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Voorwoord 
 

Beste Rechtenstudent, 

 

Je hebt al een tijdje geleden de twee beste keuzes gemaakt die je kan maken na je 

eindexamens: de keuze voor de studie Rechten en de keuze voor de stad Rotterdam. 

Waarschijnlijk volg je op dit moment in het L-gebouw het eerste hoorcollege ‘Inleiding tot 

de Rechtswetenschap’ of heb je die pas geleden gevolgd. Misschien vond je het eerste 

college maar saai, zoals vele rechtenstudenten de eerste colleges ervaren, maar mijn tip 

is om door te zetten, want het is een erg leuke studie! 

 

Naast het studeren in Rotterdam zal je ook het studentenleven gaan verkennen. 

Misschien doe je dit bij een studenten- of sportvereniging, maar misschien ook wel 

gewoon met je vrienden van vroeger of nieuwe studievrienden. In ieder geval zal je niet 

continu bezig kunnen en willen zijn met je studie, maar zal je vooral ook veel leuke 

dingen meemaken. 

 

Omdat wij als geen ander weten – bij SlimStuderen.nl werken immers alleen studenten – 

dat het belangrijk is om ook volop van het studentenleven te genieten willen wij jou 

hierin een beetje tegemoet komen. Wij begrijpen als geen ander dat je het niet ziet 

zitten om iedere ochtend, middag en avond aan de studie te zitten.  

 

SlimStuderen.nl heeft dan ook de ideale uitkomst: samenvattingen. De samenvattingen 

van SlimStuderen.nl zijn echter niet zomaar samenvattingen. Deze samenvattingen zijn 

namelijk voor en door studenten gemaakt, en bevatten precies de benodigde informatie, 

niet meer en niet minder.  

 

Iedere periode wordt aan de hand van het blokboek de verplichte literatuur samengevat 

door een ervaren auteur. Tevens worden de colleges en onderwijsgroepen samengevat, 

zodat je eens lekker in je bed kunt blijven liggen als die vervelende wekker weer afgaat. 

 

Kortom: SlimStuderen.nl biedt tegen een zeer scherpe prijs een totaalpakket aan om het 

jou een stuk makkelijker te maken je tentamens te halen terwijl je volop van het leven in 

Rotterdam geniet. Zeg nou zelf, waar vind je tegenwoordig nog een totaalpakket 

samenvattingen van hoogstaande kwaliteit? 

  

Om het studiejaar nog beter te laten beginnen geven we voor je bestelling tijdens het 

eerste blok een korting van 10% weg! Gebruik de kortingscode Slimstuderen15-16 

hiervoor bij je bestelling. 

 

Groetjes, 

Eva van Sliedregt en Sofie van den Boom 

 

Studiemanagers Rechten Rotterdam 
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A. Hoorcollege Inleiding tot de Rechtswetenschap 
 

Verplichte literatuur: 

Hoofdstuk 1 Recht in context 

 

Verplichte arresten:  

Haviltex, HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 

HBU/Saladin, HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 

 

Inleiding 

We zullen de basis van dit vak bespreken en de visie waarmee dit vak wordt gezien. Het 

vak wordt benaderd vanuit de theorie van het contextualisme. Er wordt ingegaan op de 

verhouding recht en taal en rechtsvinding. Verder wordt er nog wat uitgelegd over recht 

en rechtswetenschap. 

  

Rol van het recht 

Aan de ene kant is de rol van het recht heel praktisch. Het gaat hierbij om problemen 

oplossen. Het recht geeft hiervoor middelen aan burgers, zoals het aankaarten van je 

probleem bij de kantonrechter. Aan de andere kant heeft het recht een principiële rol. Dit 

is de rol die het recht heeft in de maatschappij. Hoe gebruiken we het recht om onze 

samenleving te ordenen? Wat voor wetten en systemen hebben we nodig om onze 

maatschappij goed te laten functioneren? Hierbij zien we dat wetgeving de basis is voor 

allerlei beleid. Over de principiële rol van het recht is veel discussie met betrekking tot 

onder andere de vragen waar we het recht voor moeten gebruiken en wat een goede 

manier is om het recht in te zetten.  

 

Contextualisme 

De definitie van het begrip contextualisme is dat je het recht alleen kunt kennen in de 

context waarin het tot stand komt en waarin het functioneert. Dit kun je zien als je gaat 

kijken naar de concrete gevallen waarmee het recht te maken heeft. Ook de 

omstandigheden van het ontstaan, zowel van het recht als van de concrete problemen, 

zijn hierbij van belang. Hierbij zijn drie elementen belangrijk, namelijk de concrete casus 

of het concrete geval, de omstandigheden van totstandkoming en de omstandigheden 

van het functioneren. 

 

Voorbeeld tatoeage ACAB 

Wanneer iemand de letters ACAB op zijn knokkels heeft laten tatoeëren, mag dit dan? En 

wanneer iemand dezelfde letters op zijn knokkels heeft laten tatoeëren en hij gebaart 

met zijn vuist naar een agent, mag dit dan? Wanneer je bedenkt dat deze afkorting staat 

voor All Cops Are Bastards, kun je bedenken dat dit beledigend kan zijn voor agenten. Je 

kunt echter ook zeggen dat de afkorting een andere betekenis heeft. Of de afkorting 

beledigend is, hangt dus erg af van de context. Je moet hierbij letten op de betekenis 

van de woorden. Het is niet bepalend of een begrip of afkorting algemeen bekend is 

(betekenis in abstracto), maar het is belangrijker of jij zelf weet wat de betekenis is. Ook 

wordt er naar de maatschappelijke context en de omstandigheden van het geval 

gekeken. Wat verder van belang is, is de juridische context. Van belang zijn niet alleen 

de regels uit de wetboeken, maar ook wat in de rechtspraak over een bepaald geval is 

gezegd speelt een belangrijke rol. 

 

Verhouding recht en taal 

Taal is het belangrijkste instrument van juristen en ook van rechters. De rechter spreekt 

recht en dit uitgesproken oordeel heeft vervolgens consequenties voor de betrokkenen. 

Denk bijvoorbeeld aan de rechter die iemand failliet verklaart, waardoor hij vervolgens 

zijn bedrijf kwijt is of de verdachte die schuldig wordt bevonden en de gevangenis in 

moet.  
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Functies van taal 

De taal van juristen heeft twee functies. Ten eerste brengt taal ordening aan. Binnen de 

taal van juristen heb je allerlei begrippen die in een bepaalde verhouding tot elkaar 

staan. Zo heb je bijvoorbeeld aan de ene kant vrijheid van meningsuiting en aan de 

andere kant het recht op privacy wat vaak niet goed samen gaat. Met behulp van dit 

soort begrippen delen wij de maatschappelijke werkelijkheid in en brengen we een 

juridisch systeem aan. Dit wordt gedaan met behulp van taal. 

 

Ten tweede hebben we discussies met behulp van taal. Dit is niet alleen de discussie in 

de rechtszaal tussen advocaten, maar ook de discussie over het recht en over hoe het 

recht zou moeten zijn (de principiële functie van het recht). Het gaat hierbij om 

argumenten en overtuigingskracht. 

 

Een probleem van taal is dat het niet altijd duidelijk is, waardoor ook het recht niet altijd 

duidelijk is. Bij het recht komt zelfs nog een extra probleem. De wet is niet altijd even 

duidelijk vanwege de taal, maar ook vanwege de werkelijkheid waar we mee te maken 

hebben. Deze is vaak net iets anders dan juristen denken. Bij recht en taal gaan we uit 

van de open texture. Deze term is afkomstig van de rechtsfilosoof H.L.A. Hart. Volgens 

hem is het probleem van taal dat het niet aansluit op de werkelijkheid, doordat taal altijd 

algemene begrippen kent welke niet altijd in de werkelijkheid passen. Daar komt nog bij 

dat de werkelijkheid vaak veranderd. 

 

Open texture (veranderende werkelijkheid) 

Een voorbeeld waar de veranderende werkelijkheid goed te zien is, is in het arrest Evans 

vs. UK1. Deze zaak ging over een stel, waarbij de vrouw een Ivf-behandeling heeft 

gehad. Wegens ziekte waren haar eitjes bevrucht met de zaadcellen van haar man en 

ingevroren. Na een paar jaar werd de relatie verbroken. Hierna wilde mevrouw Evans 

toch nog een kind. De ex wilde echter geen kinderen meer met mevrouw Evans, dus hij 

gaf haar geen toestemming. Zonder toestemming van de man wilde het ziekenhuis niks 

doen. Mevrouw Evans claimde dat dit een schending van het recht op familieleven was, 

omdat zij volgens art. 8 EVRM recht zou hebben op gezinsvorming. Het Europees Hof gaf 

uiteindelijk de man gelijk. Het probleem in dit arrest was dat het recht nog nooit te 

maken heeft gehad met een dergelijke casus, waardoor niet duidelijk was wat de 

uitspraak precies moest zijn. 

 

Er zijn drie verschillende momenten om naar het recht te kijken: 

 Het normatieve moment; 

 Het actuele moment; 

 En het ideële moment. 

Het contextualisme wordt uitgewerkt in deze drie verschillende momenten. Het actuele 

moment (de praktijk van het recht) is wat vandaag aan de orde is. De werkelijkheid 

verandert, waardoor het normatieve moment ook mee verandert. 

 

Rechtsvinding 

Het idee van rechtsvinding is dat er gekeken wordt naar het oordeel van de rechter in 

een concreet geval gebaseerd op het geldende recht. De rechter kan dit op verschillende 

manieren doen. In het kader van het contextualisme is het goed om te beseffen dat er 

twee basisvormen zijn van rechtsvinding. Ten eerste de regelgeleide rechtsvinding. Dit is 

direct gebaseerd op juridische regels. De rechter past bij deze vorm van rechtsvinding 

simpelweg de wetten toe. Ten tweede de casuïstische rechtsvinding. De omstandigheden 

van het geval zijn hierbij belangrijk en niet zozeer het enkel toepassen van de regels. Het 

voorbeeld van de tatoeage van de afkorting ACAB was hier een goed voorbeeld van.  

 

                                           
1 EHRM 10 april 2007 
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Kenmerken van regelgeleide rechtsvinding 

 De rechter hanteert een vaste, duidelijke regel; 

 Belangrijk omdat het is gericht op gelijke gevallen, gelijk behandelen 

(rechtsgelijkheid); 

 Belangrijk omdat burgers van tevoren weten hoe de regels toegepast worden 

(rechtszekerheid). 

 

Kenmerken van casuïstische rechtsvinding 

 Geen rechtszekerheid, omdat elke casus anders is; 

 De betekenis van het recht en de rechtsgevolgen worden bepaald door de 

omstandigheden van het geval. 

 

HBU-Saladin2 

Saladin is een belegger in aandelen en woont op Curaçao. De adviseur van de bank 

(HBU) vertelt Saladin dat hij een buitenkansje voor hem heeft. Hij zou een verkoper van 

aandelen voor hem hebben die aandelen te koop heeft voor zes dollar. Deze verkoper 

garandeerde dat hij de aandelen na een jaar voor zeven dollar terug zou kopen. Saladin 

zou dus eigenlijk niet kunnen verliezen volgens HBU. De verkoper van de aandelen blijkt 

uiteindelijk na een jaar niet in staat om de aandelen terug te kopen. Ook waren de 

aandelen flink in waarde gedaald, waardoor Saladin een verlies lijdt van 78.000 dollar. 

Saladin vindt dat HBU verantwoordelijk is voor de schade en besluit de schade op haar te 

verhalen. HBU wijst Saladin echter op de exoneratieclausule. Een exoneratieclausule 

sluit eventuele aansprakelijkheid uit. Ook al heeft Saladin schade geleden, volgens deze 

clausule was de bank hier dus niet aansprakelijk voor. Saladin besloot hierop naar de 

rechter te stappen. De zaak kwam uiteindelijk bij de Hoge Raad. De rechtsvraag waar de 

Hoge Raad zich over moest buigen was of de bank Saladin aan de exoneratieclausule 

mocht houden. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de exoneratieclausule niet altijd in 

stand kan blijven. Er moet altijd rekening gehouden worden met de omstandigheden van 

het geval. Een beroep op een dergelijke clausule kan onder omstandigheden 

onrechtmatig zijn. Hierbij spelen een aantal factoren een rol: 

 Zwaarte van de schuld; 

 Aard van de overeenkomst; 

 Maatschappelijke positie en onderlinge verhouding van partijen (professionele 

partij tegenover een private persoon); 

 Wijze waarop de clausule tot stand is gekomen (van tevoren goed gekeurd door 

tegenpartij); 

 Mate waarin de tegenpartij zich bewust was van de strekking van het beding. 

 

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat bij dit soort gevallen alle factoren meegewogen 

moeten worden. Deze uitspraak was een doorbraak, omdat de Hoge Raad in dit arrest 

erkende dat een contract of een deel daarvan in principe opzij gezet kan worden als het 

heel onrechtvaardig zou zijn. 

 

Haviltex3 

In dit arrest ging het om twee ondernemers (Ermes en Haviltex). Haviltex kocht in 

februari 1976 een bloemsteekschuimsnijmachine van Ermes. Ze nemen in het contract 

een bepaling op waarin staat dat Haviltex tot het eind van het jaar het recht heeft om de 

machine terug te brengen. Na de zomer wil Haviltex de machine terug brengen, maar 

Ermes wil hier een reden voor hebben. Volgens Haviltex hoefde hij op grond van de 

contractsbepaling geen reden op te geven. Uiteindelijk komt ook deze zaak bij de Hoge 

Raad. Dit keer is de rechtsvraag of de contractsbepaling letterlijk moet worden genomen 

of dat er bij de interpretatie hiervan nog andere overwegingen een rol spelen. De Hoge 

Raad heeft geoordeeld dat er niet puur gekeken moet worden naar het beding.  

                                           
2 HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 
3 HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 
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Er was dus geen sprake van een zuiver taalkundige uitleg. “Voor de beantwoording van 

de vraag komt het immers aan op de zin die pp. in de gegeven omstandigheden over en 

weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien 

aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten”. 

 

Wat was de verhouding tussen Ermes en Haviltex en wat kon op basis van deze twee 

ondernemers als redelijk worden gezien? Hierbij speelde een rol in verschil in juridische 

kennis. Ermes was geen jurist en had niet kunnen weten dat in de contractsbepaling 

duidelijk had moeten staan wanneer de machine teruggebracht kon worden. In de 

gegeven omstandigheden had Ermes er inderdaad op mogen vertrouwen dat Haviltex 

een reden zou aangeven waarom hij de machine terug wilde brengen. 

 

In deze twee arresten komt de casuïstische rechtsvinding goed naar voren. Er wordt aan 

de hand van de omstandigheden van de gevallen uitspraak gedaan. Elke keer wordt 

gekeken naar wat in de betreffende verhouding redelijkerwijs verwacht mag worden. In 

beide gevallen worden de betekenis en de rechtsgevolgen van een overeenkomst bepaald 

door de omstandigheden van het geval. Het kenmerk van casuïstische rechtsvinding is 

gericht op de rechtvaardigheid van een bepaald geval, waarbij alle omstandigheden dus 

worden gewogen. 

 

Contextualisme en rechtsvinding 

Contextualisme is niet hetzelfde als regelgeleide of casuïstische rechtsvinding. Bij 

contextualisme hebben we het over een bepaalde theorie om naar een rechtsbegrip te 

kijken.  

 

Vanuit het contextualisme kun je kanttekeningen plaatsen bij de interpretatie van 

scherpe, vaststaande regels. Ook een vaste regel moet immers geïnterpreteerd worden, 

waardoor er soms toch onduidelijkheid kan ontstaan. Dit was te zien in de veranderende 

werkelijkheid in het arrest dat hierboven is besproken. De toepassing van het recht blijft 

onvoorspelbaar door de onduidelijkheid van zowel taal als werkelijkheid. 

 

Uitzondering scherpe, vaststaande regel 

In het privaatrecht is het zo dat een recht op een vordering op een gegeven moment 

verjaard. Hier hebben we een vaste termijn voor van 30 jaar. Dit is ook in het belang van 

de rechtszekerheid. De incubatietijd van asbestgerelateerde kanker is echter heel lang. 

Wanneer de ziekte zich pas na 35 jaar openbaart, zou je door de verjaringstermijn dus 

eigenlijk geen recht meer hebben om te claimen. De Hoge Raad heeft hierover in het 

Asbestarrest4 geoordeeld dat dit zo’n specifieke groep is dat het wel mogelijk moet zijn 

om toch nog te kunnen claimen. Dit geldt echter alleen voor deze specifieke gevallen, 

voor de rest blijft de termijn wel in stand. 

 

Duidelijk is geworden dat de vorm van rechtsvinding die gebruikt wordt afhankelijk is van 

de omstandigheden van het geval. Er is aandacht besteed aan de principiële openheid 

van het recht, door de vaagheid van de taal en de veranderende werkelijkheid. Dit 

betekent dat er altijd discussie mogelijk is over de interpretatie van het recht. Ook 

betekent het dat feiten in het recht belangrijk zijn. 

 

Recht en rechtswetenschap 

Het contextualisme is de bestudering van het recht. De bestudering van het recht is 

anders dan het recht zelf. Dit onderscheid moet goed voor ogen gehouden worden. 

Wanneer gesproken wordt over het recht wordt de ordening van de maatschappelijke 

werkelijkheid bedoeld, door onder andere wetten. Dit is vooral het normatieve moment. 

De rechtswetenschap bestudeert hoe dit in z’n werking gaat.  

 

                                           
4 HR 28 februari 2000, NJ 2000, 430 
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Bij de bestudering van het recht worden verschillende normen van recht onderscheiden. 

Een term die veel wordt gebruikt is de rechtsdogmatiek. Dit is de bestudering van het 

positieve recht en het juridische onderzoek dat het geldende recht probeert te 

systematiseren. Dit wordt onder andere gedaan door bepaalde begrippen met elkaar te 

verbinden. Ook wordt in de rechtsdogmatiek beoordeeld hoe goed het recht werkt in de 

maatschappij. 

 

Multi- en interdisciplinaire rechtswetenschap 

Met multi- en interdisciplinaire rechtswetenschap wordt de bestudering van het recht 

verbonden aan andere wetenschappen en disciplines. Zo wordt het recht en de sociale 

wetenschap veel met elkaar verbonden, zoals bij criminologie. Met filosofie wordt het ook 

vaak verbonden, wat tot uiting komt in rechtsfilosofie. Natuurlijk is de geschiedenis ook 

belangrijk voor de bestudering van het recht, waarbij je uitkomt bij rechtsgeschiedenis.  

 

Het contextualisme legt de nadruk op de verschillende momenten (normatief, ideëel en 

actueel) en om dit goed te kunnen bestuderen zijn de andere disciplines nodig. 
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B. Onderwijsgroep Inleiding Strafrecht 
 

Verplichte literatuur: 

Capita strafrecht, P.A.M. Mevis. 

Ons  strafrecht, B.F.  Keulen en G. Knigge. 

Strafrecht  met  mate,  N. Jörg,  C. Kelk en A.H. Klip. 

 

Misdrijven en overtredingen 

Strafbare feiten bestaan uit misdrijven en overtredingen. Zij kunnen op verschillende 

manieren van elkaar onderscheiden worden. Zo bepaalt de wet via wetsduiding of een 

strafbaar feit een misdrijf of een overtreding is. Wetsduiding wil zeggen door aanwijzing 

als zodanig in de wet. Zo heeft het Wetboek van Strafrecht Boek 2 met ‘Misdrijven’ 

aangeduid en Boek 3 met ‘Overtredingen ‘.  

 

Naast de wettelijke indeling van misdrijven en overtredingen duidt de kwalificatie misdrijf 

of overtreding de zwaarte aan van een bepaald delict. Misdrijven bestaan uit de zwaarste 

strafbare feiten. Krachtens art. 9 Sr is de gevangenisstraf de zwaarste straf die alleen 

opgelegd kan worden bij misdrijven. Bovendien is de geldboete bij misdrijven hoger dan 

bij overtredingen. Het derde verschil tussen overtredingen en misdrijven ligt in de 

straffeloosheid van poging, voorbereiding en medeplichtigheid bij overtredingen, 

vanwege de geringe betekenis van overtredingen. 

 

Formele wetgever 

Lagere wetgevers zijn niet bevoegd om eigen gecreëerde strafbare feiten tot misdrijven 

te benoemen. Zij mogen alleen overtredingen creëren. Alleen de formele wetgever is 

bevoegd misdrijven te creëren. Dit heeft te maken met de status en het bereik van de 

regelgeving van beide wetgevers. Een wet in formele zin afkomstig van de formele 

wetgever passeert onze volksvertegenwoordiger (rechtszekerheid) en geldt vervolgens 

in heel Nederland (rechtseenheid), terwijl een verordening van een gemeente slechts 

op het grondgebied van die gemeente geldt. Doordat de formele wetgever alleen 

misdrijven mag aanwijzen, wordt de rechtszekerheid en de rechtseenheid gewaarborgd.  

 

Competentie 

Het vijfde onderscheid tussen misdrijven en overtredingen heeft te maken met de 

competentie. Krachtens art. 382 onder b Sv is de kantonrechter bevoegd kennis te 

nemen van overtredingen en is de rechtbank bevoegd tot kennisneming van misdrijven 

(absolute competentie). De relatieve competentie heeft betrekking op territoriale 

aspecten nadat de absolute competentievraag is beantwoord (art. 2 Sv).  

 

Delictsomschrijving 

Het laatste verschil heeft te maken met de delictsomschrijving. Overtredingen zijn vaak 

explicieter omschreven dan misdrijven, omdat het gaat om een gedraging. Alleen 

misdrijven bevatten de termen ‘opzet’ of ‘schuld’ in hun omschrijving. Er is sprake van 

opzet als er willens en wetens is gehandeld, dat wil zeggen dat de gedraging is 

gebaseerd op een wilsbesluit (doleus delict). Er is sprake van grove of lichte schuld als 

niet willens en wetens is gehandeld, maar de dader beter had moeten weten (culploos 

delict).  

 

De fasen van het strafproces 

Het strafproces bestaat uit een chronologisch geheel van activiteiten van onderzoek die 

elkaar voortdurend opvolgen. Het gaat daarbij om de fasen van opsporing, vervolging, 

berechting en tenuitvoerlegging.  Deze fasen zullen uitvoerig behandeld worden. 

 

Opsporing 

In deze fase vindt het voorbereidend onderzoek plaats dat door art. 132 Sv wordt 

gedefinieerd als het onderzoek dat aan terechtzitting voorafgaat.  
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Het voorbereidend onderzoek is te verdelen in het opsporingsonderzoek en het 

onderzoek door de rechter-commissaris (gerechtelijk vooronderzoek).  

 

Het opsporingsonderzoek omvat het onderzoek in verband met strafbare feiten dat 

gericht is op het nemen van strafvorderlijke beslissingen (art. 132a Sv). Het 

opsporingsonderzoek is de beginfase van onderzoek in een strafzaak dat is geregeld in 

titel 2.1 in het Wetboek van Strafvordering (WvSv). Het opsporingsonderzoek wordt 

uitgevoerd door opsporingsambtenaren. Onder opsporingsambtenaren worden 

verstaan alle personen met de opsporing van het strafbare feit belast (art. 127 Sv).  

 

De officier van justitie behoort ook tot deze groep (art. 141 onder a jo. art. 148-149 Sv). 

Hij heeft een aparte plaats in het opsporingsonderzoek, omdat de wet bepaalt dat 

sommige dwangmiddelen niet zomaar door iedere willekeurige opsporingsambtenaar 

kunnen worden uitgeoefend. Ten tweede geeft de officier van justitie leiding aan het 

opsporingsonderzoek. Dit houdt in dat hij bevelen geeft aan andere 

opsporingsambtenaren die aan hem ondergeschikt zijn (art. 148 lid 2 en art. 149 Sv).  

Naast opsporing is hij ook met de vervolging van strafbare feiten belast (art. 9 Sv). 

Behalve het feit dat de officier van justitie de hoogste opsporingsambtenaar is, is er ook 

een hulpofficier van justitie. Een hulpofficier van justitie is een hogere 

opsporingsambtenaar die onder omstandigheden meer mag dan een 

opsporingsambtenaar die niet die status heeft (art. 146a onder a Sv). De hulpofficier van 

justitie is ondergeschikt aan de officier van justitie. 

 

Na het opsporingsonderzoek zal de officier van justitie moeten beslissen over verdere 

vervolging (afdeling 2.1.5 WvSv). Hij kan er voor kiezen de verdachte te vervolgen door 

in het voorbereidend onderzoek de rechter-commissaris in te roepen (gerechtelijk 

vooronderzoek). Het gerechtelijk vooronderzoek wordt in werking gezet als de officier 

van justitie dit van de rechter-commissaris vordert (art. 181 lid 1 Sv) of als de verdachte 

dit aan de rechter-commissaris verzoekt (art. 182 lid 1 Sv). Een rechter-commissaris 

mag dus niet op eigen initiatief onderzoek doen. Op grond van art. 237 Sv wordt het 

gerechtelijk vooronderzoek beëindigd, indien het onderzoek is voltooid of indien tot de 

voortzetting ervan geen grond meer bestaat. De rechter-commissaris stuurt dan de 

stukken aan de officier van justitie die over verdere vervolging zal moeten beslissen (titel 

2.4 WvSv). 

 

Vervolging 

De officier van justitie is niet verplicht een verdachte te vervolgen na afronding van het 

opsporingsonderzoek (art. 167 Sv) of het gerechtelijk vooronderzoek (art. 242 Sv). Van 

vervolging kan namelijk worden afgezien, op gronden aan het algemeen belang ontleend 

(opportuniteitsbeginsel). Als de officier van justitie wel besluit tot vervolging, dan 

wordt de strafzaak bij de strafrechter aanhangig gemaakt door middel van het 

uitbrengen van een dagvaarding met daarin een tenlastelegging (art. 258 lid 1 Sv). Met 

deze stap begint de fase van berechting.  

 

Een derde optie is vervolging door het uitvaardigen van een strafbeschikking. Dit houdt 

in dat de officier van justitie in bepaalde gevallen de verdachte zelf een straf kan 

opleggen in de vorm van een strafbeschikking in plaats van de strafzaak aan de rechter 

voor te leggen (art. 257a Sv). Bij het uitvaardigen van een strafbeschikking is er sprake 

van ‘vervolging’ en niet van ‘berechting’. Berechting biedt namelijk de kwalitatieve 

garantie dat alle belangen in evenwicht met elkaar worden behartigd, waarvoor een 

aparte procedure geldt en waarbij een onpartijdige en onafhankelijke rechter onderzoekt 

en beslist. Hiervan is bij het uitvaardigen van een strafbeschikking geen sprake.  

 

Als de officier van justitie een strafbeschikking uitvaardigt en zelf een straf oplegt, heeft 

de verdachte nog steeds het recht zijn zaak alsnog ter berechting aan de rechter voor te 

leggen. Dit recht is afgeleid uit art. 6 EVRM.  



Voorbeeldverslag Rechten 2015-2016 

Twitter.com/SlimStuderen | Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

 

 

10 

De garantie van berechting tegen niet-rechterlijke strafoplegging is vastgelegd in art. 

113 lid 1 Gw en in art 257e lid 1, eerste volzin, jo. art. 257f lid 1, eerste volzin, Sv. 

 

Berechting 

De strafzaak wordt aan de rechter ter berechting voorgelegd als een dagvaarding wordt 

uitgebracht of als de verdachte zich heeft verzet tegen de strafbeschikking. De rechter 

zal de strafzaak op basis van de door de officier van justitie geformuleerde beschuldiging 

(tenlastelegging) onderzoeken en over die beschuldiging uitspraak doen. 

 

Het begrip rechtsgeding wordt gebruikt voor de aanduiding van de fase van berechting. 

Het omvat de volgende procedures: 

 De zaak aanhangig maken ter terechtzitting door de officier van justitie; 

 Het onderzoek van de zaak op de terechtzitting door de rechter ter terechtzitting 

(afdeling 2.6.1 WvSv); 

 De beraadslaging over de zaak na afloop van het onderzoek ter terechtzitting door 

de rechter (art. 348 en art. 350 Sv); 

 De uitspraak van de uitkomsten van de beraadslaging. 

 

Het onderzoek ter terechtzitting begint op het moment dat de voorzitter de bode de zaak 

buiten de rechtszaal laat ‘uitroepen’ (art. 270 Sv). De verdachte heeft op dat moment 

recht op een rechterlijke uitspraak. Het is dan niet meer mogelijk voor de officier van 

justitie het strafproces stop te zetten (art. 266 lid 1 Sv). Hiermee komt de zaak ook in de 

openbaarheid. Het onderzoek eindigt door de mededeling van de voorzitter dat het 

onderzoek gesloten wordt (art. 345 lid 1 Sv). Daarna volgt de mededeling van het 

moment van de uitspraak. De tijd tot aan de uitspraak wordt gebruikt voor de 

beraadslaging en het vastleggen van de uitkomst in het schriftelijke vonnis. Zowel de 

uitspraak als de beraadslaging is geregeld in art. 2.6.4 WvS. 

 

Uiteindelijk neemt de rechter een rechterlijke beslissing (art. 351 Sv). Art. 352 Sv somt 

de beslissingen op indien de berechting niet tot veroordeling leidt. Wordt er wel straf 

opgelegd, dan treedt na de uitspraak de fase in van de tenuitvoerlegging. 

 

Tenuitvoerlegging 

Als de verdachte bij de rechterlijke uitspraak wordt veroordeeld of zich niet verzet tegen 

de strafbeschikking die tegen hem is uitgevaardigd, dan volgt de tenuitvoerlegging van 

de opgelegde sanctie. Daarmee is de strafvordering in een strafzaak voltooid. Met de 

tenuitvoerlegging van de opgelegde sanctie wordt van de fase van berechting naar de 

fase van tenuitvoerlegging overgegaan. De tenuitvoerlegging is in Boek 5 geregeld. 

De tenuitvoerlegging van sancties wordt ook wel executie van straffen genoemd. 

 

Een door de rechter opgelegde sanctie kan pas ten uitvoer worden gelegd als de 

rechterlijke beslissing onherroepelijk is (art. 557 lid 1 Sv), dat wil zeggen als er geen 

rechtsmiddel meer openstaat. Echter, in bepaalde gevallen voorziet de wet de 

mogelijkheid dat de rechter niet alleen een sanctie oplegt, maar daarbij meteen ook 

bepaalt dat de sanctie ten uitvoer kan worden gelegd, ook al stelt de verdachte tegen de 

beslissing een rechtsmiddel in.  

 

De rechter die de sanctie heeft opgelegd, is geen zeggenschap gegeven over de wijze 

waarop de sanctie ten uitvoer wordt gelegd. De wijze van uitvoerlegging is opgedragen 

en voorbehouden aan de uitvoerende macht, in het bijzonder het openbaar ministerie en 

het ministerie van justitie. De tenuitvoerlegging is voor het openbaar ministerie meer een 

formele taak (art. 553 Sv). In de praktijk geschiedt de tenuitvoerlegging door het 

ministerie van justitie.  
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C. Literatuur Inleiding Fiscaal Recht 
 

Overheidsinkomsten- en uitgaven 

Belasting is verreweg de belangrijkste inkomstenbron van de overheid. De collectieve 

uitgaven die daarmee worden gefinancierd staan niet vast. Die zijn afhankelijk van de 

prioriteiten van het kabinet.  

 

De materiële definitie van belastingen is: belastingen zijn gedwongen financiële bijdragen 

van burgers en bedrijven aan de overheid zonder individuele tegenprestatie. De 

belastingen worden gebruikt ter financiering van collectieve uitgaven, die geheven 

worden volgens democratisch tot stand gekomen regels.  

 

De formele definitie van belastingen is van belang omdat de Grondwet voorschrijft dat 

belastingen uit kracht van een formele wet geheven moeten worden, terwijl andere 

heffingen bij de wet geregeld mogen worden. Daarnaast kan de rechter de formele wet 

niet toetsen aan de Grondwet.  

 

Materieel kan er vanuit gegaan worden dat de premieheffing voor de volksverzekeringen 

als belasting wordt beschouwd. De overheid verantwoordt in de macro financiële 

verslaglegging slechts het totale bedrag aan loonheffing. Loonbelasting en premieheffing 

volksverzekeringen worden daarin niet onderscheiden. De premieheffing voor de 

werknemersverzekeringen worden apart verantwoord. Die worden betaald door de 

werkgevers, die een deel weer verhalen op de werknemers. Volksverzekeringen en 

werknemersverzekeringen maken de lastendruk op arbeid in Nederland zo hoog.  

 

Free riders-probleem 

De tegenprestatie van de overheid is niet erg zichtbaar. Dit komt omdat zij niet 

individueel is. Daarom beschouwen mensen de tegenprestaties als vanzelfsprekend zoals 

bijvoorbeeld politie, justitie, sociaal werk, toezichthouden, leger, internationale 

samenwerking, gezondheidszorg en onderwijs. Er zijn theoretici die menen dat 

belastingen niet gezien moeten worden als geld van burgers en bedrijven dat door de 

overheid van hen wordt afgenomen. Het moet gezien worden als dat deel van het 

nationale inkomen dat toekomt aan de overheid als vergoeding voor de bijdrage die de 

collectieve sector levert aan de welvaart.  

 

Het free riders-probleem is dat je gratis mee kunt liften op de collectieve voorzieningen 

zonder zelf belasting te betalen. Niemand vraagt of je belasting betaalt of hoeveel je 

gebruik hebt gemaakt van de collectieve voorzieningen. Om dit te voorkomen zijn 

controle en handhaving noodzakelijk. De fiscus heeft verschillende controle- en 

sanctioneringsbevoegdheden. 

 

Financierings- en instrumentele functie van belastingen 

De vervulling van de traditionele taak van belastingen is rechtstreekse financiering van 

de taken van de overheid uit belastinggelden. Dit wordt de financierings- of 

budgettaire functie genoemd. Daarnaast is er de zogeheten instrumentele functie 

(instrumentalisme) van belastingen. De overheid gebruikt de belastingheffing om 

beleid uit te voeren. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld de inkomens meer gelijk te 

trekken, ongewenst gedrag zwaar te belasten en gewenst gedrag te begunstigen. De 

financieringsfunctie en instrumentalisme zijn niet scherp te onderscheiden. Een voorbeeld 

daarvan is milieubelastingen. 

 

Belastingmix 

De belastingmix is de verhouding tussen de bijdragen die de verschillende 

belastingsoorten leveren aan de totale belastingopbrengst binnen een nationale 

overheidshuishouding.   
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In Nederland waren de directe belastingen (op consumptie en verbruik; omzetbelasting 

en accijnzen) optisch erg hoog en de indirecte belastingen gematigder. Het werd als een 

teken van ontwikkeling, beschaving en rijkdom gezien om hoge directe belastingen en 

gematigde indirecte belastingen te hebben. Heffing van directe belastingen vergt een 

verder ontwikkeld overheidsapparaat. Daarnaast kan men met directe belastingen 

inkomens- en vermogensverhoudingen beïnvloeden. Naarmate de directe belastingen in 

de ontwikkelde landen progressiever werden, werd de weerstand ertegen groter. De 

directe belastingen werden meer ontdoken en ontweken door bijvoorbeeld te emigreren 

of door de bedrijvigheid te verplaatsen.  

 

Volgens de econoom Laffer bestaat er een punt in het inkomstenbelastingtarief waar de 

optimale verhouding tussen opbrengst, compliance (medewerking) en perceptiekosten 

bestaat. Dit punt ligt beneden de 50%. Belastingplichtigen vinden meer dan 50% 

onredelijk en gaan vervolgens de belasting ontwijken en ontduiken. In de jaren ´80 heeft 

er een wereldwijde correctie plaatsgevonden in de ontwikkelde landen. De verfijning in 

de directe belastingen werd ongedaan gemaakt. Er vond een verruwing (globalisering) 

plaats van de directe belastingen. De Nederlandse Wet Inkomstenbelasting 2001 is een 

verdere globalisering van het belastingstelsel doordat de belastingdruk werd verschoven 

van de directe naar de indirecte belastingen. Daarnaast werd niet meer gepoogd de 

werkelijke vermogensinkomsten te belasten. Ook werd de aftrek van verwervingskosten 

voor werknemers vrijwel afgeschaft. De winstbelasting en loonheffing gingen omlaag en 

een aantal aftrekposten verdwenen.  

 

Indeling en structuur van belastingen 

De grondslag van belastingheffing is datgene wat de wetgever wil belasten 

(bijvoorbeeld inkomen, het kopen van een huis enzovoorts). De formule voor belasting is 

altijd: grondslag x tarief = belastingschuld. Om op een grondslag een tarief te kunnen 

toepassen moet die grondslag eerst in een getal worden uitgedrukt. Het belastbare feit 

en de maatstaf van heffing moeten nauwkeurig worden gedefinieerd. Als die zaken zijn 

bepaald dient de belastingplichtige te worden vastgesteld. Wie belastingplichtige is, is 

voor de verschillende soorten belasting anders gedefinieerd.  

 

Het object van heffing is het belastbare feit en het subject van heffing is de 

belastingplichtige. Objectieve belastingplicht betekent dat zich daadwerkelijk een 

belastbaar feit heeft voorgedaan. Subjectieve belastingplicht betekent in beginsel 

onderworpenheid aan het betalen van belasting. Iedereen is subjectief belastingplichtig 

voor de inkomstenbelasting, maar heeft pas een belastingschuld als er ook objectieve 

onderworpenheid is. Het onderscheid kan van groot belang zijn bij bijvoorbeeld de 

toepassing van belastingverdragen of van het Besluit voorkoming dubbele belasting. 

Afhankelijk van de vraag of bij een belasting het object van de heffing of de persoon van 

de belastingplichtige vooropstaat, wordt een belasting objectief of subjectief genoemd.  

 

Heffing en invordering 

De juiste vaststelling van de belastingschuld zoals die uit de wet en de feiten voortvloeit 

en de aanwijzing van de belastingplichtige wordt het proces van heffing genoemd. De 

klassieke heffing is door middel van het opleggen van een aanslag. Moderner is 

voldoening op aangifte, maar wel met controle door de fiscus. Zodra er betaald dient te 

worden gaat het om invorderen. De ontvanger heeft dan te maken met het burgerlijke 

recht.  

 

Belasting(rechts)beginselen 

De leidende uitgangspunten bij de verdeling van de belastingdruk zijn economische 

efficiency, rechtvaardigheid en draagkracht, consumptie, profijt en compensatie van 

hinder en maatschappelijke schade. De leidende opvatting bij de belastingplichtigen is 

dat zij iets afstaan. De belastingheffing dient aan te sluiten bij wat door burgers en 

bedrijven als rechtvaardig en redelijk wordt ervaren.   
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Daarnaast dient de belastingheffing zowel economisch opportuun als efficiënt te 

geschieden. Momenteel moet er vooral worden gebalanceerd tussen enerzijds het op 

gang houden van de economie en anderzijds het beheersen van de staatsschuld en het 

begrotingstekort.  

 

Belastingrecht dient rechtvaardig te zijn en alle rechtsbeginselen zijn hierop van 

toepassing. Wat als rechtvaardig en redelijk wordt ervaren is tijd- en plaatsgebonden. 

Eén constant beginsel is het gelijkheidsbeginsel. Burgers en bedrijven in vergelijkbare 

situaties dienen vergelijkbaar belast te worden. De vergelijking dient te geschieden op 

grond van een relevant criterium. De algemene opvatting is dat de belastingheffing aan 

twee hoofdvoorwaarden dient te voldoen. Zij moet beantwoorden aan algemeen levende 

opvattingen van rechtvaardigheid en dus aan de algemene rechtsbeginselen. Daarnaast 

past zij binnen het totale beleid en is dienstbaar aan het totale beleid dat de gekozen 

regering voert om haar doeleinden te verwezenlijken.  

 

Materieel en formeel belastingrecht 

Deze onderscheiding is die tussen de zogenoemde heffingswetten. De wetgever heeft 

bepalingen die voor alle of vele belastingen min of meer gelijk gelden in algemene wetten 

ondergebracht (dit is het zogeheten formele belastingrecht). Momenteel zijn dat er 

drie, namelijk: 

 De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR):in deze wet staan onder andere 

heffingstechnieken, de controlebevoegdheden van de fiscus, de 

boeteopleggingsbevoegdheden, het fiscale strafrecht, rechtsbescherming en het 

fiscale procesrecht. 

 De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb): belastingrecht is ook bestuursrecht. In de 

Awb staan de algemene bepalingen over bezwaar en beroep, over verkeer tussen 

overheid en burger en het uniforme deel van het procesrecht; 

 De Invorderingswet 1990: in deze wet staan de incassobevoegdheden van de 

ontvanger van rijksbelastingen geregeld. 

 

Al het niet-materiële belastingrecht wordt formeel belastingrecht genoemd. 

 


