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 Tentamenboekje Algemene Rechtswetenschap 1 2022-2023 

 Voorwoord 

 Beste student, 

 Voor je ligt het Tentamenboekje van het vak Algemene Rechtswetenschap 1 voor de studie 
 Rechtsgeleerdheid. Slim Academy heeft de belangrijkste studiestof voor je samengevat. Zo kun jij 
 zo prettig mogelijk studeren. We wensen je alvast succes met studeren en natuurlijk met het 
 behalen van jouw studiepunten! 

 Kwaliteit 
 Omdat wij de kwaliteit van onze samenvattingen zo hoog mogelijk willen houden zijn we 
 benieuwd naar jouw feedback. We sturen je hierom twee weken na ontvangst van de 
 samenvatting een mailtje met het verzoek om de samenvatting te beoordelen. Je zou ons heel 
 erg helpen als je deze invult. Mocht je op een ander moment al opmerkingen, tips of 
 verbeterpunten hebben, mail ons dan op  klantenservice@slimacademy.nl  of stuur een berichtje 
 via Facebook chat, dan gaan wij hier direct mee aan de slag! 

 Werken bij 
 Slim Academy is altijd op zoek naar gemotiveerde studenten! Lijkt het je leuk om bij ons aan de 
 slag te gaan met het samenvatten en nakijken van samenvattingen? Dan is de rol van Studieheld 
 zeker iets voor jou. Je kunt werken vanuit huis, krijgt een riante vergoeding en je hebt een 
 studiegerelateerde bijbaan die goed op je cv staat. Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en 
 cv naar  klantenservice@slimacademy.nl  . 

 Nadruk verboden 
 Samen studeren werkt natuurlijk goed. Wijs jouw vrienden dan ook vooral op de samenvattingen 
 van Slim Academy. Nadruk en het delen van de samenvatting met derden is uiteraard verboden. 
 Als je wilt dat wij in staat blijven de verslagen aan jullie aan te bieden, geef dit verslag dan niet 
 aan derden en laat jouw studiegenoten zelf een exemplaar aanschaffen. 

 Kom in contact met Slim Academy 
 Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via: 

 www.slimacademy.nl 
 @SlimAcademy.nl 
 klantenservice@slimacademy.nl 
 010 214 32 45 

 We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens! 

 Team Slim Academy 

 P.S. De samenvatting is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Het is en blijft een samenvatting, 
 die als aanvulling op de verplichte lesstof gezien moet worden en geen vervanging is van de verplichte 
 lesstof. 
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 Informatie over het vak 

 Bij Algemene Rechtswetenschap 1 leer je over de werking van de verschillende rechtsgebieden en 
 wat het recht precies is. Verder komen de eerste basis rechtsregels en wetsartikelen aan bod. Het 
 is dan ook een zeer belangrijk vak omdat het de basis vormt voor alle andere vakken. 

 Het tentamen 
 Het tentamen vindt plaats op  25 oktober 2022. Mocht dit vak niet in één keer halen, dan is het 
 hertentamen op 10 november 2022. 

 Verzenddata van de samenvattingen 
 De eerste twee weken van de voorgeschreven stof wordt bij de aanvang al online geplaatst. Zo 
 kun je direct studeren met de stof. De uitwerkingen van de hoorcolleges en werkgroepen worden 
 iedere vrijdag online geplaatst. De papieren boekjes worden verzonden op: 

 ●  Literatuurboekje: 15-09-2022; 
 ●  Lespakket: 14-10-2022. 
 ●  Tentamenboekje: 14-10-2022 

 Succes met studeren! 

 Team Slim Academy 
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 Week 1. Inleiding recht 

 Indeling van het recht 
 Recht is er om processen doelmatiger te maken en sneller te laten verlopen. Zonder recht loopt 
 alles vast en is er chaos en wanorde. Er kan op verschillende manieren onderscheid worden 
 gemaakt in het recht. De meest voor de hand liggende verdeling, is de verdeling tussen het 
 privaatrecht en publiekrecht. 

 (Bron 1: Slim Academy 2022-2023, Het rechtssysteem) 

 Uiteraard kunnen nog veel meer rechtsgebieden worden geplaatst onder privaatrecht en 
 publiekrecht. Denk aan familie- en personenrecht of aan het EVRM. Het onderscheid is soms 
 moeilijk te maken, omdat overheidsorganen in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen vaak toch 
 volgens publiekrechtelijke maatstaven moeten handelen. De maatstaf die dan vaak meetelt, is 
 die van het  algemeen belang  . De overheid heeft op deze manier minder speelruimte. De 
 overheid kan echter ook meer speelruimte krijgen door de maatstaf van het algemeen belang. 

 -  Bij het privaatrecht  gaat het om burgers onderling en de verhouding tussen burgers en 
 rechtspersonen. Het privaatrecht wordt ook wel het  burgerlijk recht  of het civiele recht 
 genoemd. 

 -  Het publiekrecht  gaat over de overheid en haar organen (staatsrecht) en de overheid en 
 haar burgers (bestuursrecht). 

 Formeel en materieel recht 
 Binnen het publiek- en privaatrecht kan een onderscheid worden gemaakt tussen formeel en 
 materieel recht. Het  formele recht  gaat over het proces. Deze wetten geven aan hoe een 
 bepaald proces moet verlopen, welke beginselen en waarborgen meespelen en waar de rechter 
 naar moet kijken. Bij publiekrecht kun je denken aan het Wetboek van Strafvordering. Bij formeel 
 privaatrecht kun je denken aan het Burgerlijk procesrecht. 

 Het  materieel recht  is meer inhoudelijk. Bij materieel publiekrecht kun je denken aan het 
 Wetboek van Strafrecht. Daarin staat inhoudelijk welke gedraging verboden is en hoe die 
 gedraging wordt bestraft. Voor materieel privaatrecht kun je denken aan het Burgerlijk Wetboek. 
 Hierin staat in bijvoorbeeld boek 3 wat een rechtshandeling is. In boek 6 wordt inhoudelijk 
 ingegaan op de overeenkomst. 

 Kortweg, het materieel recht verwijst naar de rechtsregels die voorschrijven hoe burgers zich in 
 het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar behoren te gedragen. Formeel recht is het recht 
 dat dient om het recht materieel af te dwingen. Dit wordt ook wel het procesrecht genoemd. 
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 Functies van het recht 
 Het recht heeft twee  functies  : 

 ●  Conflictmijdende functie; 
 ●  Conflictoplossende functie. 

 Bij de  conflictmijdende functie  gaat het om een ordening van menselijk gedrag. Hierbij is 
 sprake van  materieel recht  , aangezien het hier gaat om regels die ervoor zorgen dat de rechten 
 en plichten van personen in hun onderling verkeer worden geordend. Het ziet toe op de 
 verboden en geboden. Bij de  conflictoplossende functie  gaat het om  formeel recht  oftewel 
 procesrecht. Er is namelijk al een conflict geweest en deze dient opgelost te worden. Binnen het 
 recht kan ook onderscheid worden gemaakt tussen het materieel recht en het formeel recht. 

 Het  materieel recht  bestaat uit: 
 ●  Het  Burgerlijk Wetboek  (BW): hierin is het burgerlijk recht geregeld en de daarmee 

 verwante wetten. Het burgerlijk recht heeft betrekking tot het privaatrecht en regelt de 
 betrekkingen tussen personen onderling. Het materiële privaatrecht kan men in twee 
 hoofdgroepen onderscheiden, namelijk  regels betreffende een persoon  en  regels 
 betreffende het vermogen van een persoon  . De regels betreffende de persoon 
 kunnen ook weer in twee groepen worden onderverdeeld, namelijk het  personen- en 
 familierecht  en het  rechtspersonenrecht  . De regels betreffende het vermogen van 
 een persoon worden geregeld in het  vermogensrecht  ; 

 ●  Het  Wetboek van Strafrecht  (Sr): dit is het belangrijkste boek van het strafrecht. Hierin 
 zijn alle gedragingen die bedreigd zijn met straf opgenomen; 

 ●  De  Algemene wet bestuursrecht  (Awb): dit is de belangrijkste wet van het 
 bestuursrecht. Het bestuursrecht gaat voornamelijk over de bestuursactiviteit van de 
 overheid. 

 Het formeel recht kunnen we vinden in: 
 ●  Het  Wetboek van Rechtsvordering  (Rv): dit is het wetboek waarin staat hoe het 

 strafproces moet verlopen wanneer er een conflict ontstaat tussen burgers onderling. 
 Overigens staat ook in dit wetboek wat de straf is; 

 ●  Het  Wetboek van Strafvordering  (Sv): dit is het tweede boek van strafrecht. Hierin zijn 
 de straffen voor bepaalde strafbare feiten opgenomen. Overigens is ook de wijze waarop 
 het strafproces moet verlopen opgenomen; 

 ●  De  Algemene wet bestuursrecht  (Awb): zoals hierboven al te zien was, behoort de Awb 
 zowel tot materieel als formeel recht. Dit komt doordat in de Awb zowel de 
 bestuursactiviteit van de overheid is opgenomen als het strafprocesrecht. 

 Dwingend en regelend recht 
 Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt in dwingend en regelend recht. Het 
 publiekrecht is grotendeels dwingend.  Dwingend  betekent dat er niet mag worden afgeweken 
 van de wet. Er mag niet worden afgeweken van het recht, omdat deze wetten belangrijk zijn voor 
 het algemeen belang. Bijvoorbeeld art. 310 Sr. 

 Daartegenover bestaat  regelend recht  . Dit wordt ook wel aanvullend recht genoemd. Deze 
 wetten zijn door de wetgever opgesteld om onduidelijkheid te voorkomen wanneer de partijen 
 niets hebben afgesproken. 
 Dit is dus vooral te vinden in het privaatrecht. Als de partijen wel een afspraak hebben gemaakt, 
 moeten zij zich aan deze afspraak houden. Hebben ze geen afspraak gemaakt? Dan geldt het 
 regelend recht. 
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 Onder  objectief recht  wordt de verzameling rechtsnormen verstaan en dit is daarmee nauw 
 verwant aan het positieve recht.  Subjectieve rechten  daarentegen zijn rechten die personen, die 
 door het objectieve recht erkend worden, ontlenen aan de regels van het objectieve recht. 
 Voorbeelden van subjectieve rechten zijn: het recht om je mening te uiten, het recht op 
 eigendom en het recht om niet mishandeld te worden. 
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 Tentamenboekje Algemene Rechtswetenschap 1 2022-2023 

 Week 2: De rechtsbronnen 

 De rechtsbronnen 

 (Bron 2: Slim Academy 2022-2023, rechtsbronnen) 

 Het recht als systeem 
 Het recht als systeem bestaat uit verschillende  bronnen  . Zo kennen we: 

 ●  Geschreven bronnen:  Onder geschreven bronnen valt de volgende regelgeving 
 -  Internationaal recht, Grondwet, wetten en beleidsregels 

 ●  Ongeschreven bronnen:  Hieronder valt bijvoorbeeld het gewoonterecht en de 
 rechtsbeginselen. 

 ●  Uitleg van bronnen:  rechtspraak. 

 De rechtsbronnen worden kort met hun belangrijkste kenmerken hieronder weergeven: 

 De wet  ●  (Formele) Wetten worden op grond van art. 81 Gw door de formele 
 wetgever gemaakt. Een wet gemaakt op basis van art. 81 Gw is een 
 wet in formele zin. 

 ●  Een wet in formele zin (wifz) wordt gemaakt door de regering 
 (koning en ministers) en door de Staten-Generaal (de Eerste en de 
 Tweede Kamer). Zij vormen samen de formele wetgever. 

 ●  Of een wet een wet in formele zin is, zie je aan het begin van de wet 
 (Wetboek van Strafvordering, Wet op de rechterlijke organisatie 
 etc.) dus nog voor het eerste wetsartikel. 

 ●  Een wet in formele zin, kan ook een wet in materiële zin zijn. Maar 
 een wet in materiële zin hoeft niet per se een wet in formele zin te 
 zijn (wimz). 
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 Het verdrag  ●  Een verdrag is een overeenkomst tussen twee of meerdere staten. 
 Verdragen zijn dus bilateraal of multilateraal; 

 ●  De staten bepalen zelf hoe ze tegenover elkaar gedragen, er 
 bestaan geen wereldwetgevers; 

 ●  Men spreekt van internationale wetgeving als internationale 
 organisaties regels maken die de burgers van de verdragsstaten 
 binden; 

 ●  De verbindende kracht van verdragen wordt verdedigd met een 
 beroep op pacta sunt servanda; 

 ●  In Nederland worden verdragen gesloten door de regering onder 
 goedkeuring van de Staten-Generaal, art. 90 en 91 Gw. Dit kan 
 stilzwijgend gebeuren, maar ook uitdrukkelijk; 

 ●  Internationaal recht kan zich op twee manieren verhouden tot het 
 nationale recht. Hieruit volgt de dualistische opvatting en de 
 monistische opvatting. In Nederland geldt het  gematigd monisme  . 

 Jurisprudentie  ●  Soms zijn regels onduidelijk, waardoor interpretatie van de rechter 
 noodzakelijk is. Voor die interpretatie zijn concrete gevallen 
 belangrijk, omdat men tijdens de totstandkoming van de wetten 
 niet met alle omstandigheden en situaties bekend kan zijn; 

 ●  De legitimiteit van rechtersrecht heeft ook te maken met de 
 rechtvaardigheid van rechtersrecht. Het gaat dan om de toepassing 
 van een algemene regel of de toepassing in een concreet geval; 

 ●  De rechter kan ervoor kiezen om de reikwijdte van een regel uit te 
 breiden door de billijkheidscorrectie. 

 De gewoonte  ●  Een gewoonte is het feitelijk gebeuren in de maatschappij 
 ●  De rechtvaardiging van gewoonterechtelijke regels is te vinden in de 

 acceptatie ervan en de gedeelde verwachtingen dat men zich 
 hieraan zal houden; 

 ●  Het gewoonterecht is een onafhankelijke rechtsbron en geldt dus 
 ook als de wet er niet naar verwijst; 

 ●  Om van gewoonterecht als rechtsbron te kunnen spreken, moet 
 worden voldaan aan de volgende twee voorwaarden: 

 1.  Usus  , de herhaling van feiten; 
 2.  Opinio necessitatis  , de overtuiging dat het zo hoort en niet 

 anders. Dit wordt ook gezien als het ideële moment. 
 (Bron 3: Slim Academy, 2022-2023) 

 De bovenstaande rechtsbronnen zijn allen herkenbaar door hun herkomst. Naast deze 
 rechtsbronnen  worden de rechtsbeginselen ook als rechtsbron gezien  . Rechtsbeginselen zijn 
 echter ongeschreven. De inhoud van rechtsbeginselen is belangrijker dan de herkomst ervan. 
 Daarom worden rechtsbeginselen traditioneel niet gezien als rechtsbron. Een bezwaar tegen 
 ongeschreven bronnen is  rechtsonzekerheid  . Aangezien de regels niet zijn opgeschreven wordt 
 dit beschouwd als rechtsonzekerheid in tegenstelling tot het geschreven recht. In Nederland is 
 het zo dat men zo weinig mogelijk ongeschreven regels wilt hebben en zo veel mogelijk 
 geschreven regels. Dit om de rechtszekerheid te versterken. We noemen dit het  codificatie 
 ideaal  . 
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 Wet in formele zin en wet in materiële zin 
 Naast het formele en materiële recht, bestaan wetten in formele en materiële zin. 

 Slimme tip! 
 Dit onderwerp wordt vrijwel altijd gevraagd op tentamens. Ken het onderscheid goed en weet 
 hoe je de wetten kan herkennen. 

 Wat is het onderscheid tussen wetten in formele en materiële zin? 

 Wet in formele zin (WIFZ)  Wet in materiële zin (WIMZ) 

 ●  Ieder besluit van de formele wetgever 
 is een wet in formele zin; 

 ●  De formele wetgever is de regering 
 (koning en ministers) en de 
 Staten-Generaal (Eerste en Tweede 
 Kamer) samen; 

 ●  Dit kan je zien aan het begin van de 
 wet, dus nog voor het eerste 
 wetsartikel; 

 ●  De inhoud van de wet, maakt hier 
 niets uit. Het gaat erom dat de wet is 
 opgesteld door de formele wetgever. 

 ●  Een algemene, abstracte, de burger 
 bindende rechtsregel, afkomstig van 
 één van de overheidsorganen die 
 bevoegd zijn tot het maken van regels; 

 ●  Algemeen houdt in dat de wet van 
 toepassing is op een onbepaalde 
 groep mensen en niet op concrete 
 individuen; 

 ●  Abstract houdt in dat de wet van 
 toepassing is op meerdere gevallen, 
 dus niet is bedoeld voor een 
 specifieke gevallen; 

 ●  De wet moet gemaakt zijn door een 
 overheidsorgaan die de bevoegdheid 
 heeft om een wet te maken. Dit kan 
 bijvoorbeeld de gemeente zijn op 
 grond van art. 124 Gw; 

 ●  Wetten in materiële zin worden niet 
 op grond van art. 81 Gw gemaakt. 

 (Bron 4: Slim Academy, 2022-2023) 

 Bij WIFZ gaat het dus om het proces tijdens het maken van de wet. Bij WIMZ gaat het om de 
 inhoud van de wet. Daarom kan een WIFZ ook een WIMZ te zijn, maar andersom hoeft dit niet zo 
 te zijn omdat ook andere organen van de overheid wetten mogen opstellen. 

 Slimme tip! 
 Op tentamens wordt vaak gevraagd naar de Gemeentewet (Gemw). Dit is een wet in formele 
 zin. Op basis van art. 124 van de Grondwet krijgen de gemeenten de bevoegdheid om wetten 
 in materiële zin te maken. Deze wetten zie je vaak terug in de APV (Algemene Plaatselijke 
 Verordening). De Gemeentewet zelf is dus een WIFZ. 
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 Wetten kunnen worden verdeeld in wetten in formele zin en wetten in materiële zin. Er zijn drie 
 soorten wetten: 

 1.  Wetten in formele zin die geen wet in materiële zin zijn  . Een voorbeeld hiervan is de 
 goedkeuring van de rijksbegroting. Het gaat hier namelijk om een besluit in een 
 individueel geval; 

 2.  Wetten in formele zin die tegelijkertijd wet in materiële zin zijn  . Een voorbeeld 
 hiervan is de Auteurswet. Deze is gemaakt door de formele wetgever, met een inhoud die 
 algemeen, abstract en de burger bindend is; 

 3.  Wetten in materiële zin die geen wetten in formele zin zijn  . Een voorbeeld hiervan is 
 het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Dat is een algemene maatregel van het 
 bestuur, dus niet afkomstig van de formele wetgever, maar wel algemeen, abstract en de 
 burger bindend. 

 Slimme tip! 
 De formulering die hierboven wordt gebruikt, wordt ook gebruikt op tentamens. Deze lastige 
 formulering kan voor verwarring zorgen. Onthoud het volgende, alleen de volgende wetten 
 bestaan: 

 1.  Wet in formele zin; 
 2.  Wet in formele zin en in materiële zin; 
 3.  Wet in materiële zin. 

 Procedure totstandkoming wetten in formele zin: 
 De procedure van de totstandkoming van wetten in formele zin is als volgt: 

 ●  Het wetsvoorstel wordt ingediend  . Dit gebeurt gewoonlijk door de regering. Tweede 
 Kamerleden hebben het recht van initiatief, wat inhoudt dat zij ook de bevoegdheid 
 hebben om wetsvoorstellen in te dienen. Het voorstel wordt besproken in de 
 ministerraad; 

 ●  Het wetsvoorstel gaat naar de Raad van State  die het voorstel voorziet van openbaar 
 advies; 

 ●  Het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer  , wat geschiedt namens de 
 Koning. Hij voorziet het voorstel van een Koninklijke boodschap, die in de aanhef van het 
 wetsvoorstel staat. Deze aanhef bevat ook een  considerans  . Dit is een korte omschrijving 
 van de reden om het betreffende onderwerp bij wet in formele zin te regelen.Vervolgens 
 wordt het voorstel voorzien van een  Memorie van Toelichting  (hierna: MvT). De MvT is 
 een verdieping van de considerans. Daarna wordt het voorstel besproken in vaste 
 commissies die erover beraadslagen en een schriftelijk verslag uitbrengen over eventuele 
 discussiepunten. Vervolgens komt het voorstel in de agenda van de Tweede Kamer die 
 het mondeling behandelt in de vergadering; 

 ●  Het voorstel gaat naar de Eerste Kamer  . De Eerste Kamer heeft enkel de keuze om het 
 voorstel te aanvaarden of te verwerpen; 

 ●  Het voorstel moet ter  bekrachtiging  worden ondertekend door de Koning. Aan de zijde 
 van de regering wordt de wet ondertekend door de minister in wiens portefeuille de wet 
 valt. Ook de Minister van Veiligheid en Justitie moet alle wetten in formele zin 
 ondertekenen. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de bekendmaking; 

 ●  De wet treedt pas in werking na de  bekendmaking  ; 
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 De legaliteitsvereisten van de wet 
 Voordat er rechten ontleend kunnen worden aan een wet, moet de wet eerst voldoen aan de 
 volgende  legaliteitsvereisten  : 

 ●  De wet moet afkomstig zijn van een bevoegd overheidsorgaan; 
 ●  De wet moet voldoen aan alle vormvereisten, zoals een deugdelijke bekendmaking; 
 ●  De wet mag niet in strijd zijn met een hogere wettelijke regeling; 
 ●  De wet moet in overeenstemming zijn met de algemene rechtsbeginselen. 

 Verdragen 
 Op internationaal niveau bestaat er geen centrale overheid, zodat nationale staten zich in 
 principe tegenover elkaar kunnen gedragen zoals zij dat zelf willen. Wel heeft de Algemene 
 Vergadering van de Verenigde Naties bepaald dat er bepaalde internationale regels van 
 dwingend recht bestaan. Dit wordt ook wel  ius cogens  genoemd. Bovendien bestaan er, naast 
 deze dwingende regels, normen die bepaalde betrekkingen tussen staten regelen. Het geheel van 
 deze regels en normen wordt onder het internationale recht verstaan. 

 Wanneer internationale organisaties regels maken die burgers van de nationale lidstaten binden, 
 is er sprake van  internationale wetgeving  . Internationale wetgeving wordt vaak gecodificeerd in 
 verdragen  . Een verdrag is een overeenkomst gesloten tussen verschillende staten. 

 Doorwerking 
 Er bestaan twee opvattingen over de wijze waarop het internationale recht zich verhoudt ten 
 opzichte van het nationale recht. Ten eerste is er de  dualistische opvatting  . Deze houdt in dat 
 de nationale en de internationale rechtsorde als twee van elkaar gescheiden rechtssferen 
 opgevat worden. Hierbij geldt dat het internationale recht burgers van een nationale staat niet 
 direct kan binden, tenzij er in het nationale recht een  transformatiewet  bestaat. Hierbij zet de 
 transformatiewet het internationale recht om in nationaal recht. In deze opvatting spelen 
 verdragen geen rol als formele rechtsbron voor het nationale recht. Ten tweede bestaat er de 
 monistische opvatting  . In deze opvatting wordt de nationale rechtsorde als ondergeschikt 
 gezien aan de internationale rechtsorde. Verdragsbepalingen hebben rechtstreekse werking in 
 de nationale rechtsorde. 

 In Nederland geldt een tussenpositie van bovenstaande opvattingen, het  gematigd monisme  . 
 Dit blijkt uit  artikel 93 en 94 Gw  . Hierin is bepaald dat slechts eenieder verbindende 
 verdragsbepalingen directe werking in de nationale rechtsorde hebben. Dit betekent dat de 
 burger een rechtstreeks beroep kan doen op deze bepalingen in een nationale procedure. De 
 eenieder verbindende verdragsbepalingen staan hiërarchisch hoger dan het nationale recht. Het 
 nationale recht kan dus in strijd zijn met dergelijke internationale bepalingen en moet in zulke 
 gevallen buiten toepassing gelaten worden. Het is aan de rechter om te bepalen of een bepaling 
 eenieder verbindend is. Vaak gaat het om bepalingen die fundamentele rechten voor de mens 
 bevatten. 

 (Bron 5: Slim Academy 2022-2023, gematigd monisme) 
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 De jurisprudentie 
 De rechterlijke beslissing 
 Ten tijde van het legisme heerste de opvatting dat slechts de rechter de wet mocht toepassen. 
 Tegenwoordig is deze opvatting over de rechter veranderd. Er is geaccepteerd dat het de taak 
 van de rechter is om in het concrete geval vast te stellen wat het gedragsvoorschrift is dat in de 
 rechtsregel besloten ligt. De rechtsregel wordt hier beïnvloed door de feiten van geval. Dit leidt 
 ertoe dat de rechtsregel anders toegepast kan worden dan in principe de bedoeling was. 

 Als voor een bepaald geval geen wettelijke regel voorhanden is, zal de rechter moeten zoeken 
 naar een andere regel. Dit kan een herformulering zijn van een eerdere regel, maar er kan ook 
 sprake zijn van het formuleren van een nieuwe regel. 
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 Week 3: Recht en staat 

 Om iets een  staat  te noemen, moet aan de volgende  voorwaarden  zijn voldaan: 
 ●  Er moet een  staatsgebied  zijn, waarbij er een land en territoriale wateren zijn; 
 ●  Er moeten  staatsburgers  zijn die de nationaliteit van de staat hebben. Daarbij moeten er 

 wetten  zijn die gelden voor alle burgers. Zo kent Nederland de Rijkswet 
 Nederlanderschap. Dit is echter één van de weinige wetten die Nederland kent en alle 
 Nederlanders bindt. De overige wetten zijn slechts van toepassing op een deel van de 
 bevolking. Bijvoorbeeld degene die steelt, krijgt straf. Deze wet geldt alleen voor diegenen 
 die stelen; 

 ●  Er moet een  staatsoverheid  zijn. Deze overheid moet een effectief en een stabiel gezag 
 uitoefenen over de burgers. 

 Er zijn vier kernbeginselen die de kern van de rechtsstaatgedachte vormen: 

 (Bron 6: Slim Academy 2022-2023, Minimumeisen rechtsstaat) 

 De eis van het legaliteitsbeginsel 
 Dit houdt in dat er een wettelijke grondslag moet zijn voor ieder overheidsoptreden. Dit beginsel 
 vormt de basis van de rechtsstaat: door te eisen dat alle overheidshandelingen gebaseerd 
 moeten zijn op de wet, wordt ervoor gezorgd dat willekeurig handelen wordt voorkomen. Zo nu 
 en dan is het een lastig geval, omdat een besluit wel gebaseerd moet zijn op de wet, maar een 
 overheidsorgaan heeft ook bepaalde vrije ruimte nodig om het besluit concreet te maken. 
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 Machtsverdeling 
 Een belangrijk kenmerk van het  rechtsstaatidee  is dat het individu is gericht op eigenbelang. Het 
 is nu de vraag hoe voorkomen kan worden dat de staat, die ook wordt bemand door individuen, 
 partij wordt in de conflicten die hij moet reguleren en beslissen. Hiervoor is door  Montesquieu 
 het beginsel van machtenscheiding  (trias politica) bedacht. Dit houdt in dat de drie 
 basisbevoegdheden van de staat niet in één hand mogen liggen, maar moeten worden gespreid 
 over verschillende organen die elkaar kunnen controleren.  De leer van de machtenscheiding 
 komt op het volgende neer: 

 ●  De staatsmacht moet worden verdeeld over  drie machten  : de wetgevende, de 
 uitvoerende en de rechtsprekende macht. Elk van deze machten oefent een aparte taak 
 uit; 

 ●  De drie genoemde overheidstaken worden door  drie afzonderlijke organen 
 uitgeoefend. Er is dus niet alleen een scheiding in machten, maar ook in personen die 
 deze machten uitoefenen. In de Grondwet zijn de organen en functies ook gescheiden in 
 de verschillende hoofdstukken. 

 (Bron 7: Slim Academy 2022-2023, Trias politica) 

 Deze precieze vorm van machtenscheiding is in Nederland nooit gerealiseerd. In het Nederlandse 
 staatsbestel is de regering namelijk drager van zowel uitvoerende als wetgevende 
 bevoegdheden. De grondgedachte van deze leer is in Nederland echter wel behouden gebleven. 

 Slimme tip! 
 De Trias Politica wordt ook wel het systeem van  ‘checks and balances’  genoemd. 

 Het systeem van  checks and balances  is bedoeld om machtsmisbruik te voorkomen. ‘  Checks’  houdt 
 in dat de verschillende organen toezicht op elkaar houden en ‘  balances’  houdt in dat er tussen 
 staatsorganen in een zeker evenwicht met elkaar wordt samengewerkt. Montesquieu heeft ook 
 een boek genaamd  De l’esprit de lois  (‘Over de geest van de wetten’) geschreven, waarin hij de 
 volgende typen staatsinrichtingen behandelde: 

 ●  L’etat monarchique  (de staat met  monarchie  ); 
 ●  L’etat desptique  (de staat met  despoot  ), waarin geen wetten zijn en geen rechter 

 eigenmachtig en volgens persoonlijke voorkeuren optreedt; 
 ●  L’etat républicain  (  de republiek  ), het type staat dat de voorkeur van Montesquieu had. 
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 Over zijn favoriete staatsinrichting, de republiek, had Montesquieu de volgende ideologische 
 ideeën: 

 ●  De wetgevende macht is een vertegenwoordiging van het volk  : de wetgevende macht 
 moet worden toevertrouwd aan een orgaan dat qua samenstelling een 
 vertegenwoordiging is van het volk. Een voorbeeld hiervan is het Engelse parlement, 
 waarin men een Lagerhuis (gekozen door de burgerij) en een Hogerhuis 
 (vertegenwoordiging van de adel) heeft; 

 ●  De onafhankelijke rechtspraak  : de rechtspraak moet volledig onafhankelijk zijn. Om dit 
 te bewerkstelligen moeten de leden onafzetbaar zijn. De taak van de rechters is beperkt: 
 ze fungeren enkel als  spreekbuis van de wet  . Ook moet het gehele (positieve) recht 
 uitsluitend door de wetgever geschapen worden, waarin recht en wet identiek zijn. 

 De Trias Politica in Nederland 
 De wetgevende macht 
 De wetgevende macht wordt in Nederland gevormd door de regering en de Staten-Generaal (art. 
 81 Gw).  De Staten-Generaal  bestaat uit de  Eerste en de Tweede Kamer  en wordt ook wel het 
 parlement  genoemd. De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de 
 bevolking, terwijl de leden van de Eerste Kamer gekozen worden door Provinciale Staten. 
 De wetgevende macht is bevoegd tot het maken van  wetten  die algemeen verbindende 
 voorschriften bevatten. De regering is ook bevoegd om zelfstandig algemeen verbindende 
 voorschriften te maken. Dit worden AMvB’s genoemd: algemene maatregelen van bestuur. 

 De uitvoerende macht 
 De uitvoerende macht bestaat uit het  bestuur  van Nederland, oftewel de regering. De regering 
 wordt gevormd door de  ministers en de Koning  (art. 42 lid 1 Gw). De ministers vormen de 
 ministerraad  samen met de minister-president, die daar voorzitter is. De uitvoerende macht 
 neemt besluiten over kwesties die betrekking hebben op het algemene regeringsbeleid. 

 De regering is de hiërarchische top van een omvangrijk bestuursorgaan en bestaat uit de 
 ministeries en vrijwel alle rijksdiensten. Een  Koninklijk besluit  (hierna: een KB) is een besluit dat 
 genomen is door de regering. De inhoud van deze besluiten is anders zodra  de Kroon  (de 
 regering) een andere functie uitoefent. De regering is niet enkel de uitvoerende macht, maar 
 maakt ook onderdeel uit van de wetgevende macht. Een KB is een  beschikking  als dit een 
 beslissing van een bestuursorgaan ten aanzien van een individueel persoon inhoudt. 
 Voorbeelden hiervan zijn het benoemen van een burgemeester of het wijzigen van een 
 achternaam. Als een KB een beschikking inhoudt, dan oefent de Kroon zijn  bestuursfunctie  uit. 
 Een KB kan ook een  AMvB  zijn. De inhoud van dit KB bestaat in dit geval uit wetgeving. De Kroon 
 oefent dan ook zijn  wetgevende bevoegdheid  uit bij het maken van een AMvB. Hieruit blijkt dat 
 er geen zuivere trias politica geldt in Nederland. 

 De rechtsprekende macht 
 De rechtsprekende macht is opgedragen aan de  rechterlijke macht en aan de gerechten die 
 niet tot de rechterlijke macht behoren  . De samenstelling en de werkwijze zijn geregeld in de 
 Wet op de Rechterlijke Organisatie  (hierna: de Wet RO). De  hoofdtaak  van de rechterlijke 
 macht is het beslechten van geschillen op basis van algemene regels, zoals deze vast zijn gelegd 
 in wetgeving. In een vonnis (rechtbank) of een arrest (het Hof of de Hoge Raad) spreekt de 
 rechter zich uit over dergelijke geschillen. De rechter kan zich ook uitspreken in een beschikking. 
 Dit kan hij alleen als hij een bestuursrechtelijke taak bekleedt. De rechter is nooit bevoegd tot het 
 maken van wetgeving. Binnen de rechterlijke macht bestaat  geen formele hiërarchie  : de rechter 
 is geen verantwoording verschuldigd en is evenmin ondergeschikt. 
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 Decentralisaties 
 Decentralisaties zijn de hiërarchische verhoudingen binnen de overheid. Nederland is een 
 gedecentraliseerde eenheidsstaat. Het Rijk Nederland is verdeeld in verschillende 
 gedecentraliseerde overheden. Zij hebben allemaal een eigen wet. Denk aan het volgende: 

 ●  Provincie (Provinciewet); 
 ●  Gemeente (Gemeentewet); 
 ●  Waterschappen (Waterschapswet). 

 De gedachte achter decentralisaties is de spreiding van bevoegdheden. Dit houdt verband met 
 de machtenscheiding en machtenspreiding van de Trias Politica. 

 Vormen van decentralisatie 
 Er bestaan drie vormen van decentralisatie: 

 (Bron 8: Slim Academy 2022-2023, Decentralisatie) 

 Decentralisatie verdeeld Nederland in kleinere gebieden op basis van territoriale of functionele 
 decentralisatie.  In sommige gevallen wordt de mengvorm gebruikt. 

 De gemeenten en provincies kunnen hun bevoegdheden op het terrein van wetgeving en bestuur 
 binnen twee verschillende kaders uitoefenen: 

 ●  Autonomie  : de gemeenten en provincies hebben de bevoegdheid om zelfstandig 
 bepaalde dingen te regelen en te besturen. Er is sprake van ‘overlaten’ en van 
 voorafgaande inmenging door de centrale overheid is geen sprake (Art. 124 lid 1 Gw); 

 ●  Medebewind  : de gemeenten en provincies moeten meewerken met de centrale 
 overheid. Binnen dit kader is er geen plaats voor eigen beleid (Art. 124 lid 2 Gw). 
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 Attributie, delegatie en mandaat 
 Een bestuursorgaan moet een bevoegdheid hebben om een bestuurshandeling te kunnen 
 verrichten. Dit kan op de volgende manieren: 

 ●  Bij  attributie  is er sprake van het creëren van een  nieuwe  bevoegdheid die aan een  ander 
 orgaan als eigen bevoegdheid wordt toegekend. 

 ●  Bij  delegatie  draagt een orgaan een  eigen, geattribueerde  bevoegdheid over aan een 
 ander  orgaan. 

 ●  Bij  mandaat  treedt de gemandateerde op  in naam en onder verantwoordelijkheid van 
 degene die de taak gemandateerd heeft. 

 Of delegatie mogelijk is, wordt bepaald aan de hand van de formulering in de wet. Zie het 
 onderstaande tabel. 

 Formulering in de 
 Grondwet 

 Betekenis  Voorbeeld 

 ‘bij of krachtens de wet’  Delegatie en subdelegatie zijn 
 toegestaan 

 Art. 10 lid 1 Gw 

 ‘regelen’, ‘regels’  Delegatie en subdelegatie zijn 
 toegestaan 

 Art. 2 lid 1 Gw 

 ‘bij de wet’, ‘de wet bepaalt’, 
 ‘volgens de wet’ 

 Er is geen delegatie 
 toegestaan 

 Art. 2 lid 4 Gw 

 Slimme tip! 
 Dit komt vaak terug bij de meerkeuzevragen van het tentamen. Ken de delegatieterminologie goed! 

 In de Grondwet staan een aantal formules die laten zien wanneer er wel of geen delegatie is 
 toegestaan. 

 ●  Wanneer in de Grondwet in een artikel staat dat er iets ‘  geregeld’  moet worden of dat er 
 ‘regels’  moeten worden gesteld, mag een bevoegdheid gedelegeerd worden. De 
 wetgever laat nadere wetgeving dan over aan bijvoorbeeld de regering. Een voorbeeld 
 hiervan staat in art. 2 lid 1 Gw. 

 ●  Ook als er  ‘bij of krachtens de wet’  staat (art. 15 Gw), mag deze bevoegdheid 
 gedelegeerd worden. Het is hierbij wel van belang dat in het artikel ‘bij of krachtens’ de 
 wet staat en niet alleen een gedeelte van dit zinnetje. Dit is onder andere te zien in art. 10 
 lid 1 Gw. 

 ●  Verder als er  ‘uit kracht van een wet’  staat (art. 104 Gw), is delegatie ook toegestaan, 
 maar met grote terughoudendheid. 

 ●  Delegatie is niet toegestaan als er staat  ‘bij wet’  of  ‘de wet stelt vast  ’ 
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 Democratische rechtsstaat 
 Met het begrip ‘democratie’ wordt gedoeld op een staatsvorm die de gelijkwaardigheid van 
 mensen als uitgangspunt neemt, zowel wat betreft hun invloed op het staatsbestuur als wat 
 betreft hun bescherming tegen de staat. Het volk heeft dus al het gezag binnen de samenleving. 
 De burgers bepalen door middel van geheime en openbare verkiezingen wie hen 
 vertegenwoordigt en bepalen daarmee indirect hun eigen regels. 

 Indirecte en directe democratie 
 Er bestaat zowel een indirecte als een directe democratie. De oorsprong ligt bij de  directe 
 democratie  . Vroeger stemden burgers rechtstreeks over wetten. Dit wil zeggen dat burgers 
 bijeenkwamen en besloten over politieke beslissingen. Bij een  indirecte democratie  hebben 
 burgers geen rechtstreekse invloed op het wetgevingsproces maar via, bijvoorbeeld, 
 volksvertegenwoordigers. In Nederland geldt dit ook. Wij hebben hiervoor de Eerste Kamer en de 
 Tweede Kamer. Bij de Tweede Kamer verkiezen wij de leden die namens ons de regering 
 controleert en wetten maakt. Tevens heeft Nederland directe democratie elementen waaronder 
 het niet-bindend referendum. 

 Onze democratie kent  twee belangrijke grondregels.  Deze grondregels behoren niet tot het 
 positieve recht, omdat het beginselen zijn die niet op alle terreinen in rechtsregels zijn 
 gerealiseerd. 

 ●  Geen bevoegdheid zonder grondslag in de wet of de Grondwet. 
 ●  Niemand kan een bevoegdheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of 

 zonder dat op die uitoefening controle bestaat. 

 Bron 9: Slim Academy 2022-2023, Grondregels van de democratie. 

 Slimme tip! 
 Kenmerkend aan de rechtsstaat, is dat de staatsorganen onderworpen zijn aan het recht. Er mag 
 dus niet zomaar worden geregeerd, maar het recht moet worden gerespecteerd. 

 Het parlementaire stelsel  regelt de betrekking tussen regering en parlement. De belangrijkste 
 steunpilaar is de  vertrouwensregel  . Deze regel houdt in dat de regering steun van het 
 parlement moet hebben om te kunnen regeren. Als er een conflict plaatsvindt tussen de Tweede 
 Kamer en de regering, kan de regering aan het bewind blijven, de Kamer ontbinden en nieuwe 
 verkiezingen uitschrijven. Wel moet er rekening worden gehouden met de  Luxemburgse 
 kwestie  . Deze kwestie houdt in dat als de Kamer na de verkiezingen opnieuw zijn afkeuring 
 uitspreekt over het regeringsbeleid, dat de regering verplicht is om af te treden. 
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 Grondrechten 
 Grondrechten kunnen worden onderverdeeld in twee soorten: 

 1.  Klassieke grondrechten  garanderen een staatsvrije sfeer, waarbij burgers zonder 
 overheidsinmenging van hun vrijheden gebruik kunnen maken. 

 2.  Sociale grondrechten  voorzien juist in taakstelling van de overheid. De overheid moet 
 voorzieningen treffen, zodat burgers een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. 

 Binnen de klassieke grondrechten valt de volgende indeling te maken: 
 ●  Vrijheidsrechten;  Vrijheidsrechten gaan over de essentiële aspecten van het menselijk 

 bestaan waarmee de overheid zich in beginsel niet hoeft te bemoeien. Voorbeelden 
 hiervan zijn godsdienst, meningen en privacy; 

 ●  Politieke rechten;  Politieke rechten gaan over de vrije uitoefening van democratische 
 bevoegdheden van burgers en omvat onder andere het actieve en passieve kiesrecht en 
 het recht van petitie; 

 ●  Gelijkheidsrechten;  Gelijkheidsrechten verbieden de overheid om onderscheid te 
 maken tussen burgers op tal van terreinen. 

 Vrije toegang tot de onafhankelijke rechter 
 Toegang tot de onafhankelijke rechter dient voor elke burger vrij te zijn. Dit recht wordt verwoord 
 in  artikel 6 EVRM  . Hierbij kan hij bij de rechter de rechtmatigheid van ieder overheidsoptreden, 
 waardoor hij in zijn belangen is getroffen, ter toetsing voorleggen. Dit hangt sterk samen met het 
 recht van burgers op een eerlijk proces. 
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 Week 4: Rechtspraak, Burgerlijk Recht en vermogensrecht 

 De rechterlijke macht 
 De  rechterlijke macht  is het orgaan dat in Nederland belast is met de handhaving van het recht 
 (art. 112 e.v. Gw). De handhaving van het recht bevat verschillende aspecten: 

 ●  Toezicht op naleving van de regels; 
 ●  Sancties bij niet-nakoming van de regels; 
 ●  Geschillen moeten door de rechter worden beslecht. 

 De rechterlijke macht opereert op de volgende  rechtsgebieden  : 
 ●  Geschillen van burgerlijk recht (art. 112 lid 1 Gw); 
 ●  Andere geschillen (bijv. bestuursrechtelijke geschillen) (art. 112 lid 2 Gw); 
 ●  Strafbare feiten (art. 113 Gw). 

 Beginselen van rechtspraak 
 Ten eerste geschieden zittingen en uitspraken in het openbaar (artikel 121 Gw)  . In beginsel 
 is de gehele rechtspraak in het openbaar, er bestaan echter uitzonderingen. Bijvoorbeeld 
 wanneer het gaat om minderjarige kinderen, personen- en familierechtzaken. Ook de uitspraak 
 wordt in het openbaar gedaan en de uitspraak wordt (geanonimiseerd) gepubliceerd. 

 Ten tweede is de rechter een beroepsrechter,  onafhankelijk en onpartijdig: 
 ●  Een beroepsrechter  . Hier tegenover staat lekenrechtspraak (juryrechtspraak). Nederland 

 kent wel een “soort-van” lekenrechtspraak in bijzondere kamers. Bijvoorbeeld in de 
 Ondernemingskamer, Amsterdam en de Pachtkamer, Arnhem. Hier zijn zowel rechters en 
 leken aanwezig. De leken zijn in dit geval wel deskundigen. 

 ●  Onafhankelijk  . Rechters worden voor het leven benoemd en kunnen alleen onder 
 bepaalde voorwaarden ontslagen worden (artikel 116 en 117 Gw). Wanneer de rechter 
 echt disfunctioneert, dan is ontslag mogelijk door de rechterlijke macht (Hoge Raad). 

 ●  Onpartijdig:  De rechter behoort niet vooringenomen te zijn, hij moet zelfs de schijn 
 voorkomen dat hij vooringenomen is. Dit blijkt onder andere uit het feit dat hij een toga 
 draagt. 

 Tot slot dient de procedure deugdelijk te zijn (artikel 19 e.v. Rv).  Dit houdt in dat de 
 procedure binnen een redelijke termijn moet worden afgewikkeld (artikel 20 Rv). Wanneer een 
 zaak te lang dreigt te duren, moet de rechter de partijen hiervan op de hoogte stellen. Wanneer 
 een zaak erg ingewikkeld is, vinden er soms tussenvonnissen plaats. De rechter kan een 
 peremptoir  , oftewel een termijn stellen. 

 Absolute en relatieve competentie 
 Welk rechtsorgaan bevoegd is, wordt aangeduid met de term  absolute competentie  . Bij 
 absolute competentie kun je kiezen uit de rechtbank, het hof, de Hoge Raad. Wanneer het de 
 rechtbank betreft kun je ook aangeven welke rechter het precies betreft. Bij deze competentie 
 moet er antwoord gegeven worden op de volgende vraag: welke soort rechter is bevoegd, 
 oftewel wie? 

 Een ander begrip is  relatieve competentie  . Relatieve competentie geeft antwoord op de vraag 
 bij welke rechtbank je terecht moet. Er zijn in Nederland elf arrondissementen, vier 
 gerechtshoven en één Hoge Raad. Oftewel: een geografische vraag,  welke rechter van die soort, 
 waar moet ik zijn? 
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 Tripartiete geschilbeslechting 
 Er zijn ook alternatieve manieren om geschillen op te lossen zonder hiervoor naar de rechter te 
 gaan. Dit wordt  tripartiete geschilbeslechting  , genoemd, oftewel alternative dispute solution 
 (ADR). Er zijn hier vier van: 

 ●  Het erbij halen van een  tussenpersoon  . Deze tussenpersoon kan helpen bij gesprek of 
 onderhandeling tussen de twee partijen. Een tussenpersoon is hier vaak een vriend of 
 kennis en heeft geen andere bevoegdheden. 

 ●  Mediation  . Is een vrijwillig proces wat de partijen aangaan, dit wordt gedaan onder 
 leiding van een onafhankelijke derde. Het voordeel bij mediation is dat er ook focus is 
 voor niet-juridische aspecten. Denk hierbij aan het uiten van gevoelens. Uit mediation 
 kan, maar hoeft niet, een compromis komen. Een rechter verwijst partijen soms door 
 naar een mediator. 

 ●  Een derde vorm is  bindend advies  . Ook hier is er weer sprake van een onafhankelijke 
 derde, deze doet uitspraak over het geschil tussen de twee partijen. Ook is dit vrijwillig 
 aangegaan. De uitspraak, of het advies, van de derde wordt onderdeel van de 
 overeenkomst. Als een van de twee partijen vindt dat de andere partij zich niet houdt aan 
 het advies kan zij naar de rechter gaan. Echter, de rechter kan alleen uitspraak doen over 
 of het bindend advies in redelijkheid tot stand is gekomen, en toetst niet alles opnieuw. 
 Dit heet een marginale toetsing. 

 ●  De laatste vorm is  arbitrage  (art. 1020 e.v. Rv). Ook hier weer zijn de partijen dit proces 
 vrijwillig aangegaan en wordt er een scheidsgerecht gekozen. Dit scheidsgerecht doet 
 uitspraak, dit kan alleen als het over rechten gaat waar de partijen vrije beschikking over 
 hebben. Het inzetten van een deurwaarder is mogelijk, in tegenstelling tot het bindend 
 advies. 

 Burgerlijk Recht 
 Rechtssubjecten en rechtsfeiten 
 Het  objectieve recht  geeft de verhoudingen weer tussen personen benoemd in termen van 
 bevoegdheden (rechten) en verplichtingen. Het  rechtssubject  is de drager van deze rechten en 
 plichten. Er zijn verschillende soorten rechtssubjecten: 

 ●  Natuurlijke personen (art. 1:1 BW)  : mensen van vlees en bloed. De rechtssubjectiviteit 
 van de natuurlijke personen eindigt bij de dood van de persoon of gaat naar diens 
 erfgenamen; 

 ●  Rechtspersonen (art. 2:5 BW)  : een rechtspersoon is een juridische eenheid die 
 zelfstandig drager van rechten en plichten is. Er zijn verschillende soorten 
 rechtspersonen: 

 ○  Privaatrechtelijke rechtspersonen  . Voorbeelden hiervan zijn de vereniging, de 
 stichting de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap; 

 ○  Publiekrechtelijke rechtspersonen  . Voorbeelden hiervan zijn de Staat en de 
 provincies. 

 Het kan ook voorkomen dat een natuurlijk persoon optreedt namens een rechtspersoon. Er 
 wordt dan gesproken over  vertegenwoordiging  . 
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 Feit en handeling 

 (Bron 10: Slim Academy 2022-2023, Feit en handeling) 

 Rechtsfeiten  zijn gebeurtenissen die als zodanig door de regels van het recht worden benoemd 
 en geordend. Het is een feit dat één of meer  rechtsgevolgen  heeft. Een voorbeeld hiervan is de 
 geboorte. Een rechtsgevolg van de geboorte is dat het pasgeboren kindje bijvoorbeeld recht 
 heeft op bescherming. Rechtsfeiten kunnen worden onderverdeeld in blote rechtsfeiten en 
 menselijk handelen.  Blote rechtsfeiten  zijn rechtsfeiten die niet door menselijk gedrag worden 
 veroorzaakt. Voorbeelden hiervan zijn de geboorte en de dood.  Menselijk handelen  zijn 
 rechtsfeiten die wel door menselijk gedrag worden veroorzaakt. Voorbeelden hiervan zijn de 
 aankoop van een huis of een aanrijding. Menselijk handelen onderscheiden we in 
 rechtshandelingen en feitelijke handelingen. 

 Rechtshandelingen  zijn gedragingen van één of meer rechtssubjecten waarbij een rechtsgevolg 
 wordt beoogd. Om te spreken van een rechtshandeling, moet er voldaan zijn aan de volgende 
 criteria  : 

 ●  Het rechtssubject heeft besloten dat hij de rechtsgevolgen die het recht met zich 
 meebrengt in het leven  wenst  te roepen; 

 ●  De wil van het rechtssubject moet gepaard gaan met een  uiting  daarvan (art. 3:3 BW). 
 Voorbeelden van uiting van de wil zijn een testament en erkenning. 

 Voor sommige rechtshandelingen is een op elkaar aansluitende wil van minimaal twee 
 rechtssubjecten nodig. In dat geval wordt er gesproken over een  meerzijdige rechtshandeling  . 
 De koopovereenkomst en de huurovereenkomst zijn hier voorbeelden van. 

 Naast rechtshandelingen bestaan er ook  feitelijke handelingen  . Dit zijn menselijke handelingen 
 waaraan het recht een gevolg verbindt zonder daarbij acht te slaan op de bedoelingen van het 
 rechtssubject. Een voorbeeld hiervan is de  onrechtmatige daad  van art. 6:162 BW. Ook al heeft 
 de dader niet de wil gehad tot het gevolg, toch is het rechtsgevolg dat de dader de schade moet 
 vergoeden. Ook de  rechtmatige daad  is een feitelijke handeling waaraan het objectieve recht 
 een rechtsgevolg verbindt. Deze feitelijke handeling is niet in strijd met de wet, in tegenstelling 
 tot de onrechtmatige daad. Voorbeelden hiervan zijn zaakwaarneming, onverschuldigde 
 betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen. Het  verschil  tussen rechtshandelingen en 
 feitelijke handelingen is dat bij rechtshandelingen het intreden van het rechtsgevolg wordt 
 beoogd en dat bij feitelijke handelingen dit er niet toe doet. 
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 Absolute en relatieve vermogensrechten 
 Binnen het vermogensrecht kan er onderscheid worden gemaakt tussen absolute en relatieve 
 vermogensrechten. Het verschil tussen deze twee zit in de  reikwijdte  .  Absolute 
 vermogensrechten  zijn rechten die tegenover eenieder gelden. De gerechtigde heeft een 
 bevoegdheid waar niemand anders inbreuk op mag maken. Een voorbeeld hiervan is een 
 eigendomsrecht (art. 5:1 BW). De absolute vermogensrechten kunnen onderscheiden worden in: 

 ●  Volledige rechten  : eigendomsrecht en rechten op de voortbrengselen van de menselijke 
 geest.  Eigendomsrecht  is het meest omvattende recht. Voortbrengselen van de geest 
 zijn uitsluitend en daarmee absoluut; 

 ●  Beperkte rechten (art. 3:8 BW)  : rechten die zijn afgeleid van een meer omvattend recht. 
 Deze rechten kunnen op een  zaak  (een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk 
 object) of op een recht rusten. Een voorbeeld van een beperkt recht is een  zakelijk 
 recht  . Dit is een beperkt recht dat alleen op een zaak kan rusten. Voorbeelden hiervan 
 zijn het recht van opstal, het recht van erfpacht en erfdienstbaarheid. Sommige rechten 
 kunnen op zaken én op rechten rusten, zoals het recht van vruchtgebruik, pand en 
 hypotheek. 

 De  relatieve vermogensrechten  (ook wel:  vorderingsrechten  ) werken daarentegen slechts 
 tegenover één persoon of enkele personen. De gerechtigde mag vorderen dat die ene persoon of 
 enkele personen iets doen of nalaten. Een voorbeeld hiervan is dat een koper het relatieve recht 
 op de levering van een fiets alleen ten opzichte van de verkoper heeft en niet ten opzichte van 
 zijn buurvrouw bijvoorbeeld. De inhoud van een  vorderingsrecht  kan bestaan uit een doen of 
 nalaten. Er wordt dan gesproken over een  prestatie  . Ook kan de inhoud van een vorderingsrecht 
 een verbintenis inhouden. 

 Nietig en vernietigbaar 
 Het is van belang te weten wat het verschil tussen nietigheid en vernietigbaarheid is.  Nietigheid  : 
 ten gevolge van een rechtshandeling klevend gebrek treden de bij het aangaan van die 
 rechtshandeling beoogde rechtsgevolgen niet in. Vanaf het begin is er in feite niets. Nietigheid 
 vereist geen actieve houding, je hoeft dus niet naar de rechter. 

 Een  vernietigbare rechtshandeling  is geldig, maar aantastbaar. Dit vereist wel een actieve 
 houding, vernietiging kan alleen door een buitenrechtelijke verklaring of door een rechterlijke 
 uitspraak. Wanneer een rechtshandeling vernietigd wordt, is er sprake van  terugwerkende 
 kracht  . Alles gaat terug naar het moment dat de rechtshandeling uitgevoerd werd. 

 Handelingsbekwaamheid 
 Volgens artikel 1:32 BW bent u in beginsel bekwaam om rechtshandelingen te verrichten. Hierop 
 worden twee uitzonderingen gegeven. Allereerst voor minderjarigen (< 18 jaar). Minderjarigen 
 zijn handelingsbekwaam wanneer zij  toestemming  hebben gekregen van hun 
 vertegenwoordiger (ouder) of de toestemming moet verondersteld zijn. Dit staat in art. 1:233 jo. 
 1:234 BW. Zij kunnen dit ook als sprake is van  handlichting  (art. 1:235 BW). De tweede 
 uitzondering wordt gemaakt voor onder curatele gestelden, zij zijn in principe ook 
 handelingsonbekwaam. Hier geldt echter ook een uitzondering  op de regel. Zij zijn 
 handelingsbekwaam wanneer zij  toestemming  hebben van hun curator (art. 1:378 BW). Een 
 persoon wordt door de kantonrechter onder curatele gesteld. Dit heeft als doel om de curandus 
 te beschermen en wordt opgenomen in het curatele- en bewindsregister (= openbaar). 

 Niet te verwarren met  bewind  uit artikel 1:431 BW. Iemand wordt onder curatele gesteld op 
 grond van zijn lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege drank- of drugsmisbruik. Het 
 gevolg hiervan betreft  handelingsonbekwaamheid.  Bewind geschiedt op grond van de 
 lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege verkwisting of problematische schulden. Het 
 gevolg is  handelingsonbevoegdheid. 
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 Week 5: Verbintenissenrecht, overeenkomstenrecht en 
 goederenrecht 

 . 
 Overeenkomstenrecht 
 De obligatoire overeenkomst 
 De  obligatoire overeenkomst  (ook wel verbintenisscheppende overeenkomst) is een 
 overeenkomst tussen partijen waarbij één of meer verbintenissen ontstaan. Deze soort 
 overeenkomst kan worden onderverdeeld in: 

 ●  Wederkerige en eenzijdige overeenkomsten; 
 ○  Wederkerige overeenkomsten  doen bij beide partijen verplichtingen ontstaan; 
 ○  Eenzijdige overeenkomsten  (bijvoorbeeld schenkingsovereenkomsten) roepen 

 slechts één verplichting in het leven; 
 ●  Benoemde en onbenoemde overeenkomsten; 

 ○  Benoemde overeenkomsten  zijn in de wet geregeld; 
 ○  Onbenoemde overeenkomsten  worden niet door de wet benoemd. Alleen de 

 algemene bepalingen inzake overeenkomsten in boek 6 BW zijn hierop van 
 toepassing; 

 ●  Consensuele en formele overeenkomsten; 
 ○  Bij een  consensuele overeenkomst  is het gegeven woord voldoende voor de 

 totstandkoming; 
 ○  Formele overeenkomsten  zijn pas geldig als aan een vormvereiste is voldaan. 

 Totstandkoming overeenkomst 
 Volgens artikel 6:217 BW komt een overeenkomst tot stand vanuit een meerzijdige 
 rechtshandeling. Er moet sprake zijn van een  aanbod  , welke gekwalificeerd wordt als een 
 eenzijdige rechtshandeling en een  aanvaarding  , welke ook een eenzijdige rechtshandeling 
 betreft. Gezien de aanvaarding moet deze verklaring de wederpartij bereikt hebben (art. 3:37 
 BW). Ook dienen aanbod en aanvaarding met elkaar overeen te stemmen, om een overeenkomst 
 tot stand te kunnen laten komen. 

 Wilsgebreken 
 Ook kan er bij een wilsovereenstemming sprake zijn van een  wilsgebreken  . Dit houdt in dat wil 
 en verklaring wel met elkaar overeenstemmen, maar dat er iets aan de hand is met de wil. De wil 
 is gebrekkig tot stand gekomen en dit maakt de rechtshandeling  vernietigbaar  . We kennen de 
 volgende  soorten  wilsgebreken: 

 ●  Dwaling  : bij een of beide partijen is ten tijde van het sluiten van de overeenkomst sprake 
 geweest van een onjuiste voorstelling van zaken. Uit het  Booy/Wisman-arrest  volgt dat wie 
 eigen onderzoek nalaat, en op de juistheid van de mededelingen van de wederpartij 
 vertrouwt, zich in sommige gevallen toch kan beroepen op dwaling. Wil er sprake zijn van 
 dwaling, dan moet er aan de volgende  voorwaarden  voldaan zijn: 

 ○  Iemand heeft zich vergist; 
 ○  Diegene zou de overeenkomst niet zijn aangegaan als hij de juiste voorstelling 

 van zaken had gehad; 
 ○  Er is sprake van één van de volgende gevallen: 

 1.  De wederpartij gaf de verkeerde inlichting; 
 2.  De wederpartij zweeg ten onrechte; 
 3.  Beide partijen hebben gedwaald; 

 ●  Bedrog, bedreiging en misbruik van omstandigheden; 
 ○  Bedrog  : de bedriegende partij doet bij de wederpartij (het slachtoffer) willens en 

 wetens een onjuiste voorstelling van zaken ontstaan door het toepassen van een 
 kunstgreep. 

 ●  Bedreiging  : de wil wordt beïnvloed door het uitoefenen van psychische dwang. 
 ●  Misbruik van omstandigheden  : iemand maakt misbruik van bijzondere 

 omstandigheden. 
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 De inhoud van de overeenkomst 
 In beginsel geldt er  contractvrijheid  bij het maken van een overeenkomst. Contractvrijheid (het 
 meest fundamentele beginsel van het overeenkomstenrecht) betreft het wel of niet aangaan van 
 een overeenkomst, de keuze van de wederpartij en de inhoud van de overeenkomst. De wil is de 
 basis van de net genoemde aspecten. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door 
 datgene wat partijen uit eigen wil zijn overeengekomen, oftewel de  partijafspraak  . Voorts kan 
 de inhoud door de  wet  ,  gewoonte  en  redelijkheid  en  billijkheid  worden aangevuld, dan wel 
 beperkt. Vaak is een mondelinge afspraak voldoende, maar meestal wordt het één en ander toch 
 schriftelijk vastgelegd. 

 De redelijkheid en de billijkheid kunnen op de volgende manieren invloed hebben: 
 ●  Ze kunnen de overeenkomst aanvullen. Dit wordt de  aanvullende werking  genoemd. Er 

 kan bijvoorbeeld een onduidelijkheid worden opgehelderd. Dit gebeurde onder ander in 
 het eerdergenoemde  Haviltex-arrest  ; 

 ●  Ze kunnen verandering brengen. Dit wordt de  derogerende werking  genoemd. Uit het 
 Saladin/HBU-arrest  volgt dat datgene wat partijen uitdrukkelijk bij het aangaan van de 
 overeenkomst hebben afgesproken (zoals een exoneratieclausule), opzij gezet kan 
 worden door de redelijkheid en de billijkheid. 

 Interpretatieproblemen 
 Er zijn verschillende manieren waarop de rechter een toepasselijke wettelijke bepaling kan 
 uitleggen. Deze interpretatie worden kort hieronder weergeven. 

 (Bron 11: Slim Academy 2022-2023, Interpretatiemethoden) 

 De resultaten van rechtsvinding kunnen op verschillende manieren worden uitgelegd: 
 ●  Extensieve uitleg  : aan een begrip of rechtsregel is door rechtsvinding een ruimere 

 betekenis dan voorheen gegeven; 
 ●  Restrictieve uitleg  : de betekenis van een begrip of rechtsregel wordt beperkt door 

 rechtsvinding. 

 Redeneervormen 
 Argumentaties hebben formele structuren. Twee structuren waar juristen vaak gebruik van 
 maken, zijn: 

 1.  De analogische redenering:  de redeneerfiguur van de analogie wordt vaak in verband 
 gebracht met systematische interpretatie. Maar evenzeer kan ze teleologisch begrepen 
 worden. Een regel wordt hier toegepast op een situatie waarvoor ze niet geschreven is, 
 maar die wel lijkt op (analoog is aan) de situaties waarvoor ze wel geschreven is. 

 2.  De a-contrario redenering  : uit het gegeven dat de wet uitdrukkelijk bepaalt dat de regel 
 voor een bepaald geval geldt, moet worden afgeleid dat de regel niet geldt voor een 
 ander geval. 
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 Slimme tip! 
 De interpretatiemethoden worden vrijwel altijd gevraagd op het tentamen. Ken het 
 onderscheid tussen deze methoden. Bijvoorbeeld, een beroep op de taalkundige interpretatie 
 wordt vaak aangegeven met formuleringen zoals ‘de tekst der wet’ of ‘in de wet staat 
 geschreven dat’. 

 Verbintenissenrecht 
 Onrechtmatige daad 
 In beginsel draagt iedereen zijn eigen schade. Een uitzondering hierop is bij de  onrechtmatige 
 daad  (art. 6:162 BW). Indien aan alle vereisten voor de onrechtmatige daad is voldaan, kan de 
 schade afgewenteld worden op een ander. De vijf vereisten: 

 ●  Onrechtmatigheid; 
 ●  Toerekenbaarheid; 
 ●  Causaal verband; 
 ●  Schade; 
 ●  Relativiteit. 

 Onrechtmatigheid 
 De onrechtmatigheid ziet op de daad. Wat onrechtmatig is, is neergelegd in art. 6:162 lid 2 BW: 

 ●  Een inbreuk op een recht; 
 ●  Een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht; 
 ●  Een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het 

 maatschappelijk verkeer betaamt. 

 De derde mogelijkheid is voor het eerst geaccepteerd in  het arrest Lindenbaum/Cohen.  Wat 
 in het maatschappelijk verkeer wel en niet betaamd is, wordt in de praktijk besloten. Het is dan 
 ook moeilijk om hier specifieke handvatten aan te geven. In  het arrest Kelderluik  heeft de 
 Hoge Raad echter wel enkele gezichtspunten gegeven voor de  gevaarzetting  . 

 Kelderluik 
 De Hoge Raad geeft in dit arrest de gezichtspunten die gelden bij gevaarzetting. 

 ●  Hoe onwaarschijnlijk kan de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en 
 voorzichtigheid worden geacht? 

 ●  Hoe groot is de kans dat daaruit ongevallen ontstaan? 
 ●  Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn? 
 ●  Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen?. 

 Slimme tip! 
 Ken de  Kelderluik-criteria  uit je hoofd. Deze worden vaak op het tentamen gevraagd. 

 Toerekenbaarheid 
 Bij de toerekenbaarheid wordt gekeken naar de persoon van de dader. Een onrechtmatige daad 
 kan aan een dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak 
 welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (art. 
 6:162 lid 3 BW). 
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 Causaal verband 
 Het causale verband bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de  conditio sine qua 
 non  . Als een CSQN verband bestaat, kan in beginsel worden aangenomen dat er sprake is van 
 een causaal verband. Maar ook wanneer er sprake is van een CSQN, kan de schade in een 
 zodanig ver verwijderd verband staan van de schadeveroorzakende gebeurtenis dat de schade 
 niet meer aan de dader is toe te rekenen. Hierom gebruiken we de  leer van de redelijke 
 toerekening  , waarbij er gekeken wordt naar: 

 ●  De aard van de aansprakelijkheid; 
 ●  De aard van de schade; 
 ●  Of het gevolg redelijkerwijs te verwachten was. 

 Schade 
 De schade is een luikje naar het schadevergoedingsrecht, geregeld in art. 6:95 e.v. BW. Er zijn 
 enkele bijzondere schadesoorten: 

 ●  Immateriële schade (art. 6:106 BW); 
 ●  Verwondingsschade (art. 6:107-107a BW); 
 ●  Overlijdensschade (art. 6:108 BW). 

 Goederenrecht 
 Absolute rechten: het eigendomsrecht 
 Eigendom behoort tot een absoluut recht: het is het  meest omvattende recht  dat je op een 
 eigendom kunt hebben. Tevens heeft het exclusieve bevoegdheden. De eerste is het 
 genotsrecht,  voorbeeld: je hebt recht op de vruchten van de zaak en recht op verbruik.  De 
 tweede is het  beschikkingsrecht van eigendom,  je kan het overdragen. 

 Beperkingen eigendomsrecht 
 Er zijn beperkingen aan het eigendomsrecht opgelegd. We kennen de volgende grenzen van 
 eigendom: 

 ●  Het eigendomsrecht mag  niet strijdig  zijn met  de wet  .  Dit betekent onder meer dat je 
 geen misbruik van bevoegdheid mag maken. De overheid mag een onteigeningsproces 
 starten om particulier eigendom te onteigenen. Hier zijn wel enkele vereisten aan 
 vastgesteld: het moet via de formele wet, het moet voor het algemeen belang zijn, 
 rechter moet aan pas komen en een schadevergoeding vooraf; 

 ●  Het eigendomsrecht mag  niet in strijd zijn met het  ongeschreven recht  . Het 
 veroorzaken van onrechtmatige hinder is hier een voorbeeld van en kwam aan bod in het 
 Bijenspat-arrest  en het  Stank legbatterij-arrest  .  Bij de laatste ging het om de kwestie of er 
 ook sprake kon zijn van onrechtmatige hinder ook al houdt iemand zich aan de 
 vergunningsvoorwaarden. 

 Kenmerken eigendomsrecht: 
 1.  Zaaksgevolg  (droit de suite)  . Dit betekent dat het  eigendom de zaak achtervolgt, ondanks 

 dat de zaak niet in zicht is; 
 2.  Dit geeft het recht om de zaak op te vorderen bij eenieder die de zaak heeft 

 (  revindicatie  , art. 5:2 BW); 
 3.  Recht van voorrang  (droit de préférence)  . Wanneer  een bedrijf waar uw zaak zich bevindt, 

 failliet gaat, heeft u het voorrangsrecht om uw goed uit de failliete boedel te separeren. 

 De  zekerheidsrechten  zijn pand en hypotheek. Je koopt een huis maar je hebt geen geld, dus je 
 leent geld bij de bank. De bank wil er wel zeker van zijn dat het geld terugkomt. Daarom wordt bij 
 het afsluiten van een hypotheek, het recht op een zaak (bijvoorbeeld een huis), op een 
 appartementsrecht of op een opstalrecht  ter compensatie  voor de onzekerheid gegeven. 
 Wanneer je het geld niet kunt terugbetalen, mag de bank het huis verkopen (ook zonder 
 tussenkomst rechter;  parate executie  ) en zich als eerste schuldeiser aanstellen. De bank krijgt 
 dus eigenlijk een soort  voorrang  . 
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 Genotsrechten 
 Onder  genotsrechten  vallen vruchtgebruik, erfdienstbaarheid,  erfpacht, opstal en 
 appartementsrecht. Genotsrechten zijn rechten waarmee je kunt genieten van een  klein stukje 
 van het eigendom  . Er is in alle gevallen net geen sprake van eigendom. 

 ●  Vruchtgebruik  is het gebruik van goederen van anderen, maar wel zelf van de vruchten 
 genieten. 

 ●  Erfpacht  is andermans onroerende zaak houden en gebruiken, een erfpachter is niet 
 hetzelfde als een eigenaar. De erfpachter betaald een vergoeding voor het recht van 
 erfpacht aan de eigenaar. 

 ●  Erfdienstbaarheid:  een onroerende zaak, het dienend of lijdend erf, is ten behoeve van 
 een andere onroerende zaak, het heersend erf, bezwaard. 

 ●  Bij opstal  heb je geen eigendom, maar bent als ware gelijk aan de eigenaar.  Opstal  is 
 dus het eigendomsrecht over een gebouw dat op de grond van iemand anders staat. 

 ●  A  ppartementsrecht  . Hiervoor zijn drie componenten nodig: 
 -  mede-eigendom op hele gebouw; 
 -  exclusief recht op eigen appartement; 
 -  gebruiksrecht op gemeenschappelijke ruimten. 
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 Oefenvragen 

 Open vragen 
 Gratis sigaretten 
 Jacob wordt betrapt op het stelen van een pakje sigaretten in de supermarkt. Hij wordt 
 voorgeleid voor de Officier van Justitie (OVJ), die hem op grond van art. 257a Sv een geldboete 
 oplegt. Jacob tekent verzet aan bij de rechter. Zijn verzoekschrift wordt afgewezen. Jacob meent 
 dat de praktijk van een strafbeschikking in strijd is met fundamentele rechtsstatelijke beginselen 
 en grondrechten. Iedere verdachte heeft immers in gelijke mate recht op een fatsoenlijk proces 
 door een onafhankelijke rechter. Hij kaart dit aan in hoger beroep. Jacob verwijst hierbij naar 
 artikelen 1 en 121 van de Grondwet en naar art. 6 EVRM. 

 Vraag 1a:  Zal het Hof tot een oordeel kunnen komen over de grondwettigheid van art. 257a Sv? 
 Motiveer uw antwoord en relateer dit aan de relevante grondwettelijke bepaling(en). 

 Vraag 1b:  Zal de rechter tot een oordeel komen over de door Jacob betoogde strijdigheid van 
 art. 257a Sv met art. 6 EVRM? Motiveer uw antwoord en verwijs naar de relevante grondwettelijke 
 bepaling(en). 

 Coronacrisis 
 In het voorjaar van 2020 werd door de regering het wetsvoorstel tot invoering tijdelijke 
 maatregelen COVID-19 ingediend. Deze wet is nodig, omdat de vele noodverordeningen zoals in 
 het voorjaar uitgevaardigd door de burgemeesters een wettelijke basis ontbeerden. Een 
 onderdeel waarop veel kritiek kwam was de bevoegdheid om ‘’achter de voordeur’’ te mogen 
 controleren. Kritiek was er ook op het voorstel om ministers de bevoegdheid te geven om 
 vergaande maatregelen te nemen zonder betrokkenheid vooraf van het parlement. 

 Vraag 2:  De genoemde kritiek op het wetsvoorstel is in verband te brengen met de beginselen 
 van de rechtsstaat. Met welke twee beginselen van de rechtsstaat hangt deze kritiek samen? Geef 
 in je antwoord een omschrijving van die beginselen en leg daarbij een duidelijk verband met de 
 casus. 

 Gesjoemel met auto’s 
 De provincie Utrecht is in de ban van gesjoemel en geknoei van auto’s door een dealer in 
 verschillende steden van Noord-Brabant. De onderzoeksjournalist Bram van het katholieke 
 weekblad publiceert regelmatig over de verdachte hoofdpersonen bij deze verdachte activiteiten. 
 Het gaat vaak om uitvoerige analyses, waarbij de identiteit van de hoofdpersonen bekend wordt. 
 Op een gegeven moment wordt het een bekende autodealer in  old timers  in Breda te veel. Hij 
 vraagt aan zijn advocaat of ze daar iets aan kunnen doen. Mijn bedrijf lijdt schade, mijn naam lijdt 
 schade, mijn vrouw wil van me scheiden en mijn vader wordt genegeerd bij de golfclub. De 
 advocaat start een procedure op grond van art. 6:162 BW bij de rechtbank om deze publicaties te 
 stoppen en om schadevergoeding te eisen. 

 Vraag 3:  Geef per voorwaarde van art. 6:162 BW aan welke argumenten de advocaat naar voren 
 kan brengen om de vordering te onderbouwen. 
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 Meerkeuzevragen 

 Vraag 1:  Welk orgaan is van bijzonder belang voor de legitimiteit van de wet als rechtsbron? 
 a.  De Hoge Raad. 
 b.  De Koning. 
 c.  De Raad van State. 
 d.  De Tweede Kamer. 

 Vraag 2:  Wat is de juiste omschrijving van een wet in formele zin? 
 a.  Een wet die algemene en herhaaldelijk toepasbare regels bevat. 
 b.  Een wet die de procedureregels op een bepaald terrein vaststelt. 
 c.  Een wet die is opgesteld volgens de grondwettelijk voorgeschreven procedure. 
 d.  Een wet die voor een specifiek geval geschreven is en dus geen algemene gelding heeft. 

 Vraag 3:  Montesquieu pleitte voor de ‘trias politica’. Hiermee bedoelde hij dat idealiter 
 a.  De wetgevende macht bij de koning ligt, de uitvoerende macht bij de ministers en de 

 rechtsprekende macht bij de rechter; 
 b.  Een machtenspreiding bestaat tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht; 
 c.  De wetgevende macht bij het parlement ligt, de uitvoerende macht bij de koning en de 

 rechtsprekende macht bij de rechter. 

 Vraag 4:  Met het legaliteitsbeginsel wordt bedoeld dat overheidsbevoegdheden: 
 a.  Onderworpen moeten zijn aan rechterlijke toetsing; 
 b.  Democratisch gelegitimeerd moeten zijn; 
 c.  Door verschillende organen moeten worden uitgeoefend; 
 d.  Op de wet moeten berusten. 

 Vraag 5:  Welke uitspraak over art. 120 Grondwet is juist? 
 a.  Het is de verantwoordelijkheid van de wetgever om te bepalen of een wet in formele zin 

 in strijd is met de Grondwet. 
 b.  De rechter mag niet toetsen of verdragen in Nederland geldend zijn. 
 c.  De rechter mag niet beoordelen of wetten in materiële zin in overeenstemming zijn met 

 de Grondwet. 
 d.  De rechter mag zich niet uitspreken over de betekenis van de Grondwet in het licht van 

 internationale verdragen. 

 Vraag 6:  Artikel 1 lid 2 wetboek van Strafrecht bepaalt dat ‘bij verandering in de wetgeving na het 
 tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast’. 
 Welk beginsel speelt een rol bij toepassing van deze bepaling? 

 a.  Het legaliteitsbeginsel. 
 b.  Het opportuniteitsbeginsel. 
 c.  Het beginsel van hoor en wederhoor. 
 d.  Het nemo-tenetur beginsel. 

 Vraag 7:  Welk beginsel vormt geen onderdeel van rechtsstatelijkheid? 
 a.  Bescherming van grondrechten. 
 b.  Legaliteitsbeginsel. 
 c.  Trias Politica. 
 d.  Meerderheidsbeginsel. 
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 Vraag 8:  Welke stelling(-en) is/zijn juist? 
 I.  Een wet in formele zin is altijd een wet in materiële zin; 

 II.  Een wet in materiële zin is altijd een wet in formele zin. 

 a.  Beide stellingen zijn juist; 
 b.  Beide stellingen zijn onjuist; 
 c.  Alleen stelling I is juist; 
 d.  Alleen stelling II is juist. 

 Vraag 9  :  Heeft volgens de Grondwet volkenrecht dat niet eenieder verbindend is, bij strijd met 
 nationaal recht voorrang? 

 a.  Ja, want alle volkenrecht is van hogere rang dan Nederlands recht, zodat alle volkenrecht 
 dan ook voorrang heeft boven nationaal recht; 

 b.  Nee, want op grond van  artikel 94 Gw  heeft alleen eenieder verbindend volkenrecht 
 voorrang boven nationaal recht; 

 c.  Ja, maar op grond van  artikel 120 Gw  mag de rechter deze voorrang niet toepassen; 
 d.  Nee, tenzij het afdoende bekend gemaakt is in de zin van  artikel 93 Gw  . 

 Vraag 10:  Beoordeel de juistheid van de volgende stellingen over art. 310 Sr: 
 Stelling I: Het gedeelte van art. 310 Sr dat de sanctie bepaalt is onderdeel van het formele 
 strafrecht. 
 Stelling II: Het hierboven genoemde art. 310 Sr is een wet in materiële zin. 

 a.  Stelling I is juist en stelling II is onjuist. 
 b.  Stelling I is onjuist en stelling II is juist. 
 c.  Beide stellingen zijn juist. 
 d.  Beide stellingen zijn onjuist. 

 Vraag 11:  Welke van de onderstaande vier stellingen over democratie is onjuist? 
 a.  Democratie betekent de regering door velen, ofwel de regering van, voor en door het 

 volk. 
 b.  Democratie impliceert dat elk overheidsoptreden dient te berusten op een wettelijke 

 grondslag. 
 c.  Een democratie belichaamt het ideaal van maximale invloed en participatie van burgers 

 op het bestuur. 
 d.  Een democratie wordt gekenmerkt door het recht op het kiezen van een 

 volksvertegenwoordiging. 

 Vraag 12:  Welke van de onderstaande stellingen over het onderscheid tussen publiek- en 
 privaatrecht is juist? 

 a.  Het aanvragen van huurtoeslag wordt beheerst door het privaatrecht. 
 b.  De aankoop van een dakkapel wordt beheerst door het publiekrecht. 
 c.  Het personen- en familierecht maakt deel uit van het privaatrecht. 
 d.  Publiekrecht wordt ook wel volkenrecht genoemd. 
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 Vraag 13:  Wat is het verschil tussen dwingend en regelend recht? 
 a.  Van dwingend recht mag worden afgeweken, van regelend recht niet. 
 b.  Van dwingend recht mag niet worden afgeweken, van regelend recht wel. Van dwingend 

 recht mag wel worden afgeweken als er een overeenkomst is geweest. 
 c.  Van dwingend recht mag niet worden afgeweken, zelfs niet wanneer er een 

 overeenkomst over is gemaakt. Van regelend recht mag wel worden afgeweken. 
 d.  Van regelend recht mag net als bij dwingend recht soms worden afgeweken. 

 Vraag 14:  Hoe verhoudt het Kelderluik-arrest zich tot art. 6:162 BW? 
 a.  Ter bepaling van de inbreuk op een recht 
 b.  Ter bepaling van de maatschappelijke zorgvuldigheid 
 c.  Ter bepaling van de causaliteit van de schade 
 d.  Ter bepaling van de vaststelling van de omvang van de schade 

 Vraag 15:  Welke twee opvattingen bestaan er over de wijze waarop het internationale recht zich 
 tot het nationale recht verhoudt? 

 a.  De dualistische opvatting en de molistische opvatting. 
 b.  De dualistische opvatting en de monistische opvatting die ervan uitgaat dat een nationaal 

 rechtsstelsel gelijk  is aan de internationale rechtsorde. 
 c.  De dualistische opvatting waarin de nationale en internationale rechtsordes als in elkaar 

 verworven rechtsgebieden beschouwd worden en de molistische opvatting die ervan 
 uitgaat dat een nationaal rechtsstelsel gelijk  is aan de internationale rechtsorde. 

 d.  De dualistische opvatting waarin de nationale en internationale rechtsordes als van 
 elkaar gescheiden rechtsgebieden beschouwd worden en de monistische opvatting die 
 ervan uitgaat dat een nationaal rechtsstelsel ondergeschikt is aan de internationale 
 rechtsorde. 

 Vraag 16:  Wat is de functie van het legaliteitsbeginsel bij de democratie en de rechtsstaat? 
 a.  Het legaliteitsbeginsel verbindt de democratie en de rechtsstaat, want de burgers hebben 

 via hun vertegenwoordiging invloed op het beperken van hun vrijheden. 
 b.  Het legaliteitsbeginsel koppelt de democratie en de rechtsstaat los van elkaar. 
 c.  Het legaliteitsbeginsel verbindt de democratie en de rechtsstaat omdat iedereen lid kan 

 worden van een politieke partij. 

 Vraag 17:  Leveren de volgende gebeurtenissen een rechtshandeling, een feitelijke handeling of 
 een bloot rechtsfeit op? 

 I.  Je rijdt met je elektrische step een voetganger omver 
 II.  Je bereikt de 18-jarige leeftijd 

 III.  Je betaalt 10 euro voor een bioscoopkaartje 

 Geef het antwoord met de juiste kwalificaties in de juiste volgorde. 
 a.  I (feitelijke handeling) II (bloot rechtsfeit) III (feitelijke handeling) 
 b.  I (feitelijke handeling) II ( bloot rechtsfeit) III ( rechtshandeling) 
 c.  I (rechtshandeling) II (bloot rechtsfeit) III (feitelijke handeling) 
 d.  I (bloot rechtsfeit) II (rechtsfeit) III ( rechtshandeling) 

 Vraag 18:  Wat is GEEN voorbeeld van een vorm van directe democratie? 
 a.  Een referendum 
 b.  Een burgerinitiatief 
 c.  Een internetconsultatie 
 d.  Een demonstratie 
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 Vraag 19:  Wat is de belangrijkste open norm van het privaatrecht? 
 a.  De redelijkheid en billijkheid, art. 6:248 BW. 
 b.  De onrechtmatige daad, art. 6:162 BW. 
 c.  Dwaling, art. 6:228 BW 
 d.  Het toetsingsverbod, art. 120 GW 

 Vraag 20:  Recent heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over het begrip ‘voor verhuur bestemd’ 
 (ECLI:NL:HR:2018:1313). Daarbij overwoog de Hoge Raad onder meer als volgt: ‘Het begrip ‘voor 
 verhuur bestemd’ is tijdens de parlementaire behandeling van de Wvh niet nader omschreven. 
 Wel blijkt uit de systematiek en de parlementaire geschiedenis van de Wvh en zijn opvolger, de 
 Wet maatregelen woningmarkt 2014 II, dat eenvoud en uitvoerbaarheid bij de vormgeving van de 
 verhuurderheffing een grote rol hebben gespeeld en dat is beoogd in elk geval bij de bepaling 
 van de belastinggrondslag zoveel mogelijk te abstraheren van het gedrag en de keuzes van de 
 belastingplichtige. Mede met het oog op een gelijke behandeling van verhuurders ligt het daarom 
 in de rede tot uitgangspunt te nemen dat de omstandigheid dat een woning op de peildatum 
 daadwerkelijk wordt verhuurd in de zin van artikel 7:201 BW, meebrengt dat die woning op dat 
 moment voor verhuur is bestemd.’ 

 Welke interpretatiemethode is in dit tekstfragment NIET terug te vinden? 
 a.  Grammaticale interpretatie 
 b.  Systematische interpretatie 
 c.  Wetshistorische interpretatie 
 d.  Teleologische interpretatie 

 Vraag 21:  Nederland is een rechtsstaat, Uit welk van de onderstaande feiten blijkt dat? 
 a.  Het feit dat er vrije en geheime verkiezingen zijn. 
 b.  Organen die bevoegdheden hebben hierover verantwoording moeten afleggen. 
 c.  Wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht strikt van elkaar zijn gescheiden. 
 d.  De Koning onschendbaar is. 

 Vraag 22:  Beoordeel de juistheid van de volgende twee stellingen: 

 Stelling 1: Het publiekrecht is sterk dwingend van aard. 
 Stelling 2: Het privaatrecht bevat uitsluitend aanvullend recht. 

 a.  Stelling 1 is juist en stelling 2 is onjuist. 
 b.  Stelling 1 is onjuist en stelling 2 is juist. 
 c.  Beide stellingen zijn juist. 
 d.  Beide stellingen zijn onjuist. 

 Vraag 23:  In hoeverre is het verdrag in Nederland rechtstreeks een rechtsbron voor burgers 
 waar zij een beroep op kunnen doen in een nationale procedure? 

 a.  In Nederland is het verdrag geen rechtsbron voor burgers, omdat het internationale recht 
 eerst moet worden omgezet in nationaal recht. 

 b.  In Nederland geldt dat alle verdragsbepalingen rechtstreekse werking voor burgers 
 hebben en dus een rechtsbron voor burgers is. 

 c.  In Nederland is het verdrag uitsluitend een rechtsbron voor burgers met betrekking tot 
 een ieder verbindende verdragsbepalingen. 

 d.  In Nederland zijn verdragsbepalingen uitsluitend een rechtsbron voor burgers als deze 
 bepalingen niet strijdig zijn met de Grondwet. 
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 Vraag 24:  Medebewind houdt in ieder geval in dat: 
 a.  De centrale overheid verantwoordelijk is voor het besturen van het land. 
 b.  De centrale overheid bestuurshandelingen kan vorderen van decentrale overheden. 
 c.  De centrale overheid toezicht houdt op de decentrale overheden. 
 d.  Decentrale overheden vrij zijn om hun huishouding in te richten zoals zij dat willen. 

 Vraag 25:  Een voorbeeld van een sociaal grondrecht recht is 
 a.  Artikel 23 lid 2 Grondwet; 
 b.  Artikel 20 lid 1 Grondwet; 
 c.  Artikel 8 Grondwet; 
 d.  Artikel 4 Grondwet. 
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 Antwoorden oefenvragen 
 Antwoorden op de open vragen 
 Gratis sigaretten 
 Vraag 1a:  Nee, de rechter mag de grondwettigheid van art. 257a Sv en de bevoegdheid van het 
 OM tot het geven van een strafbeschikking niet toetsen aan de grondwet. Art. 120 Gw staat 
 hieraan in de weg. Dit artikel verbiedt de rechter om wetten in formele zin en verdragen te 
 toetsen aan de grondwet. Art. 257a Sv is een wet in formele zin, want tot stand gekomen door 
 regering en parlement (art. 81 Gw). 

 Vraag 1b:  Ja, de rechter mag de Nederlandse regeling van art. 257a Sv en de bevoegdheid van 
 het OM wel toetsen aan art. 6 EVRM. Art 93 Gw bepaalt dat een ieder bindende bepalingen uit 
 internationale verdragen (na bekendmaking) direct doorwerken in de Nederlandse rechtsorde. 
 Art. 94 Gw bepaalt dat de rechter bepalingen van nationaal recht als niet van toepassing mag 
 verklaren. Art. 6 EVRM verschaft een ieder recht op een strafproces door een onafhankelijke 
 rechterlijke instantie. 

 Coronacrisus 
 Vraag 2:  Per beginsel die je noemt vallen punten te bepalen voor het noemen van het beginsel, 
 het uitleggen van het beginsel en de toepassing van dit beginsel op de casus. We noemen 
 hieronder enkele antwoordmogelijkheden, er zijn er meer mogelijk. 

 ●  Grondrechten:  Grondrechten zijn rechten die de burgers de vrijheid geven om zonder 
 bemoeienis van de overheid te leven. De gedachte achter de grondrechten is dat de 
 rechten van burgers moeten worden beschermd tegen het ingrijpen van de overheid.  De 
 bevoegdheid om achter de voordeur te mogen controleren tast het recht op privacy van 
 de burgers aan. 

 ●  Legaliteitsbeginsel:  Het legaliteitsbeginsel houdt in dat iedere betrokkenheid van de 
 overheid een wettelijke grondslag moet hebben. Alles wat de overheid doet, moet 
 gebaseerd zijn op de wet. Daarnaast mogen (de meeste) nieuwe wetten niet met 
 terugwerkende kracht worden toegepast. De ministers hebben de bevoegdheid door het 
 voorstel om vergaande maatregelen te nemen zonder betrokkenheid vooraf van de 
 formele wetgever (regering + Staten- Generaal). Dit staat op gespannen voet met het 
 legaliteitsbeginsel. 

 Gesjoemel met auto’s 
 Vraag 3: 

 1.  Onrechtmatigheid  : inbreuk op privacy/ aantasting van eer en goede naam 
 2.  Schade:  Voorbeelden die genoemd kunnen worden zijn: bedrijfsschade of 

 reputatieschade 
 3.  Causaal verband  : Schade is ontstaan als gevolg van de publicaties 
 4.  Toerekenbaarheid:  De dader is schuldig. Er is sprake van verwijtbaar gedrag door 

 identiteit prijs te geven. 
 5.  Relativiteitsvereiste:  De geschonden norm strekt tot bescherming tegen de schade 

 zoals de benadeelde die heeft geleden. 
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 Antwoorden op de meerkeuzevragen 
 1.  D 

 Men kijkt bij de legitimiteit naar de bron als geheel. De legitimiteitsvraag luidt: Is deze bron 
 acceptabel voor ons? Het gaat hier om het wegen van de argumenten waarom een rechtsbron 
 acceptabel is. Het is vanzelfsprekend dat de wet een rechtsbron is. Hierbij is de Tweede Kamer 
 het belangrijkste orgaan. De Tweede Kamer is onderdeel van de wetgevende macht, welke de 
 regels maakt. 

 2.  C 
 De regering en de Staten-Generaal vormen gezamenlijk de formele wetgever. Ieder besluit van de 
 formele wetgever is een  wet in formele zin  , ongeacht de inhoud van dat besluit. Beslissend is de 
 gevolgde procedure  bij de totstandkoming van zo’n wet. Daartegenover staat een  wet in 
 materiële zin  . De wet in materiële zin behelst een algemene, abstracte, de burger bindende 
 rechtsregel en is afkomstig van één van de overheidsorganen die bevoegd zijn tot het maken van 
 regels. Het gaat  hier meer om de inhoud dan de totstandkoming. 

 3.  B 
 Antwoord A en antwoord C zijn onjuist, omdat de verschillende taken bij de verkeerde organen 
 worden gelegd. 

 4.  D 
 Het legaliteitsbeginsel houdt in dat overheidshandelen en -bevoegdheden moeten berusten op 
 een van tevoren aanwezige wetsbepaling. 

 5.  A 
 Het toetsingsverbod is neergelegd in art. 120 Grondwet. Het houdt in dat de rechter niet mag 
 toetsen of een wet in formele zin of verdrag in overeenstemming is met de Grondwet. Dit komt 
 door het primaat van de wetgever en dit is op basis van de trias politica. De wetgever heeft 
 immers de exclusieve bevoegdheid om de regels te maken. Als de rechter zich hiermee zou 
 bemoeien, zou de rechter naast de rechterlijke macht ook een stukje wetgevende macht krijgen. 
 Zo zou hij een politieke rol krijgen om te beoordelen welke wetten nodig zijn in Nederland. 

 6.  A 
 Het legaliteitsbeginsel houdt algemeen (rechtsstatelijk) in dat de overheid zich aan de wet moet 
 houden. Het handelen van de overheid moet een wettelijke grondslag hebben. Het met 
 terugwerkende kracht toepassen van een wet die nog niet in werking was getreden op het 
 moment van het voorval is in strijd met het legaliteitsbeginsel. 

 7.  D 
 In de Nederlandse rechtsstaat moeten de volgende beginselen worden gerespecteerd: 

 1.  Het legaliteitsbeginsel; 
 2.  De trias politica; 
 3.  Grondrechten; 
 4.  Toegang tot de rechter. 

 Het meerheidsbeginsel behoort hier niet toe. 
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 8.  B 
 Een wet in formele zin is een wet die door de Staten-Generaal en de regering samen is gemaakt. 
 Bij een wet in materiële zin hebben we te maken met een besluit dat algemeen is, dat voor 
 herhaalde toepassing vatbaar is, dat bestemd is om buiten de administratie te werken en dat 
 burgers of overheidsorganen bindt. Een wet in formele zin hoeft geen wet in materiële zin te zijn, 
 denk maar aan wetten voor de koning. Deze wetten zijn wel door de Staten-Generaal gemaakt, 
 maar gelden alleen voor de koning. Een wet in materiële zin hoeft tevens geen wet in formele zin 
 te zijn, denk bijvoorbeeld aan een willekeurige bepaling uit de APV van je eigen gemeente. 

 9.  B 
 Zie  artikel 94 Gw  . Een verdragsbepaling moet eenieder verbindend zijn om voorrang te hebben 
 boven het nationale recht. 

 10.  D 
 Formeel recht ofwel procesrecht is het recht dat dient  om het materieel recht af te dwingen. 
 Het formele recht ziet dus op de procedure. Het materiële recht ziet op de inhoud.  Ook de 
 sanctie ziet op de inhoud van de wet. 

 Een wet in materiële zin is een algemene, abstracte, de burger bindende rechtsregel en is 
 afkomstig van één van de overheidsorganen die bevoegd zijn tot het maken van regels. Het gaat 
 hier meer om de inhoud dan de totstandkoming. Het algemene karakter van materiële wetten 
 houdt in dat de wet van toepassing is op een onbepaalde groep mensen en niet op concrete 
 individuen. Art. 310 Sr is geen wet in materiële zin. 

 11.  B 
 Een democratie betekent ‘een regering voor allen’. De democratie heeft als basisgedachte dat 
 burgers invloed hebben op de politiek en het bestuur en daarin ook participeren. Daarbij hebben 
 de burgers het recht tot het kiezen van de volksvertegenwoordiging. 

 12.  C 
 Zijn er  twee burgers betrokken, dan is de rechtsverhouding privaatrechtelijk van aard. Als de 
 overheid of een overheidsinstantie één van de partijen is, dan kan de rechtsverhouding 
 publiekrechtelijk van aard zijn. Het aanvragen van huurtoeslag is dus publiekrechtelijk omdat het 
 ziet op een rechtsbetrekking tussen een burger en de overheid. De aankoop van een dakkapel 
 geschiedt tussen twee burgers en is daarom privaatrechtelijk van aard. 
 Internationaal recht is meestal internationaal publiekrecht, volkenrecht of volkerenrecht, het 
 recht dat geldt tussen staten onderling. Het juiste antwoord is C. 

 13.  C 
 Dwingend recht is de verzameling van regels waar niet van mag worden afgeweken, zelfs niet 
 wanneer er een overeenkomst over is gemaakt. Regelend recht daarentegen is de verzameling 
 rechten waar wel van mag worden afgeweken. De wetgever gaat er vanuit dat partijen zelf in 
 staat zijn hun afspraken vorm te geven. 

 14.  B 
 Gevaarzetting is een voorbeeld van een onrechtmatigheid die in strijd is met de maatschappelijke 
 zorgvuldigheid. Het draait bij de maatschappelijke zorgvuldigheid om de voorzorgsmaatregelen 
 die iemand moet nemen om zo schade te voorkomen. Er moeten namelijk voorzorgsmaatregelen 
 worden genomen als de activiteit schade kan aanrichten bij anderen. Welke criteria in een 
 situatie van gevaarzetting een rol spelen, is bepaald in het klassieke  Kelderluik-arrest.  Antwoord 
 B is juist. 
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 15.  D 
 -  De dualistische opvatting. In deze opvatting worden de nationale en internationale 

 rechtsordes als van elkaar gescheiden rechtsgebieden beschouwd. 
 -  De monistische opvatting. Deze opvatting gaat ervan uit dat een nationaal rechtsstelsel 

 ondergeschikt is aan de internationale rechtsorde. 

 16.  A 
 Het legaliteitsbeginsel verbindt de democratie en de rechtsstaat, want de burgers hebben via hun 
 vertegenwoordiging invloed op het beperken van hun vrijheden. 

 17.  B 
 Een feitelijke handeling  is een handeling waaraan het recht ongevraagd gevolgen aan verbindt. 
 Het gaat meestal om onrechtmatig handelen.  Een bloot rechtsfeit  is een feit waarbij een 
 rechtsgevolg intreedt zonder enig actief menselijk handelen nodig is. Denk hierbij aan geboren 
 worden, de leeftijd van 18 jaar bereiken of overlijden. De definitie van een rechtshandeling staat 
 in art. 3:33 BW: ‘  Een rechtshandeling  vereist een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door een 
 verklaring heeft geopenbaard.’ 

 18.  D 
 Vroeger in de Griekse stadstaat zag men een directe democratie, want de burgers mochten 
 direct deelnemen aan de politieke besluitvorming  . Voorbeelden van directe democratie zijn 
 ook het referendum en het burgerinitiatief. Tegenwoordig is volledige directe deelname door de 
 burgers niet mogelijk, waardoor er  een indirecte democratie  is. De burgers kiezen dan door 
 middel van verkiezingen hun volksvertegenwoordiging. De indirecte democratie wordt dan ook 
 vertegenwoordigende  democratie  genoemd. 

 19.  A 
 De redelijkheid en billijkheid, art. 6:248 BW 

 20.  A 
 Interpretatiemethoden zijn methoden waarvan gebruik wordt gemaakt voor de uitleg van regels 
 in concrete gevallen. Er zijn verschillende soorten interpretatiemethoden: 

 ●  Er is sprake van een  taalkundige of grammaticale interpretatie  als de betekenis die 
 men aan een bepaalde (wettelijke) regel toekent, wordt gerechtvaardigd met een beroep 
 op het gewone spraakgebruik of het juridisch-technische spraakgebruik. 

 ●  Er is sprake van  wetshistorische interpretatie  als de rechter de interpretatie van een 
 wettelijke bepaling rechtvaardigt met een beroep op de bedoeling van de wetgever ten 
 tijde van de totstandkoming van de wet. 

 ●  Er is sprake van  systematische interpretatie  als de betekenis van een (wettelijke) 
 bepaling wordt gelezen in het licht van de plaats die deze bepaling inneemt in de 
 betreffende (wettelijke) regeling en deze regeling in het grotere geheel van een wet, en de 
 wet in het nog grotere verband van wetboek of rechtsgebied. 

 ●  Er is sprake van een  teleologische interpretatie  als de betekenis die aan een regeling 
 wordt toegekend wordt gerechtvaardigd door een beroep te doen op het doel, de 
 strekking of de ratio van een regeling. De strekking wordt achterhaald door de vraag wat 
 op dit moment kan worden gezien als het doel of het belang van de regeling. 

 Er is geen sprake van een grammaticale interpretatie. De bepaling wordt niet uitgelegd naar zijn 
 grammaticale strekking. 
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 21.  B 
 Het goede antwoord is antwoord  B  . Het gaat in dit geval om de verantwoordingsplicht 

 22.  A 
 Het publiekrecht bevat vrijwel alleen dwingend recht. Er zijn dwingende regels, omdat de 
 wetgever vond dat deze belangrijk zijn voor het algemeen belang. Regelend recht, ofwel 
 aanvullend rech  t, is de verzameling rechten waar wel van mag worden afgeweken. De wetgever 
 heeft hiermee geprobeerd duidelijkheid te scheppen en onenigheid te voorkomen in allerlei 
 situaties waarvan de betrokken partijen de gevolgen niet tevoren hebben (kunnen) overzien. Het 
 privaatrecht bevat niet uitsluitend aanvullend recht. 

 23.  C 
 Nederland neemt een positie in tussen het dualisme en het monisme. De Nederlandse positie 
 wordt namelijk ook wel het  gematigd monisme  genoemd. Het verdrag kan dus als rechtsbron 
 worden gebruikt in onze nationale rechtsorde, maar alleen als daar  ‘eenieder verbindende 
 verdragsbepalingen’ in staan  . Art. 93 Gw bepaalt: ‘Bepalingen van verdragen en besluiten van 
 volkenrechtelijke organisaties, die naar inhoud eenieder kunnen verbinden, hebben verbindende 
 kracht nadat zij zijn bekend gemaakt.’ Uit dit artikel, in onderlinge samenhang met artikel 94 Gw, 
 kan worden opgemaakt dat er zowel verdragsbepalingen bestaan die directe werking hebben als 
 verdragsbepalingen die geen directe werking hebben. 

 24.  B 
 Het goede antwoord is antwoord  B  . Zie artikel 124 lid 2 Gw. 

 25.  B 
 Klassieke grondrechten zijn primair gericht op de onthouding van de regering. Sociale 
 grondrechten onderscheiden zich van de klassieke grondrechten doordat zij de overheid 
 oproepen iets te doen om dat recht te beschermen. Artikel 20 Gw is het enige artikel dat voldoet 
 aan de betekenis van een sociaal grondrecht. Dit artikel geeft de overheid namelijk de actieve 
 taak om de bestaanszekerheid en spreiding van welvaart zo veel mogelijk te bevorderen. 
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 Nawoord 

 Hèhè, het is je gelukt! Je hebt jouw samenvatting uitgelezen. 

 Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder helpen in 
 de vorm van handige abonnementen. Met een abonnement ontvang jij de samenvattingen altijd 
 met korting en als eerste in huis! Nieuwsgierig geworden naar een combinatieabonnement van 
 onze verschillende producten? Bekijk dan onze website! 

 Werken bij 
 Heb jij het idee dat je deze samenvatting ten minste net zo goed zou kunnen schrijven of zou 
 kunnen verbeteren? Dan is de rol van Studieheld zeker iets voor jou. Je kunt werken vanuit huis, 
 krijgt een riante vergoeding en je hebt een studiegerelateerde bijbaan die goed op je cv staat. 
 Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en cv naar  klantenservice@slimacademy.nl  . 

 Kom in contact met Slim Academy 
 Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via: 

 www.slimacademy.nl 
 @SlimAcademy.nl 
 klantenservice@slimacademy.nl 
 010 214 32 45 

 We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens! 

 Team Slim Academy 
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KRIJG NU 1 MAAND
GRATIS

SAMENVATTINGEN!
Maak het studeren makkelijker! Nu 1 maand

gratis, daarna vanaf €9,95 per maand.

Hoe het werkt:
> Ga naar www.SlimAcademy.nl
> Zoek jouw studie in ons keuzemenu
> Voeg het All-In abonnement toe aan
je winkelwagen
> Voer de code 'STARTSLIM' in om de
korting toe te passen. 
(Let op: de kortingscode is 
in HOOFDLETTERS)

Altijd als eerste alle
samenvattingen in huis en
digitaal in de app
Je bespaart flink t.o.v. het kopen
van losse samenvattingen of
pakketten 
De meest complete studiehulp
Beoordeeld met een 8,3

De voordelen:

www.SlimAcademy.nl


