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Voorwoord 

 
 

Beste jurist in spé! 

Zoals ik en de meeste van mijn medestudenten in het verleden hebben ervaren, kan het 

begin van je studietijd nogal wat uitdagingen met zich meebrengen. Je bent net 

begonnen met een nieuwe studie, misschien wel net verhuisd naar Amsterdam, of net lid 

geworden van een studentenvereniging, en hebt vele nieuwe, doch leuke, ervaringen 

voor de boeg!  

Je zult ongetwijfeld gaan merken dat zulke nieuwe ervaringen je gedachten kunnen doen 

afdwalen van het studeren. In het begin van mijn studie heb ik ervaren dat de 

rechtenstudie een geheel nieuwe belevenis is, en het duurde dan ook even voordat ik 

mijn draai in de studie gevonden had. Ik denk dat velen van jullie net zoals ik voor de 

studie nog geen enkel arrest hadden gelezen, of geen wetboek hadden doorgespit. 

Daarom kun je als beginnend jurist wel eens een steuntje in de rug gebruiken.  

De grote hoeveelheden literatuur en jurisprudentie waarmee je direct in het eerste blok 

geconfronteerd zult worden, kunnen je de moed in de schoenen doen zinken. Het heeft 

echter geen zin om bij de pakken neer te gaan zitten. Met een samenvatting van 

SlimStuderen.nl ga je de studie met meer vertrouwen tegemoet, en kan je beter de 

hoofdzaken van de bijzaken scheiden. Het kan je helpen arresten beter te begrijpen, en 

efficiënter te studeren. Zo kun je hopelijk nóg meer plezier beleven in jouw 

studententijd, en goede resultaten behalen tijdens deze mooie studie.  

SlimStuderen.nl is al ruim twaalf jaar dé marktleider op het gebied van ondersteunende 

samenvattingen voor studenten, en staat garant voor samenvattingen van goede 

kwaliteit, tegen betaalbare prijzen! 

In dit voorbeeldverslag hopen wij je een kleine indruk te geven van de kwaliteit van onze 

verslagen, en je een eindje op weg te helpen! 

Ik wens je heel veel succes, maar vooral plezier toe in je studententijd! 

 

Maxime van Leeuwen 

Studiemanager UvA Rechten 
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A. Recht 

Rechtsregels 

Rechtsregels hebben in het dagelijks leven een verschillend aantal functies. Ten eerste 

geven zij ons informatie: zij laten ons weten welke rechten en plichten voor anderen 

gelden en welke rechten en plichten gelden voor onszelf. Ten tweede is het hierdoor 

duidelijk hoe iedereen zich hoort te gedragen en wat er te verwachten is van anderen. 

Ten derde wordt het leven gestuurd door rechtsregels. Hiervan zijn de meeste mensen 

zich maar ten dele bewust: recht komt meestal pas aan het licht bij problemen of 

conflicten.  

Rechtsregels en andere sociale regels 

Naast rechtsregels zijn er ook nog andere sociale regels die het gedrag van mensen 

bepalen. Zo bestaan er morele regels, regels van beroepsethiek en groepsregels. 

Morele regels zijn de normen en waarden over belangrijke kwesties zoals abortus, 

euthanasie, enzovoort. Regels van de beroepsethiek bepalen hoe men een bepaald 

beroep behoort uit te oefenen. Groepsregels zijn de regels binnen een bepaalde groep 

mensen. Zij vormen de leidraad voor hoe de leden van een groep zich behoren te 

gedragen.  

 

Rechtsregels en andere sociale regels worden samen op verschillende manieren gebruikt. 

Ze overlappen elkaar soms: rechtsregels kunnen verbieden wat sociaal onaanvaardbaar 

wordt geacht, bijvoorbeeld moord. Af en toe is er zelfs een verwijzing naar een sociale 

regels, zoals een morele regel, en is hier een juridisch gevolg aan verbonden, 

bijvoorbeeld artikel 6:3 BW. Aan de andere kant kunnen rechtsregels juist in strijd zijn 

met sociale regels. Zo is abortus in strijd met morele regels van bepaalde groepen. 

  

In sommige gevallen zijn rechtsregels niet de enige soort regels die een overtreder 

straft. Sociale regels doen dit ook. Dit wordt soms als erger ervaren dan een juridische 

sanctie. Zo is het krijgen van een parkeerbon in het algemeen minder erg dan uit een 

groep gestoten worden.  

Het rechtssysteem 

De samenleving wordt gestuurd en geordend door een systeem dat bestaat uit juridische 

regels en juridische instituten. Het doel hiervan is het verwezenlijken van bepaalde 

doelstellingen.  

 

Rechtssysteem en haar functies.  

Een rechtssysteem heeft de volgende functies.  

 Sociale orde scheppen; 

 Zorgen dat conflicten zonder geweld worden opgelost; 

 Garantie geven voor de autonomie van burgers en dat zij zich individueel kunnen 

ontplooien; 

 De schaarse goederen in de samenleving verdelen op een zo rechtvaardig 

mogelijke manier; 

 Sociale veranderingen op een gecoördineerde manier plaats laten vinden.  

Staatsorgaan en haar functies 

De overheid heeft in de huidige samenleving een belangrijke taak bij het halen van de 

doelstellingen van het rechtssysteem. Hiervoor heeft de staat meerdere organen 

opgericht. De belangrijkste functie van deze organen zijn: bestuur, rechtspraak en 

wetgeving. Bestuur betekent dat de overheid organen heeft ingesteld voor het uitvoeren 

en het toepassen van de regels en om de naleving hiervan controleren. Voor de 

rechtsspraak is de rechter het orgaan dat beoordeelt of de overtreding van de 

rechtsregels echt plaatsgevonden heeft.  
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Hier kan het Openbaar Ministerie (OM) een vervolging instellen nadat de politie een 

verdachte betrapt heeft of kunnen individuen of organisaties hun conflicten voorleggen. 

Dit kunnen zowel conflicten onderling zijn als conflicten met de overheid. Wetgeving 

houdt het vaststellen van de algemene regels in. 

Verschillende rechtsregels 

Het recht bestaat grotendeels uit regels die trachten het gedrag van burgers te sturen en 

te beïnvloeden. Er zijn verschillende soorten rechtsregels. De belangrijkste hiervan zijn 

gedragsnormen, sanctienormen en bevoegdheidsverlenende normen. 

 

Gedragsnormen 

Rechtsregels kunnen gedrag gebieden, verbieden of toestaan. Deze rechtsregels zijn de 

gedragsnormen. Deze gedragsnormen komen vooral voor in het strafrecht. Een 

belangrijk kenmerk is dat ze over het algemeen gekoppeld zijn aan dwang of aan straf.  

 

Sanctienormen  

Als iemand zich niet aan een gedragsnorm houdt is de sanctienorm de regel die bepaalt 

wat de overtreder te wachten staat. Gedrags- en sanctienormen zijn meestal aan elkaar 

gekoppeld.  

 

Bevoegdheidsverlenende normen  

De bevoegdheidsverlenende norm verdeelt de macht over de staatsorganen. Vooral 

bij bestuursorganen en de rechter is het heel belangrijk dat deze bevoegdheden zo 

duidelijk mogelijk zijn vastgelegd om willekeur en aantasting van de rechtszekerheid te 

voorkomen.  

Positiviteit, gelding en effectiviteit van het recht 

Rechtsregels zijn regels die in een bepaalde rechtsgemeenschap op een bepaald moment 

voorkomen. Om het voorkomen verder uit leggen wordt er onderscheid gemaakt tussen 

positiviteit, gelding en effectiviteit van recht.  

 

Positiviteit 

Positief recht betekent dat het recht door mensen vastgesteld of erkend is in een 

bepaalde gemeenschap. Het kenmerk dat het is vastgesteld, is belangrijk. Hiermee 

onderscheidt het zich namelijk van het ideale recht. Het ideale recht is het recht wat 

men wenst na te streven. Dit ideale recht zal per groep verschillen. Toch kan het 

positieve recht helemaal of gedeeltelijk samenvallen met het ideale recht. Het ideale 

recht fungeert als een toetssteen en bevat de maatstaf voor kritiek op het positieve 

recht. 

Gelding 

Positieve rechtsregels hebben gelding, met andere woorden: ze zijn bindend. De 

rechtsregel bepaalt rechten, plichten en bevoegdheden. Deze zijn allemaal juridisch 

afdwingbaar.  

 

Effectiviteit 

Als het recht in het algemeen ook echt gehoorzaamd of gehandhaafd wordt, wordt er 

gesproken over de effectiviteit van recht. Het is namelijk niet zo dat alle positieve 

rechtsregels in ons rechtssysteem daadwerkelijk effectief zijn. Dit kan verschillende 

oorzaken hebben. De omstandigheden kunnen zo veranderd zijn dat er geen situatie 

meer is waarin de regel nodig is. Ook komt het voor dat een regel in strijd is met een 

andere rechtsregel. Tot slot kunnen de opvattingen in een samenleving dusdanig 

veranderd zijn dat de betreffende rechtsregel hier nog aan aangepast moet worden. Bij 

de effectiviteit van recht is het geen kwestie van alles of niets. Beter om te zeggen is 

meer of minder. Door een rechtsregel op te stellen die iets verbied, zal het betreffende 

voorval minder voorkomen maar zal het niet zo zijn dat het helemaal nooit meer gebeurt. 
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Ook kan het zijn dat een rechtsregel niet strikt gehandhaafd wordt, zo kan moeilijk 

overal in Nederland de snelheid worden gecontroleerd.  

De dubbele betekenis van recht 

Voor het begrip recht worden twee belangrijke betekenissen gebruikt: objectief recht en 

subjectief recht.  

 

Het objectief recht in Nederland bestaat uit alle Nederlandse rechtsregels. Men spreekt 

dan van staatsrecht of sociaal recht. Het geeft geen bevoegdheid of aanspraak aan.  

 

Het subjectieve recht geeft een bevoegdheid of aanspraak aan. Burgers kunnen aan de 

wetten subjectieve rechten ontlenen. Die bevoegdheid of aanspraak wordt wel de 

positieve kant van het subjectieve recht genoemd. Als het subjectieve recht overeenkomt 

met een specifieke rechtsplicht van iemand is er niet alleen sprake van de algemene 

plicht om dit recht te respecteren, maar ook sprake van de plicht om dit recht te 

realiseren. Zo staat er tegenover het recht van een werknemer op loon, de plicht van de 

werkgever om dit te betalen. 

 

Grondrechten 

Grondrechten zijn rechten die een belangrijke plaats in nemen in de categorie 

subjectieve rechten. Grondrechten zijn opgenomen in de grondwet. Naast de klassieke 

vrijheidsrechten kent Nederland ook sociale grondrechten.  
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B. Inleiding in het recht 
 

Het positieve recht is in Nederland geen verzameling van ongeordende losse regels. Ten 

eerste is het grootste deel hiervan terug te vinden in systematisch opgezette wetboeken 

en ten tweede zijn de rechtsregels ingedeeld in verschillende rechtsgebieden.  

Codificatie, wetboeken en wetten 

Een codificatie is een poging om de rechtsregels van een bepaald rechtsgebied op 

systematische wijze op te nemen in een wetboek (codex). Hierdoor wordt de 

overzichtelijkheid bevorderd. Bijkomend voordeel is dat de samenhang van de wetten 

onderling naar voren komt. Het doel van de eerste codificatie van het recht was een 

einde maken aan de heersende rechtsonzekerheid en willekeur in de toepassing van de 

regels. Tussen wetten en wetboeken is juridisch gezien geen verschil. Zo kan een 

wetboek gekarakteriseerd worden als een uitgebreide wet.  

Rechtsgebieden  

Volgens de klassieke indeling is het recht onderverdeeld in drie verschillende 

rechtsgebieden namelijk: privaatrecht, staats- en bestuursrecht en het strafrecht. 

Doordat het staats- en bestuursrecht tot het publiekrecht worden gerekend 

onderscheiden zij zich daarmee van het privaatrecht. Het is mogelijk om deze 

rechtsgebieden weer onder te verdelen in kleinere rechtsgebieden. Zo is 

verkeersstrafrecht weer een rechtsgebied van strafrecht. Verder is het nog mogelijk om 

de functionele rechtsgebieden te onderscheiden. Deze hebben betrekking op een 

specifiek thema en gaan over de relatie tussen de betrokkenen.  

Privaatrecht en publiekrecht 

In beginsel gaat privaatrecht over de juridische relatie tussen burgers. Publiekrecht 

heeft meer betrekking op de verhouding tussen de overheid en burgers en die van de 

overheidsorganen onderling. De rechtsverhoudingen zijn bij beide rechtsgebieden anders. 

Zo wordt deze in het privaatrecht gekenmerkt doordat de betrokkenen dit recht 

gebruiken om hun eigen belang te behartigen. In het geval van het publieke recht wordt 

dit recht door de overheid gebruikt om het algemeen belang te behartigen. Ook bij de 

betrokkenen geldt een verschil qua verhoudingen. Zo is het in het privaatrecht zo dat alle 

betrokkenen nevengeschikt zijn. In het publiekrecht is het alleen de overheid die de 

rechtsgevolgen vaststelt. De overheden in Nederland werken nauw samen zonder dat er 

sprake is van verschil in hiërarchie, juridisch gezien zijn zij allemaal gelijk. De rol van de 

rechter is ook bij beide rechtsgebieden verschillend. Zo kan bij een privaatrechtelijke 

kwestie het geschil aan een burgerlijke rechter worden voorgelegd. Het initiatief van het 

inschakelen van deze rechter ligt bij de partijen zelf. Bij het publiekrecht is het zo dat het 

Openbaar Ministerie (OM) de taak heeft om een rechter in te schakelen. Alleen het 

Openbaar Ministerie heeft het recht om een strafvervolging in te stellen, het zogeheten 

vervolgingsmonopolie.  

 

Publiekrecht 

Hiertoe wordt het staats-, bestuursrecht en strafrecht gerekend. Staatsrecht is 

bepalend voor de inrichting van onze staat. In dit rechtsgebied staan de regels die 

aangeven welke organen welke bevoegdheden en plichten heeft. De staatsrechtelijke 

bepalingen zoals de grondwet en de andere organieke wetten (wetten die de opbouw en 

inrichting van de staat bepalen) tonen aan welke verschillende staatsorganen er zijn en 

wat hun plichten zijn. In het Statuut en in de Grondwet staan de belangrijkste 

regelingen.  

 

De grondrechten, die in hoofdstuk één van de Grondwet te vinden zijn, bestaan uit 

klassieke en sociale grondrechten. De klassieke grondrechten worden veelal getypeerd 

als vrijheden.  
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Dit zijn de rechten die een sfeer moeten creëren waardoor de overheid alleen met een 

overtuigende en wettelijk omschreven rechtvaardiging kan en mag optreden. Onder de 

sociale grondrechten vallen de grondrechten die juist vragen om ingrijpen van de 

overheid. Al deze grondrechten staan niet alleen in de Grondwet. In verschillende 

internationale verdragen zijn mensenrechten vastgelegd die ook als grondrecht gezien 

worden.  

 

Hiernaast bevat het publiekrecht regels die de verhoudingen weergeven tussen een 

bestuursorgaan en burger. Dit maakt deel uit van het bestuursrecht. 

Bestuursrechtelijke regels bepalen welke rechten de burger heeft tegenover het 

bestuursorgaan en wat dit orgaan mag ten opzichte van de burger. Mocht de burger het 

niet eens zijn met een besluit dan is het mogelijk om naar een speciale rechter te 

stappen, de bestuursrechter. Als laatste bevat het publiekrecht het strafrecht. In het 

strafrecht staat bepaald welke daden strafbaar zijn en de straf die daarbij opgelegd kan 

worden. Doordat dit zware sancties betreft is het zeer belangrijk dat het erg helder is 

aangegeven welk gedrag strafbaar is. In het Wetboek van Strafrecht staan niet alle 

strafbepalingen. Er zijn tal van losse wetten waar ook een strafbepaling in staat. In het 

Wetboek van Strafvordering is opgenomen hoe de strafprocedure moet verlopen. Hierin 

staat ook bepaald wat de bevoegdheden zijn van de opsporingsambtenaar.  

 

Privaatrecht 

Privaatrecht bevat de rechtsverhoudingen tussen burgers. Dit bevat het geheel van 

plichten en rechten tussen twee of meer personen. Als eerste kenmerk van een 

privaatrechtelijke relatie valt op te merken dat de partijen in het beginsel gelijk zijn, in 

tegenstelling tot de situatie in het publiekrecht. Als tweede kenmerk valt te noemen dat 

de partijen zelf hun juridische relatie mogen regelen. Uiteraard zijn hier wel grenzen aan 

verbonden. Bijvoorbeeld: als er een huurmoordenaar wordt ingehuurd, kan de huurder 

geen claim indienen tegen de huurmoordenaar als hij zijn taak niet wilt uitvoeren. Het 

grootste deel van de regelingen in het privaatrecht is vastgelegd in het Burgerlijk 

Wetboek (BW). 

Andere indelingen en onderscheidingen van rechtsregels.  

Er zijn ook andere manieren om rechtsregels in te delen dan naar rechtsgebied. Het kan 

ook aan de hand van dwingend of aanvullend recht, formeel of materieel recht en 

nationaal of internationaal recht. 

 

Aanvullend en dwingend recht 

Dit onderscheid is alleen van toepassing in het privaatrecht, want aanvullend recht 

bestaat niet in het publiekrecht. Onder dwingend recht vallen de wetten waar 

betrokkenen onder geen voorwaarde van mogen afwijken. Het aanvullende recht is van 

toepassing wanneer de betrokkenen geen onderlinge regeling hebben getroffen voor hun 

relatie. Het rechtsgebied waar we dit veelal zien is het verbintenissenrecht. Of een 

wettelijke bepaling dwingend of aanvullend is, is niet altijd in de bepaling zelf te vinden. 

Daarom is het erg belangrijk om naar de structuur van de regeling en de inhoud van de 

bepaling kijken. Als een regel het algemeen belang raakt valt dit meestal onder dwingend 

recht.  

 

Formeel en materieel recht 

Materieel recht, of inhoudelijk recht, bepaalt welke bevoegdheden en plichten ontleend 

worden voor degene tot wie de regel zich richt. Het formele recht omvat de regels 

waarmee het materiële recht gehandhaafd kan worden. Dit bestaat ten eerste uit het 

procesrecht. Hierin is terug te vinden welke regels er gelden wanneer het materiële recht 

geschonden is. Verder bestaat het ook uit internationaal procesrecht. Soms wordt er een 

ruimer begrip van formeel recht gebruikt. In dat geval worden ook de regels over tot 

stand komen van de wetgeving tot het formeel recht gerekend.  
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Nationaal en internationaal recht 

Onder het internationale recht vallen de rechtsregels die uit internationale 

betrekkingen, zowel van staten onderling als van internationale organisaties, zijn 

voortgekomen. Hierin is vastgelegd hoe deze zich moeten gedragen tegen opzichte van 

hun onderdanen en elkaar. Onder nationaal recht valt het recht dat binnen een 

nationale staat tot stand is gekomen. Er wordt van een staat gesproken als er een stuk 

grond is, een volk en een overheid die effectief gezag uitoefent binnen de staat. Een 

staat is onafhankelijk van andere staten.  
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C. Rechtsbronnen 
 

In een samenleving bestaan allemaal regels die aangeven wat wel en niet toegestaan is. 

Als mensen twijfelen of een regel tot het positieve recht behoort of niet, is dat te 

controleren aan de hand van het volgende: ten eerste is de vraag hoe herken en 

identificeer je een positieve rechtsregel. Ten tweede is het belangrijk te weten welke 

instantie dit uitmaakt. Het antwoord op de laatste wordt in het recht bepaald door de 

rechtsautoriteiten. In het speciaal door de rechter. 

Criteria voor het herkennen van rechtsregels 

De maatstaven om uit te maken of een regel een rechtsregel is, bestaan uit het 

volgende: er kan gekeken worden naar de aard van de regels, het onderwerp of naar de 

herkomst. 

 

Soort regel 

Als een rechtsregel zich zou onderscheiden van andere regels op grond van zijn aard zou 

dit betekenen dat rechtsregels anders zijn dan andere sociale regels. Bijvoorbeeld op 

grond van het feit dat deze voor iedereen gelden of afgedwongen kunnen worden. Dit 

gaat echter niet op in dit geval, want ook morele regels hebben de pretentie dat iedereen 

zich eraan moet houden en dat ze voor iedereen gelden. Zoals eerder vermeld, zijn 

morele en sociale regels soms dwingender dan rechtsregels.  

 

Onderwerp van de regel 

Verder is van belang of het onderwerp bepalend is voor het verschil tussen een regel en 

een rechtsregel. Ook dit is niet het geval, want zoals ook al eerder benoemd verbieden 

rechtsregels wat moreel onverantwoord wordt geacht, zoals moord en diefstal.  

 

Herkomst van de regel 

Als laatste kan gezocht worden naar de herkomst van een regel. Dit is wel bepalend, een 

regel is namelijk alleen een rechtsregel als deze bepaald wordt door formele 

rechtsbronnen.  

Formele rechtsbronnen 

Wat de formele rechtsbronnen zijn in Nederland wordt nergens specifiek vastgesteld. Niet 

in de wetgeving en niet in de grondwet, maar ook buiten de wet is hier geen 

gezaghebbend voorschrift over te vinden. Hierdoor lijkt het erg lastig om te weten te 

komen wat de formele rechtsbronnen nou zijn. Toch is dit mogelijk door te kijken naar 

welke maatstaven er worden gebruikt om regels als rechtsregels te erkennen. Door te 

analyseren waardoor regels als rechtsregel aanvaard worden is het mogelijk om de 

formele rechtsbronnen te vinden. Internationale rechtsbronnen zijn daarentegen wel 

schriftelijk vastgesteld. In Nederland zijn alle positieve rechtsregels te herleiden tot een 

rechtsbron. Van deze formele rechtsbronnen zijn materiële rechtsbronnen te 

onderscheiden. Hieronder worden alle factoren gezien die invloed hebben gehad op de 

inhoud van een rechtsregel. Deze bestaan uit belangengroepen godsdienstige en morele 

opvattingen. Van nationale oorsprong zijn de volgende rechtsbronnen te 

onderscheiden: de wet, jurisprudentie en het ongeschreven recht. Op internationaal 

niveau gaat het om: verdragen, besluiten van internationale organisaties, 

gewoonterecht, algemene rechtsbeginselen, internationale jurisprudentie en doctrine.  

 

De wet 

De meest belangrijke rechtsbron is de wet. Dit wordt ook wel regeling of wettelijk 

voorschrift genoemd. Een wet is een bepaling die afkomstig is van een bevoegd 

overheidsorgaan. Het is een vereiste dat het besluit naar buiten werkt. Een wet moet 

algemeen zijn. Het geldt voor een onbepaalde tijd voor een onbepaald aantal personen 

en hij moet officieel bekend worden gemaakt. 
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Jurisprudentie 

Met jurisprudentie worden gezaghebbende rechterlijke uitspraken bedoeld die een 

nieuwe rechtsregel bevatten. Deze uitspraken worden door rechtsautoriteiten erkend. 

Hiermee gaat een rechterlijke uitspraak algemeen werken in een soortgelijk geval. De 

meeste uitspraken van de rechter vallen echter niet onder de jurisprudentie, omdat er 

geen nieuwe opvattingen worden gegeven. Kort gezegd is jurisprudentie het geheel van 

rechterlijke uitspraken. Deze verruimen en verduidelijken het inzicht in hoe een wet 

geïnterpreteerd moet worden. Verschillen tussen jurisprudentie en de wet zijn de 

volgende:  

 De uitspraken van de rechter worden niet via overheidswegen bekendgemaakt; 

 De rechterlijke uitspraken komen van een orgaan dat officieel geen wetgevende 

taak heeft; 

 De uitspraken zijn niet algemeen, wel kunnen zij effect op de algemeenheid 

hebben.  

 

Ongeschreven recht 

Deze rechtsbron is een stuk kleiner dan de jurisprudentie, maar is zeker niet minder 

belangrijk. Hieronder vallen rechtsregels die niet bepaald zijn door een wetgever. 

Ongeschreven recht is onder te verdelen in gewoonterecht en ongeschreven 

rechtsbeginselen. Gewoonterecht wordt gevormd door justitiabelen zelf. Dit zijn 

gedragspatronen waarvan mensen er op den duur op rekenen dat anderen zich naar 

gaan gedragen. Voordat er sprake is van gewoonterecht, moet er aan twee voorwaarden 

voldaan worden. Het moet om een gebruik gaan, de materiële voorwaarde, en het moet 

gezien worden als iets dat juridisch bindend is, de intellectuele voorwaarde. De 

materiële voorwaarden (usus) is uit te leggen als de constatering dat leden van een 

groep zich op een bepaalde manier gedragen in relevante omstandigheden. De 

intellectuele voorwaarde (opinio iuris necessitatis) houdt in dat mensen de gewoonte 

opvatten als een rechtsregel. Dit bepaalt het onderscheid tussen een gewoonte en het 

gewoonterecht. Ongeschreven rechtsbeginselen vindt men in het privaatrecht en in het 

publiekrecht. Een ongeschreven rechtsbeginsel is niet in de wet is opgenomen.  

Verdragen 

Deze rechtsbron bevat de internationale overeenkomsten. Door deze overeenkomsten 

worden er rechten en plichten in het leven geroepen. De bekendmaking van deze 

verdragen, wat essentieel is voor de gelding van het verdrag vindt plaats in het 

tractatenblad. 

 

Besluiten van internationale organisaties 

Internationale organisaties kunnen rechtsregels vaststellen die naast de staten, ook 

rechtstreeks gelden voor de burgers van deze staat. Hiervan zijn bepaalde besluiten van 

de Europese Unie een voorbeeld.  

 

Internationale jurisprudentie 

Dit zijn de uitspraken van het Europees hof van de rechten van de mens en van het Hof 

van Justitie van de EU. 
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D. De wetgevende en bestuurlijke organisatie 
 

De staat bevat een grote macht. Deze macht kan zeer ingrijpend en gevaarlijk zijn. Om 

te voorkomen dat de staat de macht misbruikt is deze macht verdeeld. Hierbij zijn 

verschillende bevoegdheden op verschillende manieren verdeeld.  

 

De trias politica 

In de leer van de trias politica, opgesteld door Montesquieu, wordt de macht van de 

staat verdeeld over drie organen: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de 

rechterlijke macht. De wetgevende bepaalt de regels, de rechterlijke beslist conflicten 

aan de hand van de gestelde regels en de uitvoerende macht heeft de rest van de macht. 

Door deze scheiding der machten kunnen de organen elkaar controleren. Hierdoor is er 

niet een orgaan dat de gehele macht naar zich toe kan trekken. In Nederland is er sprake 

van een gematigde versie van de trias politica. Zo werkt de rechter in het geval van 

jurisprudentie ook een beetje als wetgevende macht.  

 

Deconcentratie en decentralisatie 

De spreiding van machten kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het kan op een 

horizontale manier, waar de macht gelijk verdeeld wordt over verschillende organen. Het 

is echter ook mogelijk om de macht op een verticale manier te spreiden, waarbij een 

orgaan met veel macht de macht uitbesteedt aan een kleiner orgaan. Het hoofddoel 

hiervan is om de taken neer te leggen bij het orgaan dat ze het beste uit kan voeren. 

Deze verticale spreiding gebeurt op twee manieren, door decentralisatie en 

deconcentratie.  

 

In het geval van decentralisatie zijn de organen niet ondergeschikt aan een centrale 

overheid. Zij hoeven geen verantwoording af te leggen en ontvangen ook geen 

instructies over de uitvoering van hun taak. Decentralisatie is onder te verdelen in twee 

vormen: territoriale en functionele decentralisatie. Met territoriale decentralisatie 

wordt de decentralisatie over een bepaald gebied bedoeld. Dit is bijvoorbeeld het geval 

met de provincie die een gebied uitbesteedt aan een gemeente. Met functionele 

decentralisatie worden er geen bevoegdheden over een bepaald terrein uitbesteed, 

maar met het oog op het behartigen van een bepaald doel. Een combinatie van deze 

twee zijn de waterschappen. Deze waterschappen beschermen een bepaald gebied met 

een specifiek doel: het land beschermen tegen hoogwater.  

 

Deconcentratie is erg vergelijkbaar met decentralisatie. Het verschil tussen deze twee 

vormen is dat bij deconcentratie het lagere orgaan verantwoording schuldig is aan het 

hogere orgaan. Daarnaast is de wijze waarop bevoegdheden worden toegekend 

verschillend. De belangrijkste bevoegdheidstoekenningen zijn attributie en delegatie. Bij 

attributie is het zo dat een nieuwe bevoegdheid wordt gecreëerd en een ander orgaan 

deze bevoegdheid mag uitoefenen. Bij delegatie wordt er een bestaande bevoegdheid 

aan een ander orgaan toegevoegd.  

De organisatie van de centrale overheid 

Tot de centrale overheid behoren de volgende organen: de koning, de Staten-Generaal, 

het parlement bestaande uit de eerste en tweede kamer en de regering.  

 

De regering en de koning 

De koning is het staatshoofd. Zijn bevoegdheden zijn beperkt. De belangrijkste 

regeringstaak van de koning is het benoemen van de formateur tijdens nieuwe 

kabinetsformaties. Als constitutioneel staatshoofd handelt hij onder verantwoording van 

ministers. Hij is onschendbaar en wordt niet verantwoordelijk gehouden voor zijn daden. 

De regering bestaat volgens de Grondwet uit de ministers en de koning. In sommige 

wetten staat soms koning waar regering bedoeld is. De ministers zijn verantwoordelijk 

voor en hebben leiding over de ministeries. Hierop uitgezonderd zijn de zogenoemde 

ministers zonder portefeuille.  
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Alle ministers samen vormen de ministerraad die voor wordt gezeten door de minister 

president. De staatssecretarissen maken geen deel uit van de regering, maar zijn wel 

onderdeel van het kabinet.  

 

De Staten-Generaal 

De Staten-Generaal omvat de eerste en tweede kamer. Dit wordt ook wel de 

volksvertegenwoordiging of het parlement genoemd. De leden worden iedere vier jaar 

gekozen. Het parlement heeft twee taken: een wetgevende en een controlerende. De 

tweede kamer heeft de bevoegdheid om een wetsvoorstel in te dienen en zij controleren 

het door de regering uitgevoerde beleid. De eerste kamer heroverweegt de nieuwe 

wetsvoorstellen en voornemens van de regering. De verhouding tussen de regering en 

parlement is gebaseerd op de ministeriële verantwoordelijkheid. Wanneer de kamer 

van mening is dat het vertrouwen in een minister zoek is doordat deze ernstig te kort is 

geschoten, kan de kamer een motie van wantrouwen indienen. Mocht deze gesteund 

worden door een meerderheid van de tweede kamer dan dient de minister af te treden.  

 

Als dit het geval is bij de gehele regering heeft de kamer het recht de regering te 

ontbinden. De tweede kamer zelf heeft ook een aantal rechten. Het belangrijkste recht is 

het recht van initiatief. Dit is het recht om zelf een wetsvoorstel in te dienen. Het recht 

van amendement hangt hier mee samen, dit is het recht om een wetsvoorstel te 

wijzigen. Naast deze rechten hebben de eerste en tweede kamer ook de volgende 

rechten: door het recht van interpellatie kunnen de kamers vragen stellen over het 

onderwerp aan de ambtsdrager die hiervoor verantwoordelijk is. De parlementaire 

enquête is een zwaar middel om een motie in te dienen. Dankzij dit recht is het mogelijk 

dat de kamer een commissie aanstelt die onderzoek gaat doen. Hierin is het mogelijk om 

getuigen onder dwang mee te laten werken aan het onderzoek. Wat als laatst een 

belangrijk recht is van de kamers, is het budgetrecht. Dit is het recht de jaarlijkse 

begroting goed of af te keuren.  

 

Raad van State 

De Raad van State is onderdeel van de Hoge Colleges van de Staat. Binnen de overheid 

oefent de Raad van State een controlerende en adviserende rol uit. De voorzitter van de 

Raad is de koning, hoewel die in praktijk vaak vervangen wordt door de vicepresident 

van de Raad. De adviserende rol van dit orgaan is verplicht bij wetten in formele zin, 

internationale verdragen en algemene maatregelen van bestuur. 

De organisatie van de decentrale overheid 

De Nederlandse staat wordt vaak gekarakteriseerd als een gedecentraliseerde 

eenheidsstaat. Het is zeer belangrijk dat de overheid een eenheid is en ook zo optreedt. 

Daarnaast is het geboden dat er genoeg armslag en bevoegdheden zijn voor decentrale 

overheden.  

 

Toezicht 

Decentrale overheden hebben genoeg eigen bevoegdheden. Toch is het belangrijk dat zij 

gecontroleerd worden door de centrale overheid. Dit kan op twee manieren. Het kan 

preventief toezicht bevatten. Dit is wanneer gemeentes toestemming moeten vragen 

om een besluit uit of door te voeren. Er is sprake van repressief toezicht als de 

regering bepaalt dat een besluit in strijd is met het algemeen belang of met het recht. Dit 

kan de rechter ook bepalen. Preventief toezicht vindt dus voor een besluit plaats, 

repressief toezicht erna. 

 

Gemeenten en provincies 

Tussen de bestuursvormen van provincies en gemeentes bestaan een aantal 

overeenkomsten. Zo staat er bij beiden een vertegenwoordigend lichaam aan het hoofd: 

de provinciale staten en de gemeenteraad. Deze kiezen een bestuur: gedeputeerde 

staten en het college van burgemeester en rechtscollege.  
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De voorzitter wordt bij beide benoemd door een koninklijk besluit: de commissaris van 

de koningin en de burgemeester. Het bestuur en de taken van de provincie zien er als 

volgt uit. De provinciale staten kiezen het bestuur van de provincie: de gedeputeerde 

staten. De commissaris van de koning wordt benoemd bij koninklijk besluit. De meest 

vooraanstaande taken van de provincie bestaan uit: het toezicht over waterschappen, 

ruimtelijke ordening, milieubescherming en welzijn en gezondheidszorg.  

 

In de gemeenteraad is het vertegenwoordigende lichaam de gemeenteraad. Deze wordt 

via directe verkiezingen iedere vier jaar gekozen en mag gemeentelijke verordeningen 

vaststellen. Ook kiezen zij de wethouders die samen met de burgemeester het college 

van burgemeester en wethouders vormen. Dit is het dagelijkse bestuur van de 

gemeente. De gemeente staat het dichtst bij de burger. Dit is niet zo gek aangezien zij 

over het dagelijkse leven in de directe omgeving van de burger gaan. 
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E. Dé SlimStuderen-methode 
 

Iedereen kan samenvattingen maken, maar het maken van een goede samenvatting 

waar je écht iets aan hebt, dat is een vak apart. Het is niet alleen een vak apart, het is 

ook nog eens een vak waar wij ons al sinds 2002 mee bezig houden. In de afgelopen 

twaalf jaar hebben wij onze methode van samenvatten steeds verder ontwikkeld, 

waardoor we ons op dit moment met trots marktleider in Nederland mogen noemen. 

 

Kwaliteit zit in ons DNA. We streven er dan ook altijd naar om jou tijdens je studietijd 

optimaal te helpen bij het voorbereiden van je tentamen. Voor al onze literatuur- en 

collegesamenvattingen hanteren we dan ook een aantal regels om jou de kwaliteit te 

garanderen die je van ons mag verwachten. 

 

Focus op hoofdlijnen 

 

De universiteit schrijft vaak heel veel studiestof voor, zonder dat direct duidelijk is 

waar de nadruk op komt te liggen tijdens het tentamen. Wij hebben alle studiestof 

voor je gelezen en de belangrijkste punten eruit gelicht. Zo weet je zeker dat je 

de juiste dingen leert voor het tentamen. 

 

Vier ogen principe 

 

Iedereen kan fouten maken, maar de kans dat twee mensen dezelfde fout maken, 

is vele malen kleiner. Alle samenvattingen van SlimStuderen.nl worden altijd door 

minimaal twee personen beoordeeld. Zo zorgen we ervoor dat we de kans op 

fouten sterk verminderen, zodat je als student nooit voor vervelende verrassingen 

komt te staan. 

 

Actuele en specifieke inhoud 

 

Elke samenvatting is specifiek voor jouw studie geschreven en op jouw tentamen 

afgestemd. We weten precies wat je moet weten voor je tentamen en zorgen dat 

we daar een goede samenvatting van maken. Heb je meerdere verplichte boeken, 

readers of artikelen? Wij vatten dit allemaal samen in één overzichtelijke 

samenvatting, elk collegejaar opnieuw. Zo weet je zeker dat je niet te weinig 

maar ook niet te veel leert voor je tentamen. 

  

Correct taalgebruik 

 

Niets is zo vervelend als een samenvatting vol met taalfouten. Een d op de plek 

van een t, slordige typfouten, verkeerde vertalingen, onze collega's zijn er op 

gebrand om ervoor te zorgen dat je deze zaken nooit tegenkomt in een 

samenvatting van SlimStuderen.nl. 

 

Prettige leesbaarheid 

 

Je zult tijdens je studie heel wat tijd doorbrengen met onze samenvattingen. In de 

UB, in de trein naar je ouders of gewoon op je kamer, je zal misschien wel meer 

moeten lezen dan je lief is. Hierom hebben we gekozen voor een rustig lettertype, 

korte alinea's en overzichtelijke opsommingen. Zo heb je altijd goed overzicht 

tijdens het studeren. 

 

Met deze richtlijnen kunnen we jou een goede samenvatting bieden voor al je vakken. 

Maar dit betekent niet dat we nu klaar zijn. We blijven continu nadenken over nieuwe 

manieren om de samenvattingen nog prettiger voor je te maken. Hier kan jij zelf ook bij 

helpen.  
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Heb je een goed idee om de samenvattingen te verbeteren, mail dit dan naar ons via 

info@slimstuderen.nl. Zo kan je met jouw idee in één klap de vele tienduizenden 

studenten helpen die jaarlijks studeren met de samenvattingen van SlimStuderen.nl. 

 

Bedankt voor je interesse in onze samenvattingen en heel veel succes met je studie. 

 

Namens het hele team van SlimStuderen.nl 

 

Jaap Klok 

Directeur 

  

mailto:info@slimstuderen.nl
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F. Interview met Polonia Molengraaf (auteur) 
 
Wie ben jij? 

Mijn naam is Polonia Molengraaf 

en ik ben 20 jaar. Ik ben 

derdejaars student rechten aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Als auteur heb ik voor 

SlimStuderen.nl een verslag 

geschreven.  

 

Waarom ben je auteur 

geworden bij SlimStuderen.nl? 

Tijdens het studeren maak ik 

altijd al samenvattingen voor 

eigen gebruik. Op die manier 

neem ik de studiestof goed in me 

op en heb ik een handig 

naslagwerk wanneer ik mijn 

tentamens aan het voorbereiden ben. Omdat ik toch altijd al een samenvatting maakte, 

besloot ik te informeren en vervolgens te solliciteren naar het auteurschap voor een 

bepaald vak dat ik zou gaan volgen tijdens het eerstvolgende semester.  

 

Wat doe je als auteur bij SlimStuderen.nl? 

Tijdens mijn intakegesprek met de studiemanager van de studie rechten ontving ik een 

handboek, dat tijdens het gesprek werd doorgenomen. In dit handboek staat precies 

uitgelegd wat SlimStuderen.nl van een auteur verwacht en hoe je dingen als auteur aan 

moet pakken. Hierbij kun je denken aan lay-out, maar bijvoorbeeld ook aan de schrijfstijl 

waarin het verslag geschreven dient te worden.  

 

Naast het handboek ontving ik tijdens het intakegesprek ook een weekplanning. Deze 

planning mocht ik zelf invullen. Dit vond ik erg prettig aangezien ik zo zelf mijn werkdruk 

kon bepalen en rekening kon houden met mijn agenda. De uiteindelijke deadline waarop 

het volledige verslag af moet zijn, is steeds ruim voor het tentamen. Op die manier heb 

je op het moment dat je je verslag afrondt niet alleen voldoende tijd om je voor te 

bereiden op je tentamens, maar heb je één vak ook al extra goed voorbereid! 

 

Ik ontving iedere week per email feedback van de studiemanager over mijn voortgang en 

de kwaliteit. De studiemanager gaf steeds aan wat er positief was opgevallen aan mijn 

verslag en wat er verbeterd moest worden. Deze verbeterpunten konden zowel 

betrekking hebben op de inhoud, spelling en grammatica als de lay-out van mijn verslag.  

 

De feedbackmomenten heb ik als zeer prettig ervaren. Niet alleen zorgt het ervoor dat je 

automatisch bij blijft met de stof, ook leer je hierdoor kritisch te kijken naar je eigen 

verslag. Deze kritische blik is bovendien handig tijdens het schrijven van essays voor 

mijn studie. Overigens heb ik de studiemanager als oprecht ervaren. Er wordt weliswaar 

zeer nauwkeurig gekeken naar je ingeleverde voortgang, maar de geleverde feedback 

door de studiemanager is goed onderbouwd en wanneer mijn verslag er goed uitzag werd 

dit ook aangegeven.  

 

Hoe heb je het auteurschap voor SlimStuderen.nl ervaren? 

Het auteurschap bij SlimStuderen.nl is mij goed bevallen. Ik schreef voor mezelf al 

regelmatig samenvattingen, nu deed ik eigenlijk precies hetzelfde alleen werd ik ervoor 

beloond. Het lezen van boeken kost misschien wel wat tijd, maar ongemerkt ben je 

tegelijkertijd ook aan het studeren.  
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Een groot voordeel van het auteurschap vind ik dat je zelf een vak kunt kiezen waarvoor 

je wilt schrijven, dus je bereidt tijdens het schrijven meteen je tentamen goed voor.  

 

Bovendien werk je vanuit huis waardoor je volledig zelf kan bepalen wanneer je aan je 

verslag werkt. Dit vond ik erg prettig aangezien ik vaak tussendoor wanneer ik een 

uurtje vrij had, even kon samenvatten.  

 

De begeleiding vanuit SlimStuderen.nl is naar mijn mening erg goed. Ik heb het 

intensieve contact met de studiemanager als erg prettig ervaren. SlimStuderen.nl heeft 

veel aandacht aan mijn werk besteed en ik kon merken dat ze mijn werk ook waarderen.  

 

Kun je tot slot een aantal kenmerken noemen van het werken bij 

SlimStuderen.nl? 

 Goede begeleiding; 

 Zelfstandig; 

 Communicatie; 

 Flexibel; 

 Leerzaam; 

 Goede beloning. 

 

 

 

 

 

  

Tip: Lijkt het jou ook leuk om een keer zelf een samenvatting te schrijven voor 

SlimStuderen.nl? Stuur dan je CV + motivatie op naar info@slimstuderen.nl. We nemen 

dan geheel vrijblijvend contact met je op om de mogelijkheden door te nemen. 

 
Een ideale combinatie van werken en studeren! 

mailto:info@slimstuderen.nl
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G. Tentamens halen? Volg een tentamentraining bij Capita Selecta!  
 

 

Beste eerstejaars studenten,  

 

Na een mooie vakantie en introductie periode is er een serieuzere periode aangebroken: 

tijd om te studeren!  

 

Om je net dat ene steuntje in de rug te geven, is er de mogelijkheid om bijlessen voor je 

tentamen vakken te volgen bij Capita Selecta. Als grootste en oudste tentamentrainer 

zorgen wij dat jij optimaal voorbereid je tentamens in gaat!  

 

Wat is een Capita-cursus?  

Capita Selecta is de standaard keuze voor studenten en er wordt dan ook vaak 

gesproken over “even een Capitaatje nemen”. Maar wat doet Capita Selecta precies om 

jou door je tentamentijd te loodsen?  

 

Door het spreiden van de lesmomenten in 3, 4 of 5 lessen van 3 uur zorgt onze beste 

student-docent er voor dat jij de kneepjes van het vak leert. Doordat we met kleine 

groepen werken (max. 12 personen)  is er voldoende ruimte voor jouw vragen en wordt 

er intensief geoefend met (oude) tentamens.  

 

Capita repetitoren 

Onze student-docenten, ofwel repetitoren, worden streng geselecteerd waardoor er altijd 

iemand voor de klas staat die én de stof goed beheerst én het goed kan uitleggen aan 

jou. Deze combinatie is voor ons erg belangrijk en kwaliteit staat dan ook hoog in het 

vaandel.  

 

Fulltime klantenservice: 

Omdat er zoveel studenten gebruik maken van onze tentamentrainingen hebben wij 

sinds 2013 een professionele klantenservice. Wij worden graag op de hoogte gehouden 

over onze cursussen en zijn daarom op werkdagen van 09.30 tot 16.00 bereikbaar. Ook 

voor al jouw vragen kun je bellen naar 010-2142394 of een mailtje sturen naar 

klantenservice@capitaselecta.nl.   

 

 

Genieten van je studententijd!: 

Wij begrijpen maar al te goed dat er nog veel meer dingen te doen zijn naast studeren 

en daarom werken wij met veel studie- en studentenverenigingen samen. In de meeste 

gevallen ontvang je korting op onze cursus via jouw vereniging, vergeet hier niet naar te 

informeren!  

 

 

Namens heel het team van Capita Selecta, wens ik je een mooi begin van je 

studententijd. Hopelijk zien we je in één van onze Capita-cursussen! 

 

 

Groetjes, 

 

 

 

Loes Hellemons 

Business Unit Manager Capita Selecta  

 

 

mailto:klantenservice@capitaselecta.nl
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Ben jij na het lezen van deze voorbeeldsamenvatting overtuigd van de kwaliteit 

van SlimStuderen.nl? En wil je graag ook de rest van de samenvatting in alle 
rust door kunnen lezen? Bestel hem dan nu alvast met 50% korting op 

www.SlimStuderen.nl! Je zult de samenvatting ruim voor het tentamen 
ontvangen, zodat je zorgeloos naar het tentamen kunt. 
 

Maak bij de bestelling gebruik van de kortingscode: FRISSESTART   
om van de korting gebruik te maken.  
 

(deze kortingsactie is geldig tot 01-10-2014) 

 

 

 

 

   

BON 

 

50% korting 
bij aankoop van de volledige samenvatting op 

http://www.slimstuderen.nl 

 

Gebruik bij het bestellen code FRISSESTART. 
De code is geldig tot en met eind september 

http://www.slimstuderen.nl/
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Het 1e semester biedt CAPITA SELECTA de 
volgende cursussen voor jou aan: 

 
 

 

Blok 1: 
 
Blok 2: 
 
 
 
Blok 3:  

Inleiding in de rechtswetenschap 
 
Aansprakelijkheidsrecht 

Constitutioneel recht 

Inleiding in de rechtswetenschap (HER) 
 
Contractenrecht 1 

Europees recht 1 

Aansprakelijkheidsrecht (HER) 

Constitutioneel recht (HER) 

 
 

 
Metabole systemen 
 
Leren dokteren 1   

 

 En alle herkansingen van deze periode!  

  

TENTAMENS HALEN?! 

~ Volg een cursus bij CAPITA SELECTA ~ 
 

 3,4 of 5 lessen van 3 uur 

 De beste student-docenten 

 Kleine klassen 

 Ruimte voor vragen 

 Oefenen met (oude) tentamenvragen 

 Optimaal voorbereid naar jouw tentamen 

 

 Inschrijven via www.capitaselecta.nl 

 Vragen via klantenservice@capitaselecta.nl of 

010-2142394  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.capitaselecta.nl/
mailto:klantenservice@capitaselecta.nl



