgever aansluiten
bij de relatief vaste structuur van dergelijke rechtvaardigingen onder EU-recht en
de verschillende vragen en rechtsbeginselen die daarbij een rol spelen. Gezien het
brede bereik en de uniformiteit van de toetsing, en gezien de beperkte omvang
van deze bijdrage, zal hieronder ter illustratie enkel worden ingegaan op de con-
text van het vrije verkeer. Veel van de beginselen in deze context, waaronder
geschiktheid, consistentie en evenredigheid, zijn echter ook direct relevant buiten
de context van vrij verkeer.

3.3 De structuur en logica van rechtvaardiging onder Europees recht
Hoewel de intensiteit van de toets aanzienlijk kan verschillen, kent de toets voor
de rechtvaardiging van een beperking van een vrijverkeersrecht een vaste struc-
tuur. Ten eerste kan een beperking enkel gerechtvaardigd zijn als deze een legi-
tiem doel nastreeft. Ten tweede dient de beperkende maatregel geschikt te zijn om
dit doel te bereiken. Uit deze eis van geschiktheid vloeit onder andere een eis van
consistentie voort. Ten derde moet de beperkende maatregel noodzakelijk zijn, wat
wil zeggen dat de maatregel niet verder mag gaan dan nodig is om het legitieme
doel te bereiken.20

Een ‘goede wet’ houdt rekening met deze structuur van de rechtvaardigingstoets,
zowel qua inhoud als qua motivering. Daarbij kunnen bij elke stap van de recht-
vaardiging enkele aandachtspunten worden meegeven, onder andere om onno-
dige conflicten te voorkomen en om waar mogelijk de kreukelzone tussen wetge-
ver en rechter te maximeren, opdat strijdigheid voorkomen wordt of in ieder
geval binnen de regelgeving opgelost kan worden.

19 Zie bijv. HvJ EG 9 maart 2000, C-355/98, ECLI:EU:C:2000:113, (Commissie/België), r.o. 28 of
HvJ EG, 13 december 2007, C-465/05, ECLI:EU:C:2007:781 (Commissie/Italië), r.o. 49.

20 Gezamenlijk worden de eisen van geschiktheid en noodzakelijkheid ook wel aangeduid als het
vereiste van evenredigheid.
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3.3.1 Het legitieme doel
Het VWEU biedt zelf maar een beperkt aantal legitieme gronden voor de recht-
vaardiging van beperkingen op het vrije verkeer. Onder de zogeheten rule of rea-
son heeft het HvJ EU echter ook een open categorie van rechtvaardigingsgronden
gecreëerd.21De facto betekent dit dat de wetgever zelf additionele legitieme gron-
den mag formuleren. Over het algemeen is het HvJ EU, en daarmee de nationale
rechter, bijzonder flexibel in het accepteren van een doel als legitiem doel. De
angel van de toets zit meestal in de proportionaliteit. Tegelijkertijd zitten er wel
degelijk belangrijke consequenties vast aan de keuze voor het relevante doel,
onder andere vanwege de doorwerking van het legitieme doel in de toepassing
van de evenredigheidstoets. Een ‘goede wet’ begint derhalve met een zorgvuldige
en goed gemotiveerde keuze voor het legitieme doel.

Qua vingerwijzingen voor de wetgever betekent dit ten eerste, en wellicht weinig
spectaculair, dat de wetgever er verstandig aan doet expliciet een legitiem doel te
benoemen, eventueel in de wet zelf, maar zeker in de toelichting.22 Het expliciet
benoemen van het legitieme doel versterkt immers de begrijpelijkheid en geloof-
waardigheid van de regelgeving en vergemakkelijkt daarmee de toets van de rech-
ter. Daarnaast is het expliciet benoemen van belang omdat het de nationale rech-
ter niet is toegestaan om zelf legitieme doelen aan te dragen. Zoals het HvJ EU
recent bevestigde in Online Games:

‘Die rechter kan (…) niet worden verplicht (…) om zich in de plaats te stellen
van die autoriteiten wat betreft het verstrekken van de rechtvaardiging, die
volgens het arrest van 30 april 2014, Pfleger e.a. door die autoriteiten moet
worden verstrekt. Indien deze rechtvaardiging niet wordt verstrekt omdat die
autoriteiten afwezig zijn of passief blijven, moet de nationale rechter alle
gevolgen kunnen trekken die uit een dergelijke tekortkoming voortvloeien.’23

Deze uitspraak betekent natuurlijk niet dat de rechtvaardiging enkel uit de wet-
geving zelf mag worden afgeleid.24 Tijdens het geschil mag de staat ook op andere
wijze aantonen welk legitiem doel de wetgeving beoogt te beschermen. De recht-
vaardiging van een belemmering wordt echter wel vergemakkelijkt waar de wet-
geving zelf al een duidelijke indicatie van het legitieme doel geeft.

Ten tweede heeft de wetgever zoals gezegd een ruime keuze aan acceptabele gron-
den. De enige echt duidelijke no-go betreft zuiver economische doeleinden. Een
belemmering kan nooit worden gerechtvaardigd door een zuiver economisch doel,
zoals de bescherming van werkgelegenheid of het verhogen van overheidsinkom-

21 HvJ EG, C-8/74 Dassonville [1974] ECR 837.
22 Zie qua parallel het belang van het expliciet benoemen van de DAEB, waarvoor een exclusief

recht wordt toegekend in de context van art. 106 en 107 VWEU.
23 HvJ EU 14 juni 2017, C-685/15, ECLI:EU:C:2017:452 (Online Games), r.o. 66.
24 Ook lijkt het niet waarschijnlijk dat het HvJ EU hiermee de nationale rechter wil verbieden om

zelf tot de conclusie te komen, in exceptionele gevallen, dat de nationale wetgeving in feite een
ander doel dient dan in de wetgeving is aangegeven, bijv. een verboden zuiver economisch doel.
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sten.25 Zelfs indien, zoals niet onwaarschijnlijk, economische overwegingen mede
een rol hebben gespeeld bij gemaakte keuzes, dan is het derhalve wellicht verstan-
dig om deze economische overwegingen niet als het primaire doel aan te duiden.
Men kan zich afvragen of het EU-recht hiermee niet dwingt tot een zekere hypo-
crisie op dit punt.

De mogelijke rol van economische doelen raakt ook aan een derde punt: is het
beter om slechts één legitiem doel te expliciteren of om juist meerdere doeleinden
expliciet te benoemen? Het HvJ EU heeft onder andere in Ladbrokes erkend dat
een nationale maatregel meerdere legitieme doelen mag dienen, zelfs indien er
spanning tussen deze twee doelen kan bestaan.26 Vervolgens is het aan de rechter
om te beoordelen of de regelgeving ‘het juiste evenwicht’ treft tussen de
verschillende doelstellingen.27 Het formuleren van meerdere legitieme doelen kan
aan de ene kant wellicht een reëler beeld geven van de werkelijke doelstellingen
achter wetgeving. Veel wetgeving dient immers niet maar één enkel doel. Ook kan
het noemen van meerdere doelen wellicht leiden tot een zekere marge voor de
wetgever om deze doelen tegen elkaar af te wegen en daarbij keuzes te maken.
Aan de andere kant kan het aantonen van de evenredigheid van een maatregel
ook complexer en lastiger worden waar deze meerdere, wellicht tegenstrijdige
doelen dient.28 Op dit punt wordt hieronder teruggekomen bij de bespreking van
de eis van consistentie.

Als vierde en laatste punt kan erop worden gewezen dat de wetgever ook een
bewuste keuze kan maken in hoe nauw of breed het legitieme doel geformuleerd
wordt. Een zeer ruime formulering geeft de wetgever wellicht meer ruimte, maar
kan ook leiden tot problemen met de noodzakelijkheid van de regel. Dit komt
mede vanwege de reeds aangegeven verknochtheid tussen het legitieme doel en
de evenredigheidstoets. Daarnaast kan een ruimere formulering van het legitieme
doel meer ruimte laten aan de rechter om in een concreet geval het specifieke legi-
tieme doel van een belemmering nader te interpreteren en toe te spitsen.

Tezamen genomen betekenen bovenstaande punten dat de wetgever al een
belangrijke invloed kan hebben op de EU-rechtelijke kreukelzone van een wet
door een zorgvuldige keuze en formulering van het legitieme doel. Zo kan het ver-
melden van meerdere (liefst niet-tegenstrijdige) doelen in de wetgeving extra
ruimte bieden aan de rechter. Hierdoor kan de rechter onder andere ervoor kie-

25 Zie o.a. HvJ EG 3 februari 1982, gevoegde zaken C-62 en C-63/81 ECLI:EU:C:1982:34 (Seco),
HvJ EG 26 april 1988, C-352/85, ECLI:EU:C:1988:196 (Bond van Adverteerders) of HvJ EG 25 juli
1991, C-353/89, ECLI:EU:C:1991:325 (Commissie/Nederland).

26 HvJ EU 3 juni 2010, C-258/08 ECLI:EU:C:2010:308 (Ladbrokes).
27 HvJ EU 3 juni 2010, C-258/08 ECLI:EU:C:2010:308 (Ladbrokes), r.o. 29.
28 Zie voor een nadere analyse op dit punt S.C.G. van den Bogaert & A. Cuyvers, ‘Money for

Nothing: The Case Law of the EU Court of Justice on the Regulation of Gambling’, Common Mar-
ket Law Review (48) 2011, p. 1192 e.v., alsmede S. Van den Bogaert & A. Cuyvers, ‘Let It Be? The
Regulation and Allocation of Gambling Licenses at the EU and Member State Level’, in: C. Adri-
aanse, F.J. van Ommeren, W. den Ouden & C.J. Wolswinkel (red.), Scarcity and the State I. The
Allocation of Limited Rights by the Administration, Antwerpen: Intersentia 2016, p. 299-322.
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zen om bij de beoordeling te focussen op het meest geschikte of relevante doel, of
om de wetgever meer ruimte te laten bij het afwegen van de verschillende doel-
stellingen onderling. Hierbij kan het ook helpen als de toelichting bij de wet-
geving expliciteert dat de wetgever bewust een afweging heeft gemaakt tussen
verschillende legitieme doelstellingen.29 Daarnaast kan het vermelden van meer-
dere legitieme doelstellingen de kreukelzone vergroten doordat het niet meteen
fataal hoeft te zijn als een van de gronden niet acceptabel blijkt, bijvoorbeeld
omdat deze een zuiver economisch doel nastreeft. Een wat ruimere formulering
van de legitieme grond kan op haar beurt de kreukelzone vergroten doordat de
rechter meer ruimte krijgt dit doel EU-conform te interpreteren. Tegelijkertijd
wordt voor al deze verruiming en flexibilisering natuurlijk wel een prijs betaald in
rechtszekerheid en zuiverheid. Uitgangspunt zal daarbij altijd moeten blijven dat
zowel de tekst van de wet als de motivering een oprechte en zo juist mogelijke
weergave dient te zijn van de intentie van de wetgever.

3.3.2 Geschiktheid en consistentie
Om gerechtvaardigd te zijn moet een beperkende maatregel ‘geschikt [zijn] om de
verwezenlijking van het gestelde doel te waarborgen’.30 Dit betekent dat de maat-
regel daadwerkelijk in staat moet zijn om het gewenste doel te bereiken.31 Hoewel
de geschiktheid van de maatregel bij een ‘goede wet’ hopelijk duidelijk zal zijn,
kan het desalniettemin geen kwaad als de koppeling tussen doel en middel helder
in de wetgeving staat en de wetgever in de motivering aangeeft waarom de geko-
zen maatregel geschikt is om het geëxpliciteerde legitieme doel te bereiken.

Binnen het geschiktheidscriterium heeft in de afgelopen jaren daarnaast een inte-
ressante ontwikkeling plaatsgevonden. In 2003 oordeelde het HvJ EU in Gambelli
dat de eis van geschiktheid mede een eis van consistentie omvat. In de woorden
van het Hof kan een maatregel enkel geschikt zijn als deze het legitieme doel ‘op
samenhangende en stelselmatige [curs. auteurs] wijzen’ bereikt.32 In Hartlauer ver-
algemeende het HvJ EU deze eis van consistentie en paste het deze toe buiten de
context van kansspelen:

‘In de eerste plaats dient eraan te worden herinnerd dat een nationale wet-
geving slechts geschikt is om de verwezenlijking van het betrokken doel te

29 Zie ook par. 4 hieronder, waar ingegaan wordt op de procedurele toets van het EHRM inzake het
wetgevende proces. Dit lijkt een dimensie te zijn waar Luxemburg doorgaans geen rekening mee
houdt, maar via de band van de motivering kan de wetgever wellicht meer wetgevende ruimte
krijgen door de gemaakte afwegingen te expliciteren en onderbouwen.

30 Zie voor deze vaste rechtspraak o.a. HvJ EG 9 november 2006, C-433/04, ECLI:EU:C:2006:702
(Commissie/België), r.o. 33.

31 Zie bijv. HvJ EU 6 februari 2014, C-509/12, ECLI:EU:C:2014:54 (IPTM) voor een voorbeeld
waarin een woonplaatsvoorwaarde ongeschikt werd bevonden om het beoogde doel van veilig-
heid van de zeevaart te garanderen.

32 HvJ EG 6 november 2003, C-243/01, ECLI:EU:C:2003:597 (Gambelli), r.o. 67.
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waarborgen, wanneer de verwezenlijking ervan coherent en systematisch wordt
nagestreefd [curs. auteurs].’33

Nu is coherentie een inherent complex en problematisch concept. Om consisten-
tie te toetsen moet immers eerst worden bepaald waarmee een nationale regeling
consistent moet zijn. Moet de regulering van suikerhoudende frisdranken bij-
voorbeeld consistent zijn met de regulering van fruitsappen?34 Of moet er zelfs
consistentie zijn tussen de regulering van alle voedingsmiddelen met een hoog
percentage suikers of andere ongezonde bestanddelen? Daarnaast moet men
bepalen welke afwijkingen afdoende zijn om te spreken van inconsistentie, en
welke marge de wetgever daarbij gelaten wordt. Is het bijvoorbeeld afdoende
inconsistent om de geschiktheid in twijfel te trekken als de regelgeving voor fris-
dranken met een hoog suikergehalte net iets strikter is dan de regelgeving voor
fruitsappen? Of is er pas sprake van inconsistentie als de regulering van fruitsap-
pen de doelstellingen van de strikte regulering van frisdrank echt doorkruist, bij-
voorbeeld door de consumptie van fruitsappen – en daarmee suikers – te bevorde-
ren? Hoe breder men de kring van vereiste consistentie maakt, en hoe strikter de
eis van inhoudelijke consistentie, des te lastiger zal het voor de nationale wetge-
ver worden om aan de eis van consistentie te voldoen.35 Een zeer strikte consis-
tentietoets zou de ruimte voor, soms inherent inconsistente, politieke compro-
missen gevaarlijk kunnen beperken. Al te hoge eisen aan puurheid en consistentie
zijn nu eenmaal lastig te rijmen met de politieke verantwoordelijkheid om een
compromis te vinden tussen soms tegenstrijdige doelen en overtuigingen.

Het is daarom wellicht ook niet verrassend dat het HvJ EU zelf tot nu toe nogal
lijkt te variëren in de striktheid waarmee aan consistentie getoetst wordt. Zo is
het HvJ EU in de context van kansspelen zeer flexibel geweest qua consistentie,
tenzij de nationale rechter zelf expliciet aangaf dat in zijn ogen de nationale
regelgeving niet consistent was.36 Tegelijkertijd kan het HvJ EU soms een relatief
indringende consistentietoets voorschrijven. In Blanco Pérez (Spaanse apotheken)
analyseerde de Grote Kamer bijvoorbeeld tot in aanzienlijk detail de consistentie
van de verplichte minimumafstand van 250 meter tussen apotheken met het doel

33 HvJ EG 10 maart 2009, C-169/07, ECLI:EU:C:2009:141 (Hartlauer), r.o. 55. Zie voor verdere
voorbeelden ook HvJ EG 28 februari 2008, C-570/07 en C-571/07, ECLI:EU:C:2008:138 (Blanco
Pérez), r.o. 94, HvJ EU 26 september 2013, C-539/11, ECLI:EU:C:2013:591 (Ottica), r.o. 47, HvJ
EU 13 februari 2014, C-367/12, ECLI:EU:C:2014:68 (Sokoll-Seebacher), r.o. 39, HvJ EU 23 decem-
ber 2015, C-293/14, ECLI:EU:C:2015:843 (Hiebler), r.o. 65 en HvJ EG 17 juli 2008, C-500/06,
ECLI:EU:C:2008:421 (Corporación Dermoestética), r.o. 39.

34 Zie voor een niet al te overtuigende worsteling van de Europese Commissie op dit punt de
recente beslissing van de Commissie inzake de Ierse sugar tax (SA.45862).

35 Dit alleen ook al door ontwikkelingen in de tijd. Stel bijv. dat een nieuwe regering iets aan fris-
dranken met een hoog suikergehalte wil doen, zou deze regering dan beperkt moeten worden
door keuzes van vorige regeringen inzake maximale gehaltes van palmolie in chocopasta?

36 Zie bijv. HvJ EG 6 november 2003, C-243/01, ECLI:EU:C:2003:597 (Gambelli), en voor de onder-
steuning van kritische nationale rechters o.a. HvJ EU 15 september 2011, C-347/09, ECLI:EU:C:
2011:582 (Dickinger en Ömer), r.o. 59 en HvJ EU 8 september 2010, C-316/07, C-358/07,
C-360/07, C-409/07 en C-410/07, ECLI:EU:C:2010:504 (Stoß), o.a. r.o. 20, 25, 39, 100 en 106.
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om een veilige en kwalitatief hoogstaande geneesmiddelenvoorziening van de
bevolking te waarborgen.37 Hoewel de regel in het algemeen geschikt leek, impli-
ceerde het HvJ EU dat dit anders kon zijn in dichtbevolkte conglomeraties.38

De recente Lotto-uitspraak van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State
vormt een interessante toepassing van consistentie door de Nederlandse rech-
ter.39 Net als in Stoß betrof deze zaak mede de horizontale consistentie van het
Nederlandse kansspelbeleid. Is het inconsistent dat de Nederlandse regelgeving
verschillende typen kansspelen verschillend reguleert?40 De Afdeling benadrukt
in haar oordeel met name de verschillen tussen kansspelen zoals sportprijsvragen,
lotto’s en speelautomaten. Als gevolg van deze verschillen oordeelt de Afdeling
dat consistentie in de regulering van deze kansspelen niet vereist is. Enkel lotto’s
en goededoelenloterijen worden afdoende vergelijkbaar geacht om vraagtekens te
zetten bij de aanzienlijke verschillen in regulering:

‘Mede in acht genomen de aanwijzingen die maken dat volgens de ACM de
meest aannemelijke markt de markt voor loterijen en lottospelen is en met
name gelet op het kleine verschil tussen de verslavingsrisicoscores van lotto’s
en goede doelen loterijen, heeft KSA naar het oordeel van de Afdeling onvol-
doende gemotiveerd dat het in overeenstemming met het vereiste van hori-
zontale consistentie en derhalve noodzakelijk is dat voor lotto’s een éénver-
gunningstelsel geldt terwijl voor goede doelen loterijen meerdere vergunnin-
gen kunnen worden verleend.’41

Daarbij is van belang dat de Afdeling enkel concludeert dat de motivering van het
verschil in regulering onvoldoende is. Er wordt niet ten gronde geconcludeerd dat
het Nederlandse beleid inconsistent en daarmee ongeschikt is. Dit uiteindelijke
oordeel wordt terugverwezen naar de Kansspelautoriteit (KSA), al wordt tegen dit
nieuwe besluit een direct beroep bij de Afdeling toegestaan.42 Desalniettemin
geeft de uitspraak van de Afdeling een belangrijk voorbeeld van een toepassing

37 HvJ EG 28 februari 2008, C-570/07 en C-571/07, ECLI:EU:C:2008:138 (Blanco Pérez (Spaanse
apotheken)).

38 HvJ EG 28 februari 2008, C-570/07 en C-571/07, ECLI:EU:C:2008:138 (Blanco Pérez (Spaanse
apotheken)), r.o. 94 en 100-102. Zie voor een ander voorbeeld van een strikte toepassing HvJ EG
10 maart 2009, C-169/07, ECLI:EU:C:2009:141 (Hartlauer), r.o. 55. Overigens kan inconsistentie
in vergelijkbare gevallen ook worden benaderd vanuit het gelijkheidsbeginsel en het recht op
gelijke behandeling. Zie bijv. HvJ EG 25 oktober 1978, C-103 en C-145/77, ECLI:EU:C:1978:186
(Royal Scholten-Honig). Of in de woorden van Tridimas: ‘Equality means consistency and rationa-
lity.’ T. Tridimas, The General Principles of EU Law, Oxford: Oxford University Press 2006, p. 76.

39 Uitspraak 201602865/1/A3, 201602866/1/A3, 201602873/1/A3, 201609009/1/A3,
201609013/1/A3, 201609016/1/A3, 201609022/1/A3, 201609024/1/A3 en 201609044/1/A3
van 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1466 (Lotto).

40 Zie met name r.o. 10.6.2 e.v.
41 Zie r.o. 10.6.3.2.
42 Zie r.o. 14.
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van het consistentievereiste, in ieder geval inzake kansspelen, waarbij de wetge-
ver een aanzienlijke marge wordt gelaten.43

Hoewel de intensiteit en fijnmazigheid van de toetsing kunnen verschillen, moet
een ‘goede wet’ derhalve consistent zijn, zowel intern als met andere, afdoende
gerelateerde regelgeving. Dit vereiste betreft ten eerste de inhoud van de
regelgeving zelf. De wetgever dient regelgeving zo vorm te geven dat deze consis-
tent is en zichzelf en gerelateerde regelgeving in ieder geval niet ondermijnt. Het
kan daarom geen kwaad om de vraag naar consistentie expliciet aan bod te bren-
gen bij het vormgeven van regelgeving, onder andere om te kijken of eventuele
inconsistentie kan worden opgelost zonder het doel van de regelgeving te onder-
mijnen. Naast de inhoud zal echter ook de motivering vaak van groot belang zijn
voor de rechterlijke beoordeling van consistentie. Zo zal er bijvoorbeeld niet altijd
reden zijn om in de tekst van de wetgeving zelf expliciet in te gaan op de consis-
tentie met afdoende gerelateerde regelgeving. Een ‘goede wet’ zal daarom
afdoende moeten motiveren (1) waarom de wet consistent is, zowel intern als
met afdoende gerelateerde regelgeving, (2) waarom andere regelgeving die schijn-
baar inconsistent is niet vergelijkbaar genoeg is om te betrekken in de consisten-
tietoets, of (3) waarom inconsistenties met afdoende vergelijkbare regelgeving
desalniettemin objectief gerechtvaardigd zijn. Daarbij lijkt het ook verstandig om
rekening te houden met een striktere consistentietoetsing, waar de regelgeving
‘normale’ en minder gevoelige economische activiteiten betreft. Meer marge zal
wellicht door de rechter worden gegund waar het om zeer gevoelige of complexe
sectoren zoals kansspelen gaat en de noodzaak voor politieke compromissen gro-
ter is.

Omdat consistentie mede afhangt van de gekozen doelstelling zal de wetgever de
EU-rechtelijke kreukelzone wellicht kunnen vergroten door een zorgvuldige selec-
tie en formulering van één of meer formele doelen. Daarnaast kan de wetgever
wellicht wat verdere airbags inbouwen door het eerst benoemen en vervolgens
inbouwen van bestuurlijke ruimte voor het voorkomen of matigen van inconsis-
tentie. In de kansspelsector zou bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan een
expliciete opdracht aan de KSA om te garanderen dat het beleid in de ene kans-
spelsector het beleid in een andere kansspelsector niet ondermijnt. Ook kan de
wetgever expliciet motiveren, en waar mogelijk staven, waarom bepaalde aanpa-
lende regelgeving niet meegenomen zou moeten worden in een consistentietoets,
of waarom een beperkte mate van inconsistentie verdedigbaar of zelfs wenselijk is
in het grotere plaatje. Een schijnbaar open vraag in dit verband is nog in welke
mate de wetgever de kreukelzone kan vergroten door expliciet te stellen dat

43 Zo valt bijv. op dat vergelijkbaarheid qua verslavingsrisico blijkbaar een belangrijke reden is om
lotto’s en loterijen typen kansspelen afdoende vergelijkbaar te achten. Tegelijkertijd vormt het
veel grotere verslavingsrisico bij speelautomaten niet een afdoende reden om de consistentie van
de relatief liberale regels inzake speelautomaten in twijfel te trekken. Als verslavingsrisico een
dermate cruciale factor is in de afweging, kan men zich echter afvragen of het relatief liberale
beleid inzake speelautomaten toch niet de overkoepelende doelstellingen van het kansspelbeleid
doorkruist.
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bewust gekozen is voor een zekere mate van inconsistentie vanwege gewijzigde
inzichten of (politieke) omstandigheden. Na verkiezingen zou een nieuw kabinet
bijvoorbeeld kunnen beargumenteren dat de wens van de kiezer ook gereflecteerd
moet worden in aangepaste regelgeving. Deze aanpassingen zullen mogelijk niet
consistent zijn met andere stukken regelgeving, alleen al omdat het nooit doen-
baar zal zijn alle relevante regelgeving in één keer en op consistente wijze aan te
passen. Zo zou er bijvoorbeeld regelgeving kunnen ontstaan die liberaler is ten
opzichte van online kansspelen dan ten opzichte van offline kansspelen. Aan de
ene kant lijken fundamentele beginselen als de democratie en de scheiding van
machten hier een zekere marge voor de wetgever te impliceren om (tijdelijk)
inconsistent te zijn. Aan de andere kant staat een dergelijke marge op gespannen
voet met de effectiviteit van EU-recht en de verplichting van de nationale rechter
om de vrijverkeersbepalingen in het VWEU te beschermen tegen inconsistente
beperkingen. Wellicht zal een nationale (bestuurs)rechter echter geneigd zijn toch
een iets ruimere kreukelruimte te gunnen, waar gemotiveerd wordt aangegeven
dat een inconsistentie het gevolg is van een zorgvuldige afweging en gewijzigde
politieke omstandigheden, en waar tevens geprobeerd is de inconsistentie zo
beperkt mogelijk te houden.44

3.3.3 Noodzakelijkheid
Het derde vereiste voor de rechtvaardiging van een nationale maatregel die het
vrije verkeer beperkt, is noodzakelijkheid. Het noodzakelijkheidsvereiste houdt in
dat beperkingen ‘niet verder [mogen] gaan dan ter bereiking van deze doelstellin-
gen noodzakelijk is’.45 In essentie vraagt dit beginsel of hetzelfde legitieme doel
niet bereikt kan worden met een maatregel die het vrije verkeer minder belem-
mert.

De noodzakelijkheidstoets is vaak relatief strikt, hoewel ook op dit punt de inten-
siteit van de toetsing gevoelig kan verschillen.46 Daarnaast is de noodzakelijk-
heidstoets bijzonder feitelijk van aard. De toets vereist onder andere een counter-
factual analyse van alternatieve maatregelen. Omdat het gaat om een rechtvaardi-
ging van een beperking ligt de bewijslast daarbij op de staat. Zoals het HvJ EU
bevestigde in Dickinger en Ömer is ‘het aan de lidstaat (…) de rechterlijke instantie
(…) alle gegevens te verstrekken aan de hand waarvan deze zich ervan kan verge-
wissen dat deze maatregel voldoet aan de vereisten van het evenredigheidsbegin-

44 Op dit punt kan wellicht een vergelijking worden getrokken met de wijze waarop het EHRM,
zoals in par. 4.2 hieronder beschreven wordt, rekening houdt met de zorgvuldigheid van het
proces waarmee de wetgeving tot stand is gekomen, een factor die doorgaans geen rol speelt in
de toets van het HvJ EU.

45 HvJ EG 25 juli 1991, C-76/90, ECLI:EU:C:1991:331 (Säger), r.o. 15.
46 Zie voor voorbeelden van strikte proportionaliteitstoetsing o.a. HvJ EG 28 april 1998, C-158/96,

ECLI:EU:C:1998:171 (Kohll), r.o. 37-38, HvJ EU 7 oktober 2010, C-515/08, ECLI:EU:C:2010:589
(Dos Santos Palhota), r.o. 51-53 of zeer strikt HvJ EG 5 juni 2007, C-170/04, ECLI:EU:C:2007:313
(Rosengren).
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sel’.47 De staat zal derhalve afdoende moeten bewijzen dat er geen minder beper-
kend alternatief voorhanden was.48

Ook op het punt van het bewijs zit er echter enige variatie in wat het HvJ EU van
de staat en de nationale rechter vraagt. In Pfleger oordeelde het HvJ EU bijvoor-
beeld dat het niet per se vereist is dat de staat ‘studies kan overleggen die als basis
voor de vaststelling van de betrokken regeling hebben gediend’.49 Daarnaast heeft
het HvJ EU in de context van kansspelen vaak genoegen genomen met vrij alge-
mene stellingen inzake de gevaren van online kansspelen of de onmogelijkheid
van afdoende toezicht op in andere lidstaten gevestigde aanbieders van kansspe-
len.50 Aan de andere kant kan het HvJ EU soms vergaand en gedetailleerd bewijs
vergen. Zo oordeelde het Hof in Bressol, dat de toegang van Unieburgers tot Bel-
gisch onderwijs betrof, als volgt:

‘Bij de rechtvaardigingsgronden die een lidstaat kan aanvoeren moet een
onderzoek zijn gevoegd van de geschiktheid en de evenredigheid van de door
die lidstaat genomen beperkende maatregel, alsmede specifieke gegevens ter
onderbouwing van zijn betoog. Een dergelijke objectieve, uitvoerige en cijferma-
tige analyse moet met behulp van ernstige, gelijkluidende en bewijskrachtige
gegevens kunnen aantonen dat er daadwerkelijk risico’s voor de volksgezond-
heid bestaan [curs. auteurs].’51

Een ‘goede wet’ houdt derhalve afdoende rekening met de structuur en logica van
de noodzakelijkheidstoets. Dit betekent ten eerste qua inhoud dat de regelgeving
zorgvuldig wordt vormgegeven met het doel om een zo beperkt mogelijk negatief
effect op het vrije verkeer te hebben. Een klassiek voorbeeld in dit verband is dat
in plaats van een verbod op suikerhoudende dranken een verplicht label kan
worden ingevoerd dat consumenten informeert over het suikergehalte van dran-
ken en de negatieve gevolgen daarvan. Daarbij is verder van belang dat
regelgeving geen al te ruime of ongereguleerde discretionaire bevoegdheid mag
verlenen aan een bevoegde instantie om voor een bepaald doel het vrije verkeer te
beperken.52 Een regel die de minister zou toestaan om overnames te blokkeren

47 HvJ EU 15 september 2011, C-347/09, EU:C:2011:582 (Dickinger en Ömer), r.o. 54.
48 Zie bijv. HvJ EU 11 juni 2015, C-98/14, ECLI:EU:C:2015:386 (Berlington), r.o. 65.
49 HvJ EU 30 april 2014, C-390/12, ECLI:EU:C:2014:281 (Pfleger), r.o. 51.
50 HvJ EG 8 september 2009, C-42/07 ECLI:EU:C:2009:519 (Ligua Portuguesa) of bijv. HvJ EU

8 september 2010, C-316/07, C-358/07, C-360/07, C-409/07 en C-410/07, ECLI:EU:C:2010:504
(Stoß), r.o. 72. Zie daarentegen ook HvJ EU 22 oktober 2014, C-344/13 en C-367/13, ECLI:EU:C:
2014:2311 (Blanco and Fabretti), r.o. 41 en 42, waar het HvJ EU, zij het in de context van belas-
tingen op kansspelen, geen genoegen nam met het ‘op algemene wijze en zonder onderscheid (…)
aannemen dat in een andere lidstaat gevestigde instellingen en organisaties zich bezighouden
met criminele activiteiten’. Ook leverde ‘de Italiaanse regering (…) niet het bewijs dat de
opbrengsten van de georganiseerde misdaad in Italië, die inderdaad hoog zijn, geheel of groten-
deels in het buitenland worden gevormd’.

51 HvJ EU 13 april 2010, C-73/08, ECLI:EU:C:2010:181 (Bressol), r.o. 71. Zie ook nader HvJ EG
18 maart 2004, C-8/02, ECLI:EU:C:2004:161 (Leichtle), r.o. 45.

52 Zie bijv. HvJ EG 4 juni 2002, C-483/99, ECLI:EU:C:2002:327 (Commissie t. Frankrijk), r.o. 50-53.
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waar dit in het algemeen belang zou zijn, zou bijvoorbeeld verder gaan dan nood-
zakelijk is en derhalve niet gerechtvaardigd zijn. Daar waar een wet de bevoegd-
heid verleent aan een autoriteit om handelingen te verrichten die het vrije ver-
keer kunnen beperken, moet deze bevoegdheid derhalve afdoende geclausuleerd
zijn.

Daarnaast zal wederom de motivering van groot belang zijn. Een ‘goede wet’
levert de rechter (en de burger) afdoende argumenten aan om te staven dat de
maatregel inderdaad de minst restrictief mogelijke optie was om het beoogde doel
afdoende te garanderen. Daarnaast dient de motivering ook afdoende feiten en
bewijzen te leveren om een onderbouwd oordeel over de noodzakelijkheid te
kunnen vormen. Het exacte niveau van het vereiste bewijs kan daarbij verschillen,
mede op basis van de ernst en schaal van de beperking en het recht dat wordt
beperkt. Daarnaast kan het bewijs natuurlijk nog worden aangevuld tijdens een
eventueel geschil bij de rechter. Desalniettemin lijkt het niet onverstandig, of
onredelijk, om een zekere mate van bewijs al in de motivering zelf op te nemen.

Zoals aangegeven vormt noodzakelijkheid meestal het grootste struikelblok bij
het rechtvaardigen van beperkingen, mede omdat het HvJ EU vaak juist op dit
punt relatief indringend toetst. Dit betekent onder andere dat de kreukelruimte
qua noodzakelijkheid onder EU-recht relatief beperkt is. Wel kan de wetgever hier
invloed uitoefenen door wederom een zorgvuldige formulering van het onderlig-
gende doel. Een verdergaand en meer ambitieus doel zal immers vaak een verder-
gaande interventie rechtvaardigen, al kan deze hoge ambitie wellicht wel tot vra-
gen inzake geschiktheid en consistentie leiden. Ook kan het combineren van
verschillende doelen soms wat ruimte creëren, bijvoorbeeld waar een maatregel
verder moet gaan om meerdere doelen te dienen, of waar verschillende aspecten
van de maatregel verschillende doelen dienen, zij het dat hier weer kosten qua
rechtszekerheid aan verbonden zijn. Meer in het algemeen zal het echter met
name aan de wetgever zijn om met een goede motivering en feitelijke onderbou-
wing de rechter te kunnen overtuigen van de noodzakelijkheid van de beperkende
regelgeving. Waar dit niet goed mogelijk is, dient de wetgever zich immers pri-
mair zelf achter de oren te krabben met de vraag of de regelgeving wel noodzake-
lijk is, en zo nodig terug te gaan naar de tekentafel.

3.4 Tussenconclusie EU
Bovenstaande geeft natuurlijk slechts een beperkt overzicht van de voorwaarden
voor een ‘goede wet’ onder EU-recht. Zelfs uit dit beperkte overzicht wordt echter
al duidelijk dat, zeker gezien de dubbele rol van de nationale rechter bij de toepas-
sing van EU-recht, een goede wet de taak van de rechter aanzienlijk kan verge-
makkelijken door aan te sluiten bij de structuur en logica van het EU-recht.
Daarbij is het niet alleen belangrijk dat een wet materieel in overeenstemming
met EU-recht is, maar ook dat de motivering achter de wetgeving de rechter in
staat stelt objectief vast te stellen dat dit inderdaad het geval is. In zekere zin kan
dit worden vergeleken met een rijexamen: het is niet alleen belangrijk dat je goed
in de spiegels kijkt, maar ook dat je de examinator laat zien dat je in de spiegels
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gekeken hebt. Naast het juist vormgeven en motiveren van de regelgeving kan de
wetgever natuurlijk ook nadenken over manieren om de impact van een eventuele
strijdigheid met EU-recht te verkleinen. Zoals aangegeven kan daarbij worden
gedacht aan het gebruik van afdoende brede begrippen om conforme interpretatie
toe te laten, of het inbouwen van hardheidsclausules die gebruikt kunnen worden
om EU-rechten te waarborgen.53 Dergelijke technieken kunnen een zekere ‘kreu-
kelzone’ creëren tussen strijdigheid met EU-recht en de plicht tot buiten toepas-
sing laten, zij het wellicht tegen een zekere prijs in rechtszekerheid. Op dit soort
manieren kan de Nederlandse wetgever de rechter helpen met zijn balanceeract
tussen zijn status als nationale rechter die de eigen wetgever en artikel 81 Gw
wenst te respecteren en zijn status als EU-rechter die de effectiviteit van het EU-
recht te vuur en te zwaard dient te bewaken, desnoods tegen diezelfde nationale
wetgever. Meestal is er een afdoende overlap tussen deze taken te vinden, maar
het leven van de rechter wordt wel iets makkelijker als de wetgever geen keuze
tussen beide afdwingt.

4. Een goede wet vanuit het EVRM bezien

Ook onder het EVRM zijn de drie elementen zoals geschetst in paragraaf 2 van
belang. De betekenis ervan is echter gedeeltelijk anders, omdat de context en aard
van doorwerking van het EU-recht in de nationale rechtsorde anders zijn dan die
van het EVRM. Dat brengt andere deelvraagstukken en accenten met zich. Die
zullen hier en daar – maar niet uitputtend – worden geaccentueerd en komen ook
aan de orde in de slotbeschouwing.

4.1 De dubbelrol van de Nederlandse rechter onder het EVRM
Het EVRM biedt rechtsbescherming aan potentieel ruim 800 miljoen mensen en
organisaties in de landen van de Raad van Europa. Door interpretatie van het
EVRM, nationaal recht en de toepassing ervan ontwikkelt het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens (EHRM; hierna: het (Europees) Hof) een mensenrechte-
lijk kader dat leidt tot een zekere rechtseenheid in Europa. Daarbij gaat het om
minimumstandaarden voor rechtspraak, wetgeving en uitvoeringshandelingen.
Aangezien het alleen gaat om minimumstandaarden is die eenheid minder ver-
gaand dan in het EU-recht.54 Wel zal inwerkingtreding van Protocol 16 bij het
EVRM (verder) kunnen bijdragen aan een versterking van de dialoog tussen zowel
de nationale rechter en het Europees Hof als de nationale rechter en de wetge-
ver.55 Mede als gevolg daarvan zal de betekenis van de nationale rechter als Euro-

53 HvJ EG 5 oktober 2004, C-397/01-C-403/01, ECLI:EU:C:2004:584 (Pfeiffer e.a.) en HvJ EG
13 januari 2004, C-453/00, ECLI:EU:C:2004:17 (Kühne & Heitz).

54 L. Huijbers, ‘Procedurele toetsing, het EVRM en rechtseenheid en diversiteit’, Ars Aequi 2018, afl.
1, p. 77-85 (p. 77).

55 Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74). Op 22 juni 2018 is vastgesteld het nader voorlopig
verslag bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand
gekomen Protocol nr. 16, Kamerstukken I 2017/18, 34235, C.
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pese rechter onder het EVRM verder toenemen, ook in die gevallen waarin de
hoogste rechter voor de uitleg van het EVRM in zaken die mede betrekking heb-
ben op EU-recht nu nog vooral lijkt aangewezen op het stellen van prejudiciële
vragen aan het HvJ EU.56 Een goede wet kan daarmee rekening houden. Na para-
graaf 4.2 zal in de daaropvolgende paragrafen nader worden ingegaan op de mate-
riële en procedurele eisen waaraan nationale wetgeving volgens het Hof dient te
voldoen; eisen die veelal ook zijn terug te vinden in de Aanwijzingen voor de
regelgeving (par. 5).

4.2 Een context van rechtvaardiging
De context van rechtvaardiging onder het EVRM is een iets andere dan die onder
het EU-recht. In het kader van het EVRM heeft een rechtvaardiging betrekking op
de beperking van de EVRM-rechten. Uitgangspunt is dat eenieder de in het EVRM
en daarbij behorende protocollen gegarandeerde rechten en vrijheden toekomen,
en dat deze (dus) door de verdragspartijen moeten worden gegarandeerd. Staten
hebben daarbij zowel negatieve als positieve minimumverplichtingen, die voort-
vloeien uit het EVRM en noodzaken tot nalaten of handelen. Indien een EVRM-
recht voorziet in de mogelijkheid van een beperking, behoeft deze een rechtvaar-
diging. De eisen waaraan deze moet voldoen, zijn veelal opgenomen in de beper-
kingsclausules bij de desbetreffende rechten.57 Uit deze structuur volgt, meer nog
dan onder het EU-recht, dat de rechtvaardigingen strikt dienen te worden uitge-
legd. De rechter zal daarmee rekening houden. De wetgever doet er verstandig
aan daarop te anticiperen.

4.3 De structuur en logica van rechtvaardiging onder het EVRM
De toets voor de rechtvaardiging van nationale beperkingen van de EVRM-rech-
ten kent een vaste basisstructuur, vooral in het geval van de niet-absolute rechten
met algemene beperkingsclausules, die hier centraal staan. Daartoe stelt het
EVRM als centraal vereiste dat beperkingen van de in het EVRM opgenomen
rechten en vrijheden een grondslag moeten hebben in het nationale recht. Dat
hoeft niet per se een wet in formele zin te zijn, zoals de Nederlandse tekstversie
van het EVRM zou kunnen doen vermoeden. Het kan ook gaan om gemeentelijke
verordeningen, vaste jurisprudentie, beleidsregels of zelfs ongeschreven recht.
Wel stelt het Europees Hof materiële eisen waaraan het nationale recht moet vol-
doen. Het is het Hof daarbij te doen om de waarde van het legaliteitsbeginsel,
namelijk rechtszekerheid, uitgewerkt in de vereisten van kenbaarheid en voor-
zienbaarheid van beperkingen.58 Van deze eisen worden onderscheiden enkele
andere kerneisen waaraan een (wettelijke) inperking van de EVRM-rechten veelal
moet voldoen: legitiem doel, noodzakelijkheid, proportionaliteit en fair balance.

56 Zie uitgebreid over dit vraagstuk o.a. C.W.A. Timmermans, ‘Post-Salduz: prejudiciële vragen aan
het Hof van Justitie van de Europese Unie over het EVRM?’, RMThemis 2017, afl. 5, p. 239-243.

57 Zie voor een helder overzicht van categorieën beperkingen J.H. Gerards, EVRM – algemene begin-
selen, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011, p. 103-111.

58 Zie voor een algemeen overzicht van deze vereisten o.a. T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik,
Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht. De betekenis van het EVRM en het EU-
Grondrechtenhandvest, Deventer: Wolters Kluwer 2017; Gerards 2011.
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Overigens komt het wetsbegrip in het EVRM ook voor buiten de context van
beperkingsclausules. Verder is in de jurisprudentie van het Hof van de laatste
jaren een trend waarneembaar van meer procedurele of procesgebaseerde toet-
sing van nationale wetgeving, bestuursrechtelijke besluiten of nationaal rechter-
lijke beslissingen.

4.3.1 Wetsbegrip onder het EVRM
Het wetsbegrip komt in het EVRM veelvuldig voor. Meest in het oog springend is
het wetsbegrip als voorwaarde voor een toelaatbare inperking van sommige rech-
ten en vrijheden, zoals in de artikelen 8-11 EVRM, artikel 1 Eerste Protocol
(eigendomsrecht) en artikel 2 Vierde Protocol (bewegingsvrijheid). Deze eis wordt
onderscheiden van de andere verdragsrechtelijke en jurisprudentiële eisen waar-
aan de beperkingen moeten voldoen, zoals legitiem doel, noodzakelijkheid, pro-
portionaliteit en fair balance, maar hangt er wel nauw mee samen.59 Andere voor-
beelden zijn het wetsbegrip in de artikelen 7 en 12 EVRM. Voor het daarin voor-
komende wetsbegrip gelden echter dezelfde kwalitatieve vereisten, in het bijzon-
der die van toegankelijkheid en voorzienbaarheid.60 Het Hof legt het wetsbegrip
steeds autonoom uit,61 dus zonder verwijzing naar de betekenis ervan in het
nationale rechtsstelsel. Behalve om een wet in formele zin, kan het gaan om
gemeentelijke verordeningen, vaste jurisprudentie, beleidsregels of zelfs onge-
schreven recht. De inhoudelijke kwaliteitseisen en procedurele eisen die gelden
voor een wettelijke basis veronderstellen dat een dergelijke basis aanwezig is.
Daarvan blijkt niet altijd sprake te zijn volgens de jurisprudentie van het Hof.62

Daarbij is relevant dat de wettelijke basis daadwerkelijk gericht moet zijn op de
beperking van het betreffende recht. Heel algemeen geformuleerde bevoegdheids-
grondslagen zijn dan niet snel toereikend,63 hoewel uitgewerkte rechtspraak dat
kan compenseren. Verder heeft het Hof geoordeeld dat er geen wettelijke basis is
als beperkingen plaatsvinden voorafgaand aan de inwerkingtreding van een
wet,64 of als bevoegdheden worden misbruikt of gebruikt voor een ander doel dan
waarvoor de wet is geschreven.65 De wetgever zal daar dus rekening mee moeten
houden.

59 Deze eisen gelden ook indien maatregelen, zoals wetgeving, worden getroffen als gevolg van
positieve verplichtingen voortvloeiend uit de negatieve vrijheidsrechten, waarbij (andere) vrij-
heidsrechten worden ingeperkt.

60 EHRM 22 november 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:1122JUD002016692, NJ 1997/1 m.nt. Knigge
(S.W./Verenigd Koninkrijk), par. 35.

61 Het Hof gaf de materiële uitleg voor het eerst weer in: EHRM 26 april 1979, ECLI:CE:ECHR:
1979:0426JUD000653874, par. 47 en 49, NJ 1980/146 m.nt. E.A. Alkema (Sunday Times/VK).

62 Vgl. Gerards 2011, p. 115 en 117.
63 EHRM 25 september 2001, ECLI:CE:ECHR:2001:0925JUD004478798, EHRC 2001/76 m.nt.

T. Spronken, NJ 2003/670 m.nt. E.J. Dommering (P.G.& J.H./VK).
64 EHRM 15 juli 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0715JUD004417406, EHRC 2010/95 m.nt. Tjepkema

(Chagnon & Fournier/Frankrijk). Overigens was het gebrek in dit geval volgens het Hof acceptabel,
wegens de noodzaak van dringend overheidsoptreden, in dit geval de bestrijding van mond-en-
klauwzeer.

65 Gerards 2011, p. 118; vgl. art. 18 EVRM, waarin het verbod van detournement de pouvoir is vast-
gelegd.
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• Toegankelijkheid of kenbaarheid (accessibility)
De toegankelijkheid of kenbaarheid van een wettelijke basis levert meestal niet
veel problemen op. Het Hof stelt hier geen hoge eisen. Het gaat erom dat ‘(…) the
citizen must be able to have an indication that is adequate in the circumstances of
the legal rules applicable to a given case (…)’.66 Zelfs het achterwege laten van een
publicatie van bijvoorbeeld beleidsregels is reparabel, als de onderliggende wet-
geving en uitvoeringspraktijk voldoende voorzienbaar zijn.67 De voornaamste
kwaliteitseis van wetgeving zit hem in de hierna genoemde voorzienbaarheid.

• Voorzienbaarheid (foreseeability)
Het Hof heeft in de loop van de tijd een aantal voorwaarden geformuleerd waar-
aan wetgeving moet voldoen om tegemoet te komen aan de eis van voorzienbaar-
heid. De achtergrond daarvan is gelegen in het belang van rechtszekerheid. Indivi-
duen moeten in redelijke zekerheid kunnen voorzien welke beperkingen zijn
gesteld op de uitoefening van hun grondrechten, zodat zij hun gedrag daarop
kunnen afstemmen. Tegelijkertijd onderkent het Hof dat algemeen werkende
wetgeving altijd een zekere vaagheid met zich zal brengen, die uitwerking zal
moeten krijgen in de rechtspraktijk:

‘(…) whilst certainty is highly desirable, it may bring in its train excessive rigi-
dity and the law must be able to keep pace with changing circumstances.
Accordingly, many laws are inevitably couched in terms which, to a greater or
lesser extent, are vague and whose interpretation and application are ques-
tions of practise.’68

Meer algemeen acht het Hof de voorzienbaarheid in aanzienlijke mate afhankelijk
van:

‘the content of the instrument in question, the field it is designed to cover
and the number and status of those to whom it is addressed. It must also be
borne in mind that, however clearly drafted a legal provision may be, its
application involves an inevitable element of judicial interpretation, since
there will always be a need for clarification of doubtful points and for adapta-
tion to particular circumstances. A margin of doubt in relation to borderline
facts does not by itself make a legal provision unforeseeable in its application.
Nor does the mere fact that a provision is capable of more than one construc-
tion mean that it fails to meet the requirement of “foreseeability” for the pur-
poses of the Convention. The role of adjudication vested in the courts is pre-
cisely to dissipate such interpretational doubts as remain, taking into account
the changes in everyday practice.’69

66 EHRM 26 april 1979, ECLI:CE:ECHR:1979:0426JUD000653874 (Sunday Times/VK), par. 49.
67 EHRM 25 maart 1983, ECLI:CE:ECHR:1983:0325JUD000594772 (Silver e.a./VK), par. 92-95.
68 EHRM 26 april 1979, ECLI:CE:ECHR:1979:0426JUD000653874 (Sunday Times/VK), par. 49.
69 EHRM 4 december 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD002705805, par. 57, EHRC 2009/8 m.nt.

A. Woltjer (Dogru/Frankrijk).
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Het Hof laat dus de nodige ruimte voor een algemeen geformuleerde wettelijke
basis. In het geval van nationale veiligheid is dat niet anders:

‘foreseeability of the law does not go so far as to compel States to enact legal
provisions listing in detail all conduct that may prompt a decision to deport
an individual on national security grounds. By the nature of things, threats to
national security may vary in character and may be unanticipated or difficult
to define in advance.’70

Ook het (straf)wetsbegrip in bijvoorbeeld artikel 7 EVRM vereist niet dat de wet
altijd met absolute precisie moet zijn geformuleerd; er zal altijd sprake zijn van
een zekere rechterlijke interpretatie, aangezien een wet algemeen toepasselijk
moet zijn en er ook een mogelijkheid moet blijven van rechtsontwikkeling en aan-
passing aan veranderende omstandigheden.71

De wetgever kan nog zo zijn best doen om een wettelijke regeling zowel vol-
doende algemeen als duidelijk te laten zijn, onvermijdelijk zal zij vragen kunnen
blijven oproepen. De wetgever kan dat niet altijd voorkomen. Het Hof onderkent
dat en laat dan ook een zekere verantwoordelijkheid rusten bij betrokkenen om
de betekenis van een wet te achterhalen. Daarbij geldt dat aan professionals, zoals
juridische beroepsbeoefenaars of journalisten, in beginsel hogere eisen worden
gesteld dan aan ‘leken’. Zo hechtte het Hof bijvoorbeeld waarde aan de achter-
grond van klager als gepromoveerd jurist en politiek actief persoon, waardoor hij
in staat moest zijn geweest zijn gedrag af te stemmen op een strafrechtelijk ver-
bod van de ontkenning van de Armeense genocide.72 ‘Leken’ zijn echter niet hele-
maal ontslagen van het doen van nader onderzoek of het inwinnen van advies.73

Al met al neemt het Hof niet snel aan dat het vereiste van voorzienbaarheid is
geschonden wegens onvoldoende nauwkeurigheid. Ook tamelijk algemene rechts-
bases worden regelmatig als toereikend geaccepteerd.74 Van belang lijkt vooral
dat er ‘rechtswaarborgen zijn om te verzekeren dat de discretionaire uitvoerings-
bevoegdheid van de uitvoerende macht wordt uitgeoefend in overeenstemming
met de wet en zonder misbruik’.75

70 EHRM 20 juni 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0620JUD005096399 (Al Nashif/Bulgarije), par.
121-122.

71 O.a. EHRM 22 november 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:1122JUD002016692 (S.W./VK), par. 36;
EHRM 25 mei 1993, ECLI:CE:ECHR:1993:0525JUD001430788 (Kokkinakis/Griekenland), par. 40;
e.v.a.

72 Bijv. EHRM 15 oktober 2015 (GK), ECLI:CE:ECHR:2015:1015JUD002751008, EHRC 2015/246
m.nt. P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt (Perinçek/Zwitserland).

73 Vgl. EHRM 2 september 1998, ECLI:CE:ECHR:1998:0902JUD002295493 (Ahmed e.a./VK);
EHRM 4 juni 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0604JUD003733197, EHRC 2002/59 m.nt. J. van der
Velde, AB 2003/19 m.nt. J.G. Brouwer en A.E. Schilder (Landvreugd/Nederland); EHRM 15 mei
2012 (ontv.besl.), ECLI:CE:ECHR:2012:0515DEC004945806, EHRC 2012/199 m.nt. P.B.C.D.F.
van Sasse van Ysselt, AB 2012/304 m.nt. T. Barhuysen en M.L. van Emmerik, Gst. 2012/84 m.nt.
L. Rogier, NJ 2013/325 m.nt. J.H. Gerards (Colon/Nederland).

74 Gerards 2011, p. 126.
75 EHRM 20 juni 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0620JUD005096399 (Al Nashif/Bulgarije), par. 122.
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• Verbod van willekeur en procedurele zorgvuldigheidseisen
Het komt regelmatig voor dat het Hof het legaliteitsvereiste aangetast acht
wegens gebrek aan voorzienbaarheid, omdat de toepassing van een regeling
onverwacht of vrijwel willekeurig is. Meestal is het willekeurverbod daarbij impli-
ciet aan de orde en slechts een enkele keer expliciet.76 Het willekeurverbod komt
echter uiteindelijk het meeste voor als onderdeel van de procedurele zorgvuldig-
heidseisen, waarbij het Hof hogere eisen stelt aan de rechtsbescherming in geval
van ruim geformuleerde discretionaire bevoegdheden.

In het geval van bijvoorbeeld opsporingsmethoden is het van belang dat de wette-
lijke basis preciseert door wie, tegen welke personen en onder welke omstandig-
heden de wettelijke bevoegdheid kan worden gebruikt, wat de te volgen procedure
is (bijvoorbeeld het gebruik van een machtiging van een rechter-commissaris),
wat de precieze reikwijdte van de bevoegdheid is, welke eventuele toezichtmecha-
nismen er zijn, en wat de duur is van de bevoegdheid die kan worden toegepast.77

De wet zelf moet dus niet alleen voldoende indicaties geven van de omstandighe-
den waarin een toezichtbevoegdheid kan worden gehanteerd,78 maar zal ook moe-
ten voldoen aan een set van procedurele voorwaarden en waarborgen.79 Bij min-
der ingrijpende (privacyinperkende) vormen van toezicht/observatiemaatregelen,
zoals bij het gebruik van GPS, hoeven de eisen minder streng te zijn.80 De heime-
lijkheid van toezicht is als zodanig geen maatstaf. Ook buiten het terrein van
observatie en toezicht kunnen bevoegdheden dermate ingrijpend zijn, dat hoge
eisen worden gesteld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de bevoegdheid tot preven-
tief fouilleren. De wijze waarop de bevoegdheid daartoe in de Engelse wetgeving
vorm had gekregen, kon volgens het Hof niet door de beugel, omdat er te weinig
procedurele waarborgen waren ingebouwd om willekeur in de toepassing van de
bevoegdheid te voorkomen.81 Dergelijke strenge eisen worden ook wel gesteld als
het bijvoorbeeld gaat om de verplichting aan journalisten of media om hun bron-
nen prijs te geven.82 Kritische oordelen van het Hof daarover in zaken tegen
Nederland hebben ertoe geleid dat de relevante straf- en nationale-veiligheids-

76 EHRM 14 december 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:1214JUD006754509, EHRC 2011/44 m.nt.
H.M. Griffioen (Ternovszky/Hongarije).

77 EHRM 4 mei 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:0504JUD002834195 (Rotaru/Roemenië); vgl. M. Kuijer,
‘De betekenis van het EVRM voor de nationale wetgever’, in: H.R. Schouten (red.), Wetgever en
constitutie, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009.

78 Zie EHRM 4 mei 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:0504JUD002834195 (Rotaru/Roemenië). Zie voor
wat betreft geheime observatiemaatregelen o.a. EHRM 2 augustus 1984, ECLI:CE:ECHR:
1984:0802JUD000869179, NJ 1988/534 m.nt. J.V. van Dijk (Malone/VK), nadien herhaald.

79 EHRM 29 juni 2006 (ontv.besl.), ECLI:CE:ECHR:2006:0629DEC005493400, par. 94-95, EHRC
2017/13 m.nt. J.P. Loof (Weber en Saravia/Duitsland).

80 EHRM 2 september 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0902JUD003562305, EHRC 2010/123 m.nt.
P. de Hert en J. van Caeneghem (Üzün/Duitsland).

81 EHRM 12 januari 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0112JUD000415805, EHRC 2010/30 m.nt.
P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt, NJ 2010/325 m.nt. E.J. Dommering (Gillan and Quinton/VK).

82 EHRM 14 september 2010 (GK), ECLI:CE:ECHR:2010:0914JUD003822403, par. 88-92, EHRC
2010/136 m.nt. W.F. Korthals Altes (Sanoma/Nederland); EHRM 22 november 2012,
ECLI:CE:ECHR:2012:1122JUD003931506, EHRC 2013/36 m.nt. S.P. Poppelaars (Telegraaf e.a./
Nederland).
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wetgeving op dat punt zijn aangepast. Een wet als de Tijdelijke wet bestuurlijke
maatregelen terrorismebestrijding heeft de toets der nationaal rechterlijke kritiek
– onder andere op het punt van verenigbaarheid met het wetsbegrip uit het
EVRM – kunnen doorstaan.83

4.3.2 Procedurele garanties en zorgvuldige besluitvorming
De laatste jaren is een trend waarneembaar waarbij het Europees Hof nationale
besluitvorming en wetgeving meer procedureel toetst.84 Daarmee wordt de kwali-
teit van de nationale besluitvormingsprocedure steeds bepalender voor de beoor-
deling van materiële rechten door het Hof. Voorbeelden daarvan in zaken tegen
Nederland zijn de beslissing tot niet-ontvankelijkheid van een edelpelsdierhou-
der85 en de arresten Garib over de (toepassing van de) Wet bijzondere maatrege-
len grootstedelijke problematiek (Wbmgp).86 Vooral deze laatste zaak is interes-
sant, omdat het Hof de procedurele toetsing daarin uitsluitend heeft toegepast op
de Nederlandse wetgevingsprocedure en niet (ook) op de bestuurlijke en/of rech-
terlijke besluitvormingsprocedure. Het Hof oordeelde dat de inbreuk op het recht
op bewegingsvrijheid niet kennelijk zonder redelijke grondslag was. Hij lette
daarbij op de wetgevingsprocedure en de daarin gemaakte afwegingen, in het bij-
zonder de noodzaak om armoede en veiligheidsproblemen tegen te gaan in
bepaalde wijken, de regelmatige evaluatie van de wet, de tijdelijke en geografische
beperkingen van de (gebieds)aanwijzingen en het bestaan van wettelijke uitzon-
deringen voor individuen in het geval zij geen andere geschikte huisvesting zou-
den kunnen vinden, er onvoldoende huisvesting is, of wanneer sprake is van per-
soonlijke ontberingen (hardheidsclausules).87 De Grote Kamer van het Hof volgde
deze redenering in het kader van de proportionaliteit van de maatregel en kwam
eveneens tot het oordeel dat er geen sprake was van schending van artikel 2 lid 1
Vierde Protocol EVRM.88 Het is kortom van belang dat de wetgever tijdens de
behandeling van een wetsvoorstel uitdrukkelijk aandacht besteedt aan de nood-
zaak tot het opleggen van een maatregel die vrijheden beperkt, en daarbij een
goed onderbouwde afweging maakt op basis van verschillende belangen; een

83 RvS 30 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1763, AB 2018/24 m.nt. J.G. Brouwer en A.E. Schilder, Gst.
2018/117 m.nt. F.A. Pommer, Gst 2018/118 m.nt. S.A.J. Munneke (Gebiedsverbod imam Fawaz).

84 L. Huijbers & J.H. Gerards, ‘Procedurele toetsing’, in: R. Ortlep, F. Groothuijse, J. Kiewiet &
R. Nehmelman (red.), De rechter onder vuur, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2016, p. 191-212;
J.H. Gerards, ‘Procedural Review by the ECtHR – A Typology’, in: E. Brems & J.H. Gerards (red.),
Procedural Review in European Fundamental Rights Cases, Cambridge: Cambridge University Press
2017.

85 EHRM (ontv.besl.) 10 oktober 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:1010DEC004376817 (Aarts/Neder-
land).

86 EHRM 23 februari 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0223JUD004349409, EHRC 2016/115 m.nt.
J.H. Gerards, JG 2017/7 m.nt. S. van Tongeren en M. Vols (Garib/Nederland); EHRM (GK)
6 november 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:1106JUD004349409, AB 2018/11 m.nt. T Barkhuysen
en M.L. van Emmerik (Garib/Nederland); Huijbers 2018.

87 EHRM 23 februari 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0223JUD004349409 (Garib/Nederland), par.
121-129.

88 EHRM (GK) 6 november 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:1106JUD004349409 (Garib/Nederland),
par. 95-102.
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beperking van een in het EVRM verankerd recht lijkt dan minder snel onrechtma-
tig te worden bevonden.89 Overigens komt het zelden voor dat het Hof in zijn
eindoordeel zich rechtstreeks en uitsluitend baseert op argumenten ontleend aan
procedurele zorgvuldigheid,90 of omgekeerd het geen schending aanneemt omdat
de nationale besluitvorming zorgvuldig is geweest.91 Meer voorkomend is dat het
bepaalde gevolgtrekkingen doet, maar die niet doorslaggevend acht.92 Het Hof
heeft de belangrijke rol die procedurele toetsing bij de beoordeling van nationale
wetgeving kan spelen, benadrukt in het kader van het EVRM-hervormingspro-
ces,93 en is (daarmee) ook de politiek niet ontgaan.94

4.3.3 Doelcriteria, noodzakelijkheid, proportionaliteit en fair balance
Doel en noodzakelijkheid/proportionaliteit vormen afzonderlijke toetsingscrite-
ria voor het Hof. Zij komen in beginsel dan ook niet aan de orde bij de uitleg van
het vereiste van een toereikende wettelijke basis.95 Toch zal wetgeving er reken-
schap van moeten geven, indien door middel daarvan beperkingen van grond-
rechten worden gelegitimeerd.

De legitieme doeleinden voor beperkingen van de EVRM-rechten zijn expliciet
opgenomen in de bepalingen met algemene beperkingsclausules, maar ook in
sommige andere bepalingen, zoals artikel 1 Eerste Protocol EVRM (eigendoms-
recht). Daarnaast worden zij soms impliciet aanwezig geacht, zoals in artikel 14
EVRM (discriminatieverbod). Het legitieme doel levert over het algemeen weinig
hoofdbrekens op voor de wetgever noch voor het Hof, omdat de genoemde doel-
einden talrijk zijn en ruim geformuleerd. Een enkele keer staat het Hof er uitvoe-
riger bij stil, zoals in de zaak S.A.S./Frankrijk. Daarin aanvaardde het Hof als legi-
tiem doel voor een wettelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kle-
ding in het openbaar het EVRM-doel ‘de bescherming van de rechten en vrijheden
van anderen’ door ‘verzekering van de minimumset waarden van een open en
democratische samenleving’, waartoe mede werd gerekend het ‘respect voor de
minimumeisen om in een samenleving te leven ofwel samen te leven’ (vivre

89 Kritisch over deze procedurele benadering o.a.: T. Barkhuysen, ‘Redt Straatsburgse soepelheid de
Rotterdamse vestigingsverboden?’, NJB 2016/439.

90 Zie o.a. EHRM (GK) 16 december 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:1216JUD002557905, EHRC
2011/40 m.nt. A.C. Hendriks & J.H. Gerards (A.B. en C./Ierland).

91 EHRM (GK) 6 oktober 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:1006JUD001181003, NJ 2006/464 m.nt.
P.J. Boon (Maurice/Frankrijk).

92 Huijbers 2018, p. 80 en 82; Gerards 2017, p. 153 en 155; Huijbers & Gerards 2016, p. 204-206.
93 EHRM-bijdrage aan Top Brussel 26 januari 2015, www. echr. coe. int/ Documents/ 2015_ Brussels_

Conference_ Constribution_ Court_ ENG. pdf, par. 6.
94 Zie daarvoor de verschillende politieke verklaringen in het kader van voornoemd hervormings-

proces.
95 Een enkele keer anders, zoals bijv. in EHRM 14 december 2010, ECLI:CE:ECHR:

2010:1214JUD006754509 (Ternovsky/Hongarije), EHRC 2011/44. m.nt. H.M. Griffioen, zie ook
Gerards 2011, p. 114.
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ensemble);96 een zeer algemeen geformuleerd doel, dat welhaast grenzeloos kan
worden ingevuld. Net als bij de acceptatie van brede legitieme doelen onder het
EU-recht kan dit een aanzienlijke ‘kreukelzone’ opleveren voor de wetgever.

Voor een (wettelijke) beperking van mensenrechten is voorts vereist dat zij nood-
zakelijk is om het nagestreefde legitieme doel te kunnen realiseren, en er moet
een redelijke verhouding (fair balance) bestaan tussen het maatschappelijk belang
dat wordt gediend met de beperking en het recht dat daardoor wordt aangetast.
De proportionaliteits- en noodzakelijkheidseis zijn expliciet opgenomen in de
algemene beperkingsclausules als het vereiste van ‘noodzakelijkheid in een demo-
cratische samenleving’ van de inbreuk. Volgens de jurisprudentie van het Hof
geldt het proportionaliteitsbeginsel bovendien voor alle andere niet-absolute
EVRM-rechten.

Deelelementen van het noodzakelijkheidscriterium zijn: (a) de aantoonbaarheid
van een dwingende maatschappelijke behoefte aan de inbreuk, (b) de effectiviteit
of geschiktheid van de inbreuk ter realisering van het doel, (c) het vereiste dat de
aangevoerde rechtvaardiging relevant en voldoende is, en (d) een proportionali-
teitseis die mede een subsidiariteitseis omvat.97 Overigens maakt het Hof niet in
elke zaak een precies onderscheid tussen al deze elementen. Daarnaast is van
belang dat het Hof bij zijn toetsende rol, evenals nationale rechters, te maken
heeft met de begrenzingen van zijn constitutionele positie. In verband daarmee
heeft het de doctrine van margin of appreciation ontwikkeld. Als meer praktisch
argument daarvoor geldt dat de nationale autoriteiten in het algemeen beter dan
het Hof in staat kunnen worden geacht om in te schatten welke beperkingen van
grondrechten in de nationale omstandigheden noodzakelijk zijn (better placed
argument).98 Door middel van deze doctrine kan het Hof bepalen hoeveel ruimte
– of kreukelzone – aan de lidstaten toekomt om grenzen te stellen aan de uitoefe-
ning van de EVRM-rechten en hoe strikt het moet zijn in zijn toetsing daarvan.99

Als het Hof een ruime margin of appreciation toekent aan een staat, toetst het Hof
terughoudend, minder strikt en meer procedureel. Bij een beperkte beoordelings-
ruimte is het omgekeerde het geval. De omvang van de margin of appreciation of
kreukelzone alsmede de toetsingsintensiteit door het Hof varieert per geval of
type zaak. Aan de hand van verschillende factoren zijn daarin echter wel enkele
basiscategorieën te onderscheiden. Zo zal bijvoorbeeld in het geval van morele en
ethische kwesties alsmede sociaaleconomische beleidsoverwegingen en politieke
keuzes in beginsel een ruime beoordelingsruimte worden toegekend aan staten.

96 EHRM (GK) 1 juli 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0701JUD004383511, EHRC 2014/208 m.nt.
P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt (S.A.S./Frankrijk). Criterium later herhaald in o.a. EHRM 11 juli
2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0711JUD003779813, EHRC 2017/188 m.nt. P.B.C.D.F. van Sasse van
Ysselt (Belcacemi en Oussar/België) en EHRM 11 juli 2017, ECLI:CE:ECHR:
2017:0711JUD000461912, EHRC 2017/187 m.nt. P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt (Dakir/België).

97 Zie voor een uitgebreid overzicht van de betekenis van deze deelvereisten o.a. P. van Dijk, F. van
Hoof, A. van Rijn & L. Zwaak (red.), Theory and Practise of the European Convention on Human
Rights, Cambridge: Intersentia 2018, p. 307-330; Gerards 2011, p. 144-168.

98 EHRM 12 januari 1976, ECLI:CE:ECHR:1976:1207JUD000549372 (Handyside/VK), par. 48-49.
99 Vgl. Gerards 2011, p. 183.
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Het leerstuk van de margin of appreciation lijkt pas de laatste tien jaar te zijn ont-
dekt door de politiek100 en heeft recent zijn weerslag gevonden in Protocol 15 bij
het EVRM, waarmee aan de preambule van het EVRM een overweging over de
beoordelingsruimte is toegevoegd.101

4.4 Tussenconclusie EVRM
Er zijn vele criteria en handvatten voor de wetgever om de kwaliteit van wet-
geving te waarborgen en daardoor mede te anticiperen op toetsing van concrete
casus door het Europees Hof en de nationale rechter. Vele van die criteria komen
sterk overeen met die van het EVRM en de jurisprudentie van het Hof of zijn daar
rechtstreeks van afgeleid. Het gaat daarbij niet alleen om materieel-inhoudelijke
eisen, maar ook om inhoudelijk procedurele garanties waarin wetgeving moet
voorzien, en in toenemende mate ook om de kwaliteit van de nationale besluit-
vormingsprocedure. Al deze vereisten zijn mede bepalend voor de beantwoording
van de vraag of wetgeving voldoet aan de eisen van (in elk geval) het EVRM. Logi-
scherwijs zal daarmee rekening moeten worden gehouden bij de totstandkoming
van wetgeving. Toch blijkt er ook een aanzienlijke ‘kreukelzone’ voor de wetgever
aanwezig. Die geldt vooral wat betreft het legitieme doel van wetgeving en – voor
een aantal categorieën onderwerpen – de noodzakelijkheid van bepaalde wet-
geving in een democratische samenleving, en daarmee de proportionaliteit ervan.
Zij geldt minder voor wat betreft de voorzienbaarheidseis van wetgeving en de
noodzakelijkheid van bepaalde wetgeving in een democratische samenleving voor
andere categorieën onderwerpen dan hiervoor bedoeld. Ook in het geval van het
EVRM kan de wetgever – naast het juist vormgeven en motiveren van de
regelgeving – daarom technieken toepassen om de impact van een eventuele strij-
digheid met het EVRM te verkleinen. Daarbij kan worden gedacht aan het gebruik
van de hiervoor gesignaleerde overgangstermijnen, hardheidsclausules en hori-
zon- en evaluatiebepalingen. Daarnaast speelt EVRM-conforme interpretatie een
rol. Dergelijke technieken kunnen een zekere ‘kreukelzone’ creëren tussen strij-
digheid met het EVRM en de plicht tot buiten toepassing laten, zij het, net als
onder EU-recht, wellicht tegen een zekere prijs in rechtszekerheid. Tot slot zij
hier gememoreerd dat de EVRM-eisen minimumeisen betreffen, waarop de wet-
gever moet anticiperen. Die minimumeisen laten de mogelijkheid van een hoger
niveau van rechtsbescherming op nationaal niveau onverlet, gelet op artikel 53
EVRM.102

100 Meest recent in de Verklaring van Kopenhagen, vastgesteld tijdens The High Level Conference
meeting in Copenhagen on 12 and 13 April 2018 at the initiative of the Danish Chairmanship of
the Committee of Ministers of the Council of Europe (‘the Conference’), par. 26-32 (par. 28c).

101 Rijkswet van 20 mei 2015, houdende goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot
stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233).

102 Zie uitgebreid daarover, mede in relatie tot het Unierecht en art. 53 van het EU-Handvest funda-
mentele rechten, P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt, Realisering van grondrechten. De rechtsplicht van
de overheid tot de verwerkelijking van grondrechten bij botsende rationaliteiten en belangen in een
rechtspolitieke context (diss. Amsterdam VU), 2018, p. 62-65.
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5. IAK en wetgevingskwaliteitsbeleid

Veel van de voorgaande kwaliteitseisen waaraan wetgeving moet voldoen, zijn
terug te vinden in het Nederlandse wetgevingskwaliteitsbeleid dat vorm heeft
gekregen vanaf de jaren tachtig103 en mede tot uitdrukking is gebracht in de Aan-
wijzingen voor de regelgeving (Ar)104 en in het Integraal Afwegingskader beleid en
regelgeving (IAK).105 Enkele van de kwaliteitseisen waaraan een wettelijke basis
(law) volgens het Europees Hof moet voldoen, zijn (deels) herkenbaar in Ar 2.6.
Daarin is bepaald dat bij regelingen wordt gestreefd naar duidelijkheid, eenvoud
en een bestendig karakter ervan. De noodzaak en proportionaliteitseis zijn opge-
nomen in respectievelijk Ar 2.2 en Ar 2.11. Volgens Ar 2.2 wordt tot het tot stand
brengen van een regeling alleen besloten ‘indien de noodzaak daarvan is komen
vast te staan’. Volgens de toelichting bij deze aanwijzing is daarvan sprake indien
aannemelijk is dat het concrete voorstel een effectieve, efficiënte en evenredige
reactie vormt op het maatschappelijke probleem dat aanleiding geeft voor die
regelgeving. Vervolgens bepaalt Ar 2.11 dat de voor één of meer belanghebbenden
nadelige gevolgen van een voorgenomen regeling niet onevenredig mogen zijn in
verhouding tot de daarmee te dienen doelen. In aanvulling op deze specifieke aan-
wijzingen dient Ar 2.15 over de verenigbaarheid met hoger recht. Zij bepaalt dat
‘bij het opstellen van een regeling wordt onderzocht welke hogere regels de vrij-
heid van regeling ten aanzien van het betrokken onderwerp hebben ingeperkt’.
Volgens de toelichting gaat het daarbij voor wat betreft de internationale regels in
het bijzonder om het EVRM, het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
Voorts wordt in de toelichting verwezen naar onderdeel 6.2.1 (‘Aansluiting op
Grondwet en hoger recht’) van het IAK, waarin verschillende leidraden en check-
lists zijn opgenomen. Tot slot is relevant Ar 4.43, waarin is opgenomen dat de
toelichting een verantwoording bevat van de regeling, waarbij, voor zover van
toepassing, in ieder geval het volgende punt aan de orde komt: (f) de verenigbaar-
heid met hoger recht en de verhouding tot andere regelingen. Al met al waarbor-
gen de Ar dat in het proces van totstandkoming van regelgeving wordt gelet op de
verenigbaarheid met (onder andere) het EVRM en het EU-recht en benoemen zij
ook inhoudelijke kwaliteitscriteria, die weer deels overeenkomen met die van het
EVRM en het EU-recht, zoals uitgelegd door de Hoven. Die (gedeeltelijke) overlap
verwondert niet geheel, nu het immers veelal gaat om algemene kwaliteitseisen,
die behalve in het EVRM en Unierecht (deels) ook voorkomen in andere verdrags-

103 Zie o.a. P.J.P.M. van Lochem, ‘Kwaliteit van wetgeving als keuze’, in: Kwaliteit als keuze. Kwali-
teit(sbeoordeling) van rechtspraak, wetgeving en rechtswetenschappelijk onderzoek (preadvies in
Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 148-151;
S.E. Zijlstra (red.), Wetgeven. Handboek voor de centrale en decentrale overheid, Deventer: Kluwer
2012, p. 99-122.

104 Stcrt. 2017, 69426.
105 Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving (IAK), hoofdstuk 6.2 (‘Rechtmatigheid’), par.

6.2.1 (‘Aansluiting op Grondwet en hoger recht’), www. kc -wetgeving. nl.
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teksten en in de rechtstheorie.106 Wel blijft het uiteraard zaak de jurisprudentieel
materiële en procedurele uitwerking van deze eisen te blijven volgen.

6. Conclusie: de edele kunst van het kreukelen

Een wet kan op vele manieren goed zijn, al zijn er allicht nog meer manieren om
slecht te zijn. Een van de manieren waarop een wet goed kan zijn, vanuit het per-
spectief van het EU- en EVRM-recht, is door de rechter in staat te stellen de ver-
enigbaarheid van de wet met EU- en EVRM-normen juist te beoordelen en poten-
tiële gebreken zo constructief en efficiënt mogelijk op te lossen. Dit vereist onder
andere dat de wetgever rekening houdt met de Europese taak en habitat van de
Nederlandse rechter en de structuur en logica van het EU- en EVRM-recht dat
deze moet toepassen.

Bovenstaande analyse laat zien dat het EU- en EVRM-recht daarbij op
verschillende plaatsen kreukelruimte kunnen laten aan wetgever en rechter.
Dankzij een hele reeks aan eerdere, niet altijd geplande, ‘crash tests’, ook wel
jurisprudentie geheten, kan inmiddels een redelijk overzicht worden geconstru-
eerd van waar deze kreukelruimte zit en hoeveel ruimte deze laat, zowel qua
inhoud als qua motivering en proces van wetgeving. De relatief vaste structuur
van rechtvaardigingen onder EU-recht en het EVRM en de algemene vragen en
rechtsbeginselen die daarbij terugkerend een rol spelen, bieden een goed kader
voor het weergeven en beoordelen van deze ruimte. Daarbij valt op dat zowel
onder het EU-recht als onder het EVRM in elk geval wat betreft de hantering en
motivering van het legitieme doel van een wettelijke regeling aanzienlijke ruimte
bestaat. Wetgevers hebben een ruime keuze qua legitieme doelen en kunnen met
de keuze ook invloed uitoefenen op de overige kreukelruimte. Omgekeerd vormt
zowel voor het EU-recht als voor het EVRM de noodzakelijkheid meestal het
grootste struikelblok bij het rechtvaardigen van beperkingen, mede omdat het
HvJ EU en het EHRM vaak juist op dit punt relatief indringend toetsen. Daarbij
geldt voor het EVRM als relativering dat deze indringendheid sterk afhankelijk is
van de categorie rechten waarover het in een concreet geval gaat, en speelt op de
achtergrond altijd de notie van de margin of appreciation mee. Bij het EU-recht
geldt dat de noodzakelijkheidstoets formeel hetzelfde is voor alle sectoren, maar
dat in de praktijk de indringendheid van de toetsing en het vereiste bewijs gevoe-
lig kunnen verschillen. Desalniettemin betekent dit dat de kreukelruimte qua
noodzakelijkheid onder het EU-recht en – met voorgaande kanttekening – het
EVRM relatief beperkt is.

Ook valt op dat het EU-recht relatief meer gefocust lijkt op de motivering van
regelgeving, waar het EVRM relatief meer kijkt naar de wettekst zelf en het proces
van de wetgeving. Vanzelfsprekend is voor zowel het EU-recht als het EVRM de
tekst van de wet zelf het beginpunt en het uiteindelijke object van de rechterlijke
toetsing. Het is immers de wet zelf die de beperking of belemmering oplevert en

106 Zie o.a. Van Sasse van Ysselt 2018, p. 5-7.
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die gerechtvaardigd dient te worden. En natuurlijk kijkt ook het EVRM naar de
geschiktheid en proportionaliteit van een maatregel, en daarmee naar de achter-
liggende motieven van de wetgever, zoals mede vervat in de toelichting. Tegelij-
kertijd lijkt het EU-recht relatief meer dan het EVRM te focussen op de relatie
tussen een wet en de subjectieve doelen van de wetgever achter die wet, waarmee
de toelichting op een wet aan belang wint voor de rechterlijke toets. Zo kan de
rechtsgeldigheid van een belemmering zelfs geheel afhangen van het subjectieve
doel van de wetgever. Een monopolie op kansspelen dat primair gericht is op het
beschermen van de inkomsten van de staat of van goede doelen is bijvoorbeeld
verboden. Hetzelfde monopolie, maar nu volgens de toelichting gericht op het
voorkomen van verslaving, is naar alle waarschijnlijkheid wel toegestaan. Wellicht
hangt deze relatief sterke focus op de toelichting in het EU-recht samen met het
open systeem van rechtvaardigingsgronden onder het EU-recht, in tegenstelling
tot de meer beperkte catalogus aan rechtvaardigingsgronden in het EVRM. Hier-
door is het nog meer aan de wetgever zelf om uit te leggen wat precies het doel
achter een belemmering is, en aan de rechter om te controleren of dit doel de
belemmering kan rechtvaardigen. Daarnaast speelt wellicht een rol dat het EU-
recht, anders dan het EVRM, vaak gericht is op het bieden van uniforme en maxi-
male bescherming, in plaats van een vorm van minimumbescherming. Hierdoor
kan een ingrijpendere toets inzake de motivering van wetgeving en de subjectieve
doelen van de wetgever zijn aangewezen, net als het toetsen van het daadwerke-
lijk gehanteerde beleid in de praktijk.

Waar het EU-recht wellicht meer belang hecht aan de toelichting bij een wet, lijkt
het EVRM weer meer belang te hechten aan het proces van wetgeving. Waar het
EHRM expliciet en zelfs in toenemende mate een zelfstandig belang toekent aan
de zorgvuldigheid van het proces van wetgeving, waaronder de zorgvuldigheid
van de gemaakte afweging, focust het HvJ EU op de inhoud en de motivering van
de wetgeving. Dit roept de vraag op of ook het EU-recht wellicht het proces van
wetgeving meer of explicieter in ogenschouw zou moeten nemen, bijvoorbeeld bij
het beoordelen van consistentie, en zo ja, hoe dit zou moeten gebeuren. Enerzijds
zou het in ogenschouw nemen van het wetgevende proces, en meer specifiek het
geven van een ruimere marge waar sprake is geweest van een uitgebreid bespro-
ken of zelfs fel bevochten nationale politieke afweging, een manier zijn om meer
ruimte te laten aan lidstaten, bijvoorbeeld bij het maken van complexe afwegin-
gen of het beschermen van sociale doelen ten opzichte van ‘de markt’. Ook zou
men het gunnen van een ruimere marge op basis van proces wellicht kunnen
rechtvaardigen met het beginsel van subsidiariteit. In een meer procedurele
lezing van subsidiariteit zou men immers kunnen stellen dat ook de afweging
tussen conflicterende doelen op een zo laag mogelijk niveau dient te geschieden,
en dat er derhalve ook ruimte voor deze afweging moet zijn. Anderzijds is het in
ogenschouw nemen van het wetgevende proces, en het eventueel toekennen van
een extra marge op basis hiervan, lastig te rijmen met de focus van het EU-recht
op effectiviteit en harmonisatie. Anders dan het EVRM is het EU-recht immers
vaak niet enkel gericht op het beschermen van een zeker minimumniveau, maar
mede op het garanderen van zo effectief mogelijke subjectieve rechten, zeker op
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het gebied van vrij verkeer. Het idee van een zekere ‘margin of appreciation’, die
mede afhangt van hoe omstreden een onderwerp nationaal is of hoe uitgebreid
het nationale proces is geweest, lijkt te botsen met deze EU-focus op effectieve
subjectieve rechten. Of het recht op vrij verkeer van een financieel dienstverlener
mag worden belemmerd, zou in dit perspectief immers niet moeten afhangen van
hoe omstreden financiële diensten zijn in een lidstaat en hoe uitgebreid het wet-
gevende proces is geweest, maar enkel van de vraag of een belemmering objectief
gerechtvaardigd is. Ook zou de uniformiteit van het EU-recht kunnen worden
ondermijnd als de marge voor belemmering van EU-rechten zou afhangen van het
nationale wetgevende proces, en daarmee per lidstaat zou verschillen. Tegelijker-
tijd lijkt het lastig te ontkennen dat het HvJ EU nu toch al, zij het vaak impliciet,
varieert in hoe strikt de interne-markttoets wordt toegepast, en dat de nationale
politieke gevoeligheid en het voorafgaande politieke proces daarbij een factor zijn.
Het is alleen lastig om dergelijke afwegingen een logische en systematische plaats
te geven in de formeel uniforme structuur van diezelfde interne-markttoets. Dit
is natuurlijk ook lastig voor de nationale rechter, die geconfronteerd wordt met
verschillende gradaties van intensiteit waarmee het HvJ EU zelf het interne
marktrecht toepast en lastig juridisch kan duiden waarvan deze intensiteit precies
afhangt. Het niet expliciet kunnen erkennen van nationale politieke gevoelighe-
den of afgewogen compromissen kan ook aanzetten tot een zekere vorm van
hypocrisie of pragmatische toelichtingspraktijken bij de wetgever. Daar waar een
wet in feite een zorgvuldig afgewogen compromis is tussen meerdere lastig te ver-
enigen posities, en meerdere met elkaar strijdige doelen zo goed en zo kwaad als
het gaat combineert, kan het voor de rechtvaardiging onder het EU-recht wellicht
veiliger zijn om slechts een relatief algemeen doel te formuleren in de toelichting,
in plaats van om erkenning en begrip voor inconsistentie te vragen, die het EU-
recht moeilijk kan geven. Ook voor de nationale rechter of het HvJ EU kan het
soms makkelijker zijn om slechts op een beperkt deel van de toelichting of de in
bredere zin kenbare intenties van de wetgever te focussen om lastige vragen te
voorkomen. Mede gezien deze mogelijke perverse prikkels in het huidige systeem,
alsmede de blijvende vraag of het EU-recht niet op bepaalde punten meer ruimte
zou moeten laten aan nationale politieke afwegingen, kan derhalve de vraag
worden gesteld of niet actief onderzocht moet worden op welke wijze het EU-
recht meer gewicht zou kunnen toekennen aan het proces waarmee belemme-
rende wetgeving tot stand is gekomen. De ontwikkelingen en ervaringen op dit
punt onder het EVRM kunnen daarbij, met de nodige vertaalslagen, als inspiratie
dienen.

Vanzelfsprekend geeft bovenstaande analyse slechts een eerste en beperkt over-
zicht van de Europeesrechtelijke grenzen en kreukelruimte voor rechter en wetge-
ver. Ook zijn wij ons ervan bewust dat het EU- en EVRM-recht slechts een van de
vele kaders vormen waar een goede wet aan dient te voldoen. De wetgever staat
derhalve voor de uitdaging om simultaan te voldoen aan meerdere kaders, die
wellicht op andere punten grenzen en kreukelruimtes plaatsen. Ook zal in veel
gevallen de verenigbaarheid met EU- of EVRM-recht met name afhangen van
materiële overwegingen die per wet zullen verschillen, en hier daarom buiten
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beschouwing zijn gelaten. Ondanks deze beperkingen blijft het echter een feit dat
een goede wet binnen de kreukelruimte moet blijven die het EU-recht en het
EVRM laten, de nationale rechter toelaat dit te verifiëren en de rechter daarmee
helpt om zowel zijn nationale als zijn Europese taak uit te voeren zonder de gren-
zen van legitimiteit en rechterlijke activiteit op te zoeken. Zoals de evolutie meer
in het algemeen heeft aangetoond voor empathie, is een dergelijke vorm van wet-
gevende empathie voor de rechter overigens ook in het belang van de wetgever
zelf. De kans op overleven van wetgeving neemt immers toe waar deze niet direct
in conflict komt met normen van hoger recht. Daarnaast voorkomt afdoende
empathie ook dat de nationale rechter in een weliswaar legitieme, maar toch pre-
caire situatie gebracht wordt door bijvoorbeeld wetten in formele zin buiten toe-
passing te moeten laten of zelf pseudowetgevend op te moeten treden op basis
van verdragsrecht. Een goede wet verlaagt daarmee de druk op het toch relatief
fragiele rechterlijke bindweefsel tussen het nationale recht en de bovennationale
rechtsordes, zeker wat betreft legitimiteit.107

107 Zie nader op dit punt, waaronder het risico op het afwentelen van politiek gevoelige beslissingen
op de rechter, o.a. A. Cuyvers, The EU as a Confederal Union of Sovereign Member Peoples. Exploring
the Potential of American (Con)federalism and Popular Sovereignty for a Constitutional Theory of the
EU (diss. Leiden), Zutphen: Wöhrmann 2013, p. 211 e.v.
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