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Inleiding 

• Groeiende onduidelijkheid en instabiliteit in onze 
rechtsorde, vooral bij uitoefening van 
economische activiteiten => aantasting van 
beginselen van rechtszekerheid en vertrouwen 

• Cruciaal hierbij is het onderscheid tussen 
sturende wetgeving en ordenende regelgeving 
en hoe het ordenend karakter van wetgeving 
onder druk staat van sturende regelgeving 

• Dit euvel aanpakken binnen het juridisch 
denkkader door inschakeling van rechters => 
wetgever is gebonden door hogere rechtseisen  



Het algemeen rechtskader 

De algemene beginselen van behoorlijke 
regelgeving bij de vormgeving van regelgeving: 

• Het zorgvuldigheidsbeginsel: evenwichtige 
afweging van alle betrokken belangen 

• Het motiveringsbeginsel: publieke 
verantwoording van de gemaakte keuzes 

• Het redelijkheidsbeginsel: vermijden van zeer 
schadelijke, onbedoelde effecten 



Het algemeen rechtskader 

De klassieke grondrechten en individuele 
vrijheden als grondslag van de rechtsorde 
=> nood aan vrijwaring 

• Het eigendomsrecht en de vrijheid van 
ondernemen liggen in elkaars verlengde 

• Inperking ervan enkel mogelijk indien doel 
legitiem en de regelgeving geschikt, 
noodzakelijk en evenredig 



Het algemeen rechtskader 

• Het supranationaal Europees rechtskader 
van de Interne Markt: alle potentiële 
handelsbelemmeringen tussen lidstaten 

• Het gelijkheidsbeginsel 

– De vergelijkbaarheid van de gevallen 

– Het objectief en algemeen karakter van het 
gemaakte onderscheid 

– De rechtvaardigingstest (cfr. evenredigheid) 



De gevalstudie 

• Wetsvoorstel tot invoering van een 
beperking op het gebruik van TVZ en van 
palmolie en kokosolie in voeding 

• Beperking van TVZ heeft geen reëel effect 

• Beperking van palm- en kokosolie 
daarentegen wel => veel producten 
zouden niet meer op de markt kunnen 

• Onderwerpen aan de vier toetsen 



De gevalstudie 

Toetsing aan de algemene beginselen van 
behoorlijke regelgeving: 

• Het zorgvuldigheidsbeginsel: limiet is veel 
strenger dan nodig voor volksgezondheid 

• Het motiveringsbeginsel: in voorbereiding is niet 
aangegeven of belangen van producenten in 
overweging zijn genomen 

• Het redelijkheidsbeginsel: commercialisatie van 
teveel producten zou geschaad worden 



De gevalstudie 

Toetsing aan het eigendomsrecht en aan de 
Interne Markt van de EU (I): 

• Het legitimiteitsbeginsel: is het ingeroepen 
publiek doel van volksgezondheid legitiem? 

=> Wellicht niet: band met ziekte is niet duidelijk 

• Het geschiktheidsbeginsel: is de ingevoerde 
beperkingsmaatregel geschikt? 

=> Wellicht niet: verschuiving van schadelijk 
menselijk gedrag (nog meer eten) 



De gevalstudie 

Toetsing aan het eigendomsrecht en aan de 
Interne Markt van de EU (II): 

• Het noodzakelijkheidsbeginsel: bestaan er geen 
minder belastende maatregelen (bvb. vrijwillig of 
via etikettering – cfr. EU-Verordening) 

• Het evenredigheidsbeginsel: grote schade voor 
producenten en gebruikers van palmolie  

Het gelijkheidsbeginsel: waarom enkel palmolie en 
niet suikers of zouten? => handelsprotectionisme? 

 



Conclusies 

• Wetgever moet zijn wetgevend werk veel 
grondiger uitvoeren => vertrekken vanuit 
bescherming van grondrechten en vrijheden 

• Veel beter inschatten van de maatschappelijke 
risico’s en van de kenmerken van het menselijk 
gedrag als oorsprong hiervoor 

• Veel meer rekening houden met alternatieven 
die ook geschikt maar minder belastend werken 

• Veel meer rekening houden met economische 
gevolgen op statisch en dynamisch vlak  



Conclusies 

• Indien wetgever dit niet doet => groeiende kans 
op vernietiging door rechter (‘blamage’) 

• Beleidsadviseurs moeten meer rekening houden 
met deze juridische mogelijkheid => krachtig 
wapen tegen onverantwoordelijke wetgever 

• Er is weinig gevaar op rechterlijk activisme 
aangezien het rechterlijk toetsingskader 
nauwgezet moet gevolgd worden 


