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Voorwoord 
 

Beste Leidse rechtenstudent, het tweede semester staat op het punt van beginnen en er 

zal weer hard gestudeerd moeten worden. Maar roept het studentenleven en komt er 

misschien toch iets minder van al dat studeren? Of misschien studeer je wel heel veel, 

maar is een vak wel erg moeilijk. De samenvattingen van SlimStuderen.nl helpen je dan 

uit de brand! 

 

SlimStuderen.nl helpt studenten vakken met succes af te ronden door verslagen aan te 

bieden die de hoofdlijnen weergeven van de verplichte literatuur en colleges voor een 

vak. Deze samenvattingen zijn van goede kwaliteit, eenvoudig te bestellen en nog 

betaalbaar ook!  

 

In dit voorbeeldverslag zijn er van eerstejaars en tweedejaars vakken voorbeelden van 

college- en literatuurverslagen opgenomen. Ook in de blokken 3 en 4 van dit studiejaar 

zal SlimStuderen namelijk voor alle vakken van de bachelor Rechtsgeleerdheid voor 

verslagen zorgen. Zo komen voor de derdejaars studenten in blok 3 verslagen van de 

vakken Rechtsfilosofie II, Internationaal & Vergelijkend Privaatrecht en International 

Public Law beschikbaar. 

 

Wil je de rest van deze samenvattingen ook lezen? Bestel ze dan op tijd voor je 

tentamens op www.slimstuderen.nl. Als je je verslagen op werkdagen vóór 19.00 uur 

besteld, heb je ze de volgende dag al in huis! Ook kan je de verslagen nu al als pre-order 

bestellen, zodat je ze meteen in huis hebt wanneer ze in de webshop komen!  

 

Lijkt het je leuk om ons team te versterken? SlimStuderen.nl heeft altijd vacatures 

openstaan. Mocht je nog op zoek zijn naar een studiegerelateerde bijbaan, dan is werken 

bij SlimStuderen.nl misschien iets voor jou! Heb je interesse, stuur dan een email voor 

meer informatie naar info@slimstuderen.nl.  

 

 

Samengevat wenst SlimStuderen je veel succes met studeren toe! 

 

 

 

http://www.slimstuderen.nl/
mailto:werken@slimstuderen.nl


Voorbeeldsamenvatting Rechtsgeleerdheid blok 3 2015-2016 

Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

 

 

2 

Inhoudsopgave 
 

A. HC1 INLEIDING BESTUURSRECHT: INLEIDING TOT HET 

BESTUURSRECHT EN DE AWB. ................................................................. 3 

B. WG1 MATERIEEL STRAFRECHT: LEGALITEIT ...................................... 8 

C. LITERATUUR INLEIDING EUROPEES RECHT ..................................... 13 

D. LITERATUUR VERBINTENISSENRECHT............................................. 20 

E. DÉ SLIMSTUDEREN-METHODE ......................................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorbeeldsamenvatting Rechtsgeleerdheid blok 3 2015-2016 

Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

 

 

3 

A. HC1 Inleiding Bestuursrecht: Inleiding tot het bestuursrecht en de 

Awb. 
 

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, hoofdstuk 1, 2, 6 & 20 

J.E.M. Polak, ‘De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’, Ars Aequi  

L.J.A. Damen, ‘De Algemene wet bestuursrecht: een grote sprong voorwaarts’, Ars Aequi  

EHRM 23 oktober 1985 (Benthem) 

ABRvS 9 mei 1996, AB 1997, 93 (Kwantum Nederland (Praxis/Maxis) 

 

In dit hoorcollege worden de kenmerken van het bestuursrecht en van de Algemene Wet 

Bestuursrecht (Awb) behandeld. Daarnaast wordt het onderscheid tussen algemeen en 

bijzonder bestuursrecht belicht. 

 

Casus Zwarte Piet, 12 november 2014 

In deze casus gaat het om de burgemeester van Amsterdam tegen acht anderen (die niet 

in een stichting georganiseerd zijn).  

 

De burgemeester van Amsterdam had een evenementenvergunning verleend voor de 

intocht van Sinterklaas. De acht anderen voelden zich hierdoor gekrenkt. Volgens artikel 

2.40 APV Amsterdam is het verboden om zonder een vergunning van de burgemeester 

een evenement te houden. Volgens artikel 2.43 APV moet de burgemeester toetsen aan, 

onder andere, de openbare orde en veiligheid wanneer hij besluit om de vergunning wel 

of niet te verlenen.  

Volgens de andere partij zou discriminatie samenhangen met de openbare orde en had 

de burgemeester dus ook artikel 8 van het EVRM, wat een eenieder verbindende 

verdragsbepaling is, in acht moeten nemen.  

De rechtsvraag luidde dus: had de burgemeester ook moeten toetsen aan artikel 8 van 

het EVRM? 

 

De rechtbank oordeelde dat artikel 2.43 APV limitatieve weigeringsgronden bevat en dus 

geen ruimte overliet om te weigeren wegens strijd met artikel 8 EVRM, maar omdat 

artikel 8 EVRM een eenieder verbindende verdragsbepaling is, vond de rechtbank dat de 

burgemeester hier wel aan had moeten toetsen. Doordat hij dit niet gedaan had, was het 

besluit tot het verlenen van een vergunning onvoldoende gemotiveerd.  

De burgemeester ging in beroep bij de Raad van State. De burgemeester won, omdat de 

Raad van State zich niet uitliet over de vraag of discriminatie en openbare orde met 

elkaar verbonden zijn, maar alleen naar de APV keek. Discriminatie is geen criterium om 

een vergunning te kunnen weigeren volgens artikel 2.43 APV. Het begrip openbare orde 

moet men hier dus restrictief interpreteren. Het gaat alleen om het ordelijk verloop van 

het gemeenschapsleven.  

In casu vloeit de zogenaamde schending van artikel 8 EVRM niet voort uit het handelen 

van de overheid, maar uit het handelen van een derde. De derde zijn in dit geval 

degenen die de optocht organiseerden.  

 

Vragen in het bestuursrecht 

Een bestuursrechtelijke casus kan opgelost worden aan de hand van de volgende vragen: 

 Hoe is het bestuursrecht georganiseerd? 

 Welke bevoegdheden heeft het bestuur? 

 Aan welke rechtsnormen moet het bestuur zich houden? Let op, dat de overheid 

zich ook aan ongeschreven rechtsnormen moet houden. 

 Hoe kan het bestuur ervoor zorgen dat burgers zich aan de regels houden? 

Het bestuur doet dit meestal aan de hand van vergunningen, die de  

burgers een mogelijkheid bieden om legaal hun belangen te behartigen. 

 Welke rechtsbescherming staat tegen overheidsbesluiten open? 
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Ook hier speelt het legaliteitsbeginsel een belangrijke rol. Besluiten moeten een 

wettelijke grondslag hebben. Dit geldt niet alleen voor besluiten die een inbreuk maken 

op rechten en vrijheden van burgers, maar bijvoorbeeld ook voor subsidies (die de 

burger iets geeft). Subsidies kunnen iemand namelijk ook weer afgenomen worden en 

voor iemand die ervan afhankelijk is geworden, zou dat een ingrijpend besluit zijn.  

 

Ontstaansgeschiedenis 

Velen beschouwen het bestuursrecht als een “nieuw” rechtsgebied, omdat de Algemene 

wet bestuursrecht pas in 1994 in werking is getreden. Behalve de Awb (algemeen) omvat 

het bestuursrecht echter ook bijzonder bestuursrecht, opgenomen in bijzondere 

wetten. Het bestuursrecht zoals we dat vandaag kennen, was van oudsher vooral 

bijzonder bestuursrecht. Dit zijn regels die alleen op een bepaald terrein gelden. Er 

waren dus veel verschillende regels die allemaal per terrein ook weer verschilden. 

 

Het bestuursrecht neemt echter nog steeds in omvang toe door verschillende 

groeifactoren: 

 Bevolkingsgroei; er moeten bijvoorbeeld regels worden opgesteld over de bouw 

van nieuwe woningen. 

 Technische ontwikkelingen; industrialisatie vraagt ook weer om nieuwe regels met 

betrekking tot het milieu. 

 Rampen en crises; dit vraagt om een sturende hand van de overheid. 

 Nederland als verzorgingsstaat; men wil sociale zekerheid in de vorm van 

bijvoorbeeld uitkeringen. 

 Europese integratie. 

 

Voor de oorlog heerste de klassiek-liberale opvatting dat de overheid zich zo min 

mogelijk moest inmengen in de persoonlijke levenssfeer van de burger. Na de Tweede 

Wereldoorlog pleitten er steeds meer mensen voor een meer betrokken overheid, 

hierdoor is de verzorgingsstaat tot stand gekomen. 

 

Hoe ingewikkelder de samenleving werd en hoe meer de tendens richting een actieve 

overheid ging, hoe meer het bestuursrecht groeide. Daarom wordt dit rechtsgebied ook 

wel administratief recht genoemd. 

 

Rechtsbescherming 

Ook in het bestuursrecht moet de burger beschermd kunnen worden tegen de willekeur 

van de overheid. Anders dan in het strafrecht, waar de onafhankelijke rechter als 

absolute waarborg van de rechtsbescherming geldt, zijn er in het bestuursrecht twee 

opvattingen over wie de beslissende stem heeft. 

1. De aanhangers van Struycken gaan ervan uit dat het bestuur zelf het laatste 

woord heeft. De reden hiervoor is dat het bestuur democratisch gelegitimeerd is 

en ook een beter overzicht heeft van de belangen. Eén van de manifestaties van 

deze zienswijze is hedendaags te zien in het administratief beroep. Dit houdt in 

dat een burger die het niet eens is met een bestuurlijk besluit dit in eerste 

instantie moet voorleggen aan het beslissende bestuursorgaan zelf. Die bepaalt 

dan of het besluit rechtvaardig was of niet.  

2. De aanhangers van Loeff gaan ervan uit dat een onafhankelijke rechter het laatste 

woord heeft. 

 

Bestuurlijke rechtspraak heeft lange tijd alleen bestaan voor bijzondere gerechten. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) en 

de Centrale Raad van Beroep (CRvB).  

Later kwam daar echter de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State bij. 
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Algemeen bestuursrecht 

Hoewel Struyken eerst gelijk leek te krijgen, kwam er in 1976 uiteindelijk wel een 

bestuursrechter bij de Raad van State.  

Vanaf 1983 ging de wetgever pas denken over algemene regels van bestuursrecht. Het 

streven om deze op te stellen is terug te lezen in artikel 107 van de huidige Grondwet. 

 

Deze algemene regels zouden afgeleid moeten worden uit het al bestaande bijzondere 

bestuursrecht. Daarom ging Michiel Scheltema met een commissie op zoek naar een 

algemene leidraad in het bijzondere bestuursrecht. 

 

In 1994 werd de Algemene wet bestuursrecht opgesteld (Awb). Deze wet bevatte 

algemene regels omtrent het bestuursrecht. Hetgeen dat met name van belang is, is de 

standaardrechtsgang die gecodificeerd is. Dit zijn de verschillende fasen die een burger 

achtereenvolgens moet doorlopen, indien hij het niet eens is met een bestuurlijk besluit.  

 

Deze fasen zijn: 

 Bezwaar (administratief beroep): de burger dient bezwaar maken bij het 

bestuursorgaan zelf; 

 Beroep: de burger dient in beroep gaan bij de rechter; 

 Hoger Beroep: de burger dient in hoger beroep gaan bij een CBB, een CRvB of 

de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. 

 

In het bestuursrecht is er dus geen mogelijkheid tot cassatierecht. 

 

Bestuursrecht als rechtsgebied 

Bestuursrecht en staatsrecht 

Bestuursrecht valt onder het publiekrecht en ligt dicht bij het staatsrecht. Het meest 

evidente verschil tussen beide is dat het staatsrecht zich vooral bezig houdt met 

organieke wetten. Dit zijn wetten omtrent de organisatie van het rechtssysteem. In het 

staatsrecht bestaan veel ongeschreven regels, terwijl het bestuursrecht vooral uit 

geschreven recht bestaat. De reden hiervan is dat het bestuursrecht vaak ingrijpende 

besluiten neemt en daarom dus ook democratisch gelegitimeerd moet zijn. 

 

Bestuursrecht en strafrecht 

Een grote overeenkomst tussen het bestuursrecht en het strafrecht is het grote belang 

van het legaliteitsbeginsel. Hiermee wordt bedoeld dat in beide rechtsgebieden ieder 

overheidshandelen dat ingrijpt in het leven van een burger op een wettelijke grondslag 

moet berusten. Dit is van belang omdat beide gebieden uitgaan van ongelijke partijen, 

namelijk de overheid en de burger. 

 

Een belangrijk verschil tussen deze rechtsgebieden is dat in het strafrecht 

onvoorwaardelijke normen gelden, terwijl in het bestuursrecht voorwaardelijke normen 

gelden. In het bestuursrecht zijn bepaalde handelingen in beginsel verboden of verplicht, 

maar hier zijn uitzonderingen op te maken. Het uitgangspunt hierbij is het algemeen 

belang. 

De doelstellingen van beide rechtsgebieden zijn ook verschillend. Het strafrecht heeft als 

doel sanctionering en preventie, terwijl het bestuursrecht een legale en georganiseerde 

situatie probeert te behouden en eventueel te herstellen. 

 

Bestuursrecht en privaatrecht 

Bestuursorganen kunnen ook optreden als een private partij in het civiel recht, maar ook 

dan is de overheid gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  
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De Algemene Wet van Bestuursrecht 

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat de algemene normen en beginselen van het 

bestuursrecht. De Awb heeft verschillende doelstellingen: 

 Het bevorderen van de eenheid; 

 Het systematiseren en vereenvoudigen van alle bijzondere bestuursrechtelijke 

regels;  

 Codificeren van jurisprudentie; 

 Regelen van algemene onderwerpen die niet goed passen in bijzondere 

wetgeving. 

 

De Awb is opgebouwd in tranches, waarbij iedere tranche over een ander onderwerp 

gaat. Omdat er steeds nieuwe onderwerpen/tranches aan toegevoegd worden, wordt de 

Awb ook wel aanbouwwetgeving genoemd. In de Awb is dus de hoofdregel vastgesteld 

en het heeft een uniformerend karakter. De bestuursrechter buigt zich alleen over 

besluiten die op schrift zijn gesteld.  

 

Enkele kernbegrippen 

 Bestuursorgaan   artikel 1:1 Awb 

 Belanghebbende    artikel 1:2 Awb 

 Besluit     artikel 1:3 Awb 

 Algemene beginselen van   artikel 3:2 – 3:4 Awb 

behoorlijk bestuur 

 Bezwaar en beroep   hoofdstuk 6 t/m 8 Awb 

 

De Awb kent vier soorten bepalingen, bepalingen van: 

 Dwingend recht: bepalingen die nageleefd dienen te worden.  

Dit recht is echter niet volledig dwingend, aangezien er bepaalde 

dwingendrechtelijke bepalingen zijn waarvan af kan worden geweken in bepaalde 

bijzondere wetten. In deze bijzondere wetten moet er echter uitdrukkelijk staan 

dat van de Awb is afgeweken. 

 Regelend recht: in de Awb staat de hoofdregel, maar deze regel staat afwijking 

toe: “tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald”. 

 Aanvullend recht: bepalingen in de Awb die alleen gelden, indien er geen 

bijzondere regel is. 

 Facultatief recht: bepalingen in de Awb die alleen gelden, indien het 

bestuursorgaan dat bepaalt. 

 

Functies van het bestuursrecht 

“Bestuursrecht is recht van, voor en tegen het bestuur”. 

 

Recht van het bestuur: de instrumentele functie 

Het bestuursrecht kent bepaalde bevoegdheden toe aan het bestuur om zijn taken (het 

behartigen van het algemeen belang) goed te kunnen laten uitoefenen. 

In het verleden hielden deze bevoegdheden vooral ge- en verboden in, maar sinds de 

jaren vijftig en zestig kan het bestuur ook vergunningen, subsidies, uitkeringen en 

dergelijke uitvaardigen. 

De instrumentele functie is vooral geregeld in het bijzondere bestuursrecht. 

 

Recht voor het bestuur: de normerende functie 

Het bestuursrecht omvat regels waar het bestuur zich aan moet houden. 

 

Recht tegen het bestuur: de waarborgfunctie 

Het bestuursrecht biedt tevens waarborgen tegen eenzijdig overheidsingrijpen. Hiermee 

wordt niet alleen de rechterlijke bescherming bedoeld, maar ook inspraak van de 

burgers, bezwaar, openbaarheid, klachtrecht en schadevergoeding. 
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Rechterlijke toetsing 

Als burger kun je een bestuurlijk besluit laten toetsen door de rechtbank of door de 

Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. 

 

De rechter heeft twee manieren om een besluit te toetsen: 

1. Marginaal toetsen 

De rechter toetst marginaal bij vrije bevoegdheden, dit zijn bepalingen die niet 

strak genormeerd in de wet staan. Bij een marginale toetsing beoordeelt de 

rechter enkel of het bestuursorgaan in redelijkheid tot zijn besluit kon komen.Er 

mag hier slechts marginaal worden getoetst omdat de rechter anders op de stoel 

van het bestuursorgaan gaat zitten, dat is in strijd met de Trias Politica.  

2. ‘Vol’ toetsen 

De rechter toetst vol bij gebonden bevoegdheden, dit zijn bevoegdheden die 

helder in de wet zijn omschreven. Bij een volle toetsing stelt de rechter zelf vast 

of van de bevoegdheid in kwestie op juiste wijze gebruik is gemaakt.  

 

Opbouw van de Awb 

De Awb is gelaagd opgebouwd en verdeeld in twee onderwerpen: besluitvorming (1-5) 

en rechtsbescherming (6-7). Deze onderwerpen worden vanuit een algemeen tot een 

bijzonder perspectief behandeld. Hieronder is de gelaagde opbouw van de Awb 

schematisch weergegeven naar inhoud van de hoofdstukken van de Awb: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Besluitvorming  Rechtsbescherming 

 

Gelede normstelling 

In het bestuursrecht is er, in tegenstelling tot in het civielrecht en strafrecht, sprake van 

gelede normstelling. Dit houdt in dat normstelling plaatsvindt op meerdere niveaus 

van regelgeving.  

Door deze gelede normstelling zijn de mogelijkheden tot wijzigingen veel ruimer, gezien 

het feit dat één wijziging niet noodzakelijk in alle artikelen over het onderwerp 

doorvloeit. Daarnaast zorgt de beperkte capaciteit van de formele wetgever ervoor dat 

niet alle normen door hem opgesteld kan worden. 

 

Europese invloeden 

Op internationaal gebied wordt het bestuursrecht beïnvloed door Europese wetgeving. 

Het bestuursrecht moet kennis nemen van de mensenrechten, zoals omschreven in het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). 

Hierbij is vooral artikel 6 van belang, dat toeziet op het recht van een burger op een 

eerlijk proces.  

 

Daarnaast is er ook bestuursrecht van, voor en tegen het Europese bestuur. Dit staat 

gecodificeerd in het Verdrag van de werking van de Europese Unie (VwEU). 

 

 

 

 

 

 

 

Eén type besluit (5) 

Bijzondere besluiten (4) 

Algemene besluiten (3) 

Algemeen verkeer (2) 

Begrippen (1) 

Bijzondere bepalingen over 

bezwaar (7) en beroep (6) 

Algemene bepalingen over bezwaar 

en beroep (6) 

Begrippen (1) 
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B. WG1 Materieel Strafrecht: Legaliteit 
 

Boek 'Materieel strafrecht', J. de Hullu, hoofdstuk II.1, II.3, II.5 

Arrest: Hoge Raad 2 april 1985, NJ 1985, 796 (Onbehoorlijk gedrag) 

Arrest: EHRM 22 november 1995, NJ 1997, 1, m. nt. Knigge (Legaliteit in Straatsburg) 

Arrest: Hoge Raad 31 januari 2012, LJN BQ9251 (RunEscape) 

 

In dit casuscollege worden de interpretatiemethoden besproken, net als de grenzen van 

extensieve interpretatie en lex certa. 

 

Nadat er in de eerste week van dit vak alleen een hoorcollege is gegeven, is er in de 

tweede week dit casuscollege gegeven. Dit eerste verslag van de werkgroepen (en 

casuscolleges), heeft dus betrekking op de stof van week 2 van het vak Materieel 

Strafrecht. In week 10 van dit vak zal nog een casuscollege worden gegeven, maar de 

overige weken worden er naast de hoorcolleges, werkgroepen gegeven. 

 

Allereerst hoe een casus moet worden beantwoord. De casus en de vraag/vragen moeten 

nauwkeurig worden gelezen. Bedenk welke onderdelen van de casus relevant zijn voor 

beantwoording van de vraag en zet ze op een rijtje. Schrijf de voorwaarden op aan de 

hand waarvan het leerstuk wordt beoordeeld (wet en jurisprudentie). Koppel in een 

helder betoog de voorwaarden aan de relevante feiten uit de casus. Sluit af met een 

conclusie.  

 

Veelgemaakte fouten bij het oplossen van een casus zijn het niet lezen van de wettekst, 

de in de wet of rechtspraak ontwikkelde relevante stappen die bij de beoordeling van een 

leerstuk van belang zijn overslaan of het geven van te korte antwoorden.  

 

Casus 

Ria en Theo zijn op hun oude dag verhuisd naar een appartement in het centrum  

van Leiden, met een prachtig uitzicht op de Hooglandse Kerk. Het voornaamste nadeel 

van hun verhuizing van Varsseveld naar Leiden is het feit dat ze hierdoor verder van hun 

(klein)kinderen wonen, terwijl ze dol op hun kleinkinderen zijn. Van hun zoon hadden ze 

echter begrepen dat met de moderne communicatiemiddelen het mogelijk is om met 

elkaar te spreken terwijl je elkaar ziet. Hoewel Ria en Theo van mening zijn dat dergelijk 

contact via 'Skype' nooit als volwaardige vervanging van 'echt' sociaal contact kan 

dienen, is het voor hen een troostrijke gedachte dat ze met één muisklik hun 

kleinkinderen op het beeldscherm in de woonkamer kunnen toveren. 

 

Na een aantal keer te hebben geskypet zijn Ria en Theo erg blij. Alles werkt naar 

behoren, en ze hebben hun kleinkinderen meerdere keren gesproken. Ze hebben zelfs 

hun jongste kleinkind zijn eerste woordjes horen spreken. Na een paar weken gaat het 

echter mis. De verbinding hapert vaak, waardoor het beeld vaak bevriest. Zo nu en dan 

wordt de verbinding zelfs geheel verbroken. Het valt ze op dat zelfs de foto's die ze 

opgestuurd krijgen zeer traag te downloaden zijn. 

 

In het appartement onder hen wonen twee studenten, Frits en Geerten. Ze zijn erg blij, 

want sinds kort hebben ze eindelijk weer een fatsoenlijke internetverbinding. Hoewel ze 

geen idee hebben waar het nieuwe Wi-Fi vandaan komt maken ze er gretig gebruik van, 

er zit namelijk geen wachtwoord op. Frits kan weer de nieuwste films downloaden, en 

Geerten zit uren per dag te Runescapen. 

 

Na een paar maanden komt Theo erachter dat zijn onderbuurjongens zijn 

internetverbinding 'gekaapt' hebben. Op advies van zijn zoon plaatst hij een wachtwoord 

op het Wi-Fi. Theo is echter zeer ontstemd over het hele gebeuren en doet aangifte bij de 

politie. 
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De Officier van Justitie besluit tot vervolging van Frits en Geerten over te gaan, en meent 

dat het gebruiken van het Wi-Fi als diefstaf, in de zin van 310 Sr, te kwalificeren is. Naar 

zijn mening hebben Frits en Geerten immers 'bandbreedte' gestolen van hun 

bovenburen. 

 

Opgave 1a 

Gebruik bij uw antwoord HR 31 januari 2012, LJN: BQ9251 (Runescape). 

Is bandbreedte aan te merken als een goed in de zin van art. 310 Sr? 

 

Art. 310 Sr luidt:  

'Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het 

oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, 

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde 

categorie'.  

 

Vervolgens een schets van het Runescape arrest.  

 

Runescape (ECLI:NL:HR:2012:BQ9251) 

De casus in dit arrest betreft het na geweld overhevelen van een virtueel amulet en een 

masker. De rechtsvraag van de advocaat-generaal luidt: kan een virtueel object in het 

online computerspel RuneScape als goed in de zin van art. 310 Sr worden aangemerkt, 

zodat het aan een ander kan toebehoren en voor wegneming en wederrechtelijke toe-

eigening vatbaar is? De Hoge Raad stelt in rechtsoverweging 3.1.1 van het arrest iets 

anders, namelijk of virtuele goederen als een goed kunnen worden aangewerkt in de zin 

van art. 310 Sr? De advocaat-generaal beziet het goed niet op zichzelf, maar wat is een 

goed wat voor wegneming en wederrechtelijke toe-eigening vatbaar is. In de conclusie 

van de Hoge Raad wordt er echter wel over een goed gesproken met het oog op 

wegneming en wederrechtelijke toe-eigening. Een goed moet dus altijd in de context van 

de bestanddelen van het wegnemen en het wederrechtelijk toe-eigenen worden 

beoordeeld. De conclusie van de advocaat-generaal is te vinden in overweging 46-52 van 

het arrest. 

 

Argumenten van de advocaat-generaal zijn: ja het is wel een virtueel object, maar dat 

wilt niet zeggen dat het dus geen goederen zijn, want het virtuele voorwerp is een te 

individualiseren object. Ook heeft het een zelfstandig bestand en geldelijke en een 

werkelijke waarde. Ook exclusiviteit (beschikkingsmacht) is een argument om te kunnen 

spreken van een goed. Ook zijn de goederen overdraagbaar, met andere woorden: je 

kan je die goederen toe-eigenen. Dit zijn belangrijke argumenten om van een goed te 

spreken. Ook nog: de functie van het goed in het maatschappelijk verkeer en van een 

redelijke wetsuitleg. Het kunnen verhandelen van goederen breng je het goed in het licht 

van het toe-eigenen en wegnemen. Het bestanddeel goed moet in de context van 

de delictsomschrijving worden gezien.  

 

De Hoge Raad spreekt in eerste instantie over een goed dat vatbaar is voor diefstal, 

maar in tweede instantie spreken ze over een goed in de context van art. 310 Sr. Hier zit 

een wezenlijk verschil tussen. Een goed in de context van art. 310 Sr brengt namelijk de 

wegneming met zich mee. De Hoge Raad sprak in het Elektriciteitsarrest over de 

argumenten van individualiseerbaar en een zekere waarde als criteria voor een goed. In 

het Giraal Geld arrest kwam daar de functie van het object in het maatschappelijk 

verkeer bij. In het Pincode arrest werd als criterium ook de beschikkingsmacht gegeven. 

Een redelijke wetsuitleg wordt door de Hoge Raad niet meer genoemd. De Hoge Raad 

vindt het niet erg dat er een overlap bestaat tussen gegevens en goederen. Dit om 

mazen in de wet te voorkomen.  

 

De Hoge Raad heeft beoordeeld dat een virtueel object wel degelijk als een goed kan 

worden beschouwd. De overwegingen die de Hoge Raad in het arrest heeft genoemd, zijn 
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een zelfstandig bestaan (individualiseerbaar), de overdraagbaarheid door 

menselijk toedoen, een zekere vermogenswaarde, de mogelijkheid van toe-

eigening (beschikkingsmacht), de functie in het maatschappelijk verkeer en een 

redelijke wetsuitleg. Deze argumenten zijn cumulatieve eisen, aangezien de Hoge 

Raad in rechtsoverweging 3.5 het heeft over 'en' en niet over 'of'.  

 

Bandbreedte is individualiseerbaar. Je kan er ook exclusieve beschikkingsmacht over 

uitoefenen, als je een wachtwoord hebt, dus er is beschikkingsmacht. Alleen in casu is 

deze beschikkingsmacht nog niet aanwezig. Indien bandbreedte wordt getoetst aan de 

hiervoor genoemde voorwaarden, ligt het voor de hand om bandbreedte als een goed te 

beschouwen. Echter moet het als een goed in de zin van art. 310 Sr worden beschouwt 

en hiervoor geeft de Hoge Raad in het Runescape arrest in rechtsoverweging 3.3.3 aan 

dat er sprake moet zijn van het verliezen van de beschikkingsmacht over het 

afgegevene. Is daar hier sprake van? Nee, aangezien Ria en Theo nog wel over 

bandbreedte beschikten. Hierdoor is bandbreedte geen goed in de zin van art. 310 Sr.  

 

Opgave 1b 

Stel dat Ria en Theo geen gewone internetverbinding zonder datalimiet hebben, 

maar via hun tablet een 4G-verbinding van Vodafone hebben met een datalimiet van 

1,5 GB per maand. Zodra de datalimiet overschreden is valt de verbinding weg tot 

het begin van de volgende maand. Ze delen deze internetverbinding met hun laptop 

via een zogeheten Wi-Fi-hotspot, waardoor ze dus met hun laptop gebruik kunnen 

maken van de internetverbinding van hun tablet. De onderbuurjongens maken er 

echter ook gretig gebruik van, waardoor Ria en Theo de laatste 7 dagen van de 

maand geen internet hebben. De onderbuurjongens hebben immers binnen een paar 

weken een groot gedeelte van de databundel verbruikt. 

 

Verandert dit uw antwoord? Waarom wel/niet? 

 

De verandering is dat Ria en Theo niet meer kunnen beschikken over hun bandbreedte. 

Feitelijk moet dan worden vastgesteld dat de verbinding is weggevallen ten gevolge van 

het handelen van Frits en Geerten en dus niet ten gevolgen van het skypen van Ria en 

Theo. Als daar vanuit wordt gegaan, dan kan worden gesteld dat Frits en Geerten de 

bandbreedte wederrechtelijk hebben toegeëigend en concluderend valt de bandbreedte 

dan wel onder art. 310 Sr. Het verschil met vraag 1a is te vinden in de 

beschikkingsmacht, deze ontbrak bij de vorige vraag en is er bij deze vraag wel.  

 

Opgave 2a 

Gebruik bij de beantwoording van deze HR 2 april 1985, NJ 1985, 796 (Onbehoorlijk 

gedrag) 

Met welk onderdeel van het legaliteitsbeginsel zou een term als 'onbehoorlijk gedrag' 

in strijd kunnen zijn? Achtte de Hoge Raad deze term toelaatbaar? Motiveer uw 

antwoord.   

 

Onbehoorlijk gedrag (HR 2 april 1985, NJ 1985, 796) 

Het geval was in dit arrest dat een vrouw met haar voeten op de bank bij een station zit 

waar ze voor wordt aangesproken, maar dan begint ze te schelden en wordt aangehouden 

voor onbehoorlijk gedrag. Er zijn in dit arrest drie cassatiemiddelen, waarvan de tweede het 

belangrijkste is. Die gaat namelijk over of onbehoorlijk gedrag in de zin van de betreffende 

wettelijke regeling, of dat een te vage omschrijving is die in strijd is met art. 1 Sr (het lex 

certa vereiste). De belangrijkste rechtsvraag is dan ook of er sprake is van een schending 

van het lex certa vereiste.   

 

Volgens de advocaat-generaal is het op de grens, maar is er geen sprake van een 

schending van het lex certa vereiste. Dit aangezien het volgens hem onbehoorlijk is om alle 

vormen van onbehoorlijk gedrag in de wet op te nemen en aangezien de strafbaarstelling 



Voorbeeldsamenvatting Rechtsgeleerdheid blok 3 2015-2016 

Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

 

 

11 

aangaf waar het onbehoorlijk gedrag zou plaatsvinden, was het hierdoor niet in strijd met 

het lex certa vereiste.  

 

Een term als 'onbehoorlijk gedrag' zou in strijd kunnen zijn met lex certa als onderdeel van 

het legaliteitsbeginsel. In het arrest Onbehoorlijk gedrag in rechtsoverweging 6.3, wordt 

door de Hoge Raad gesteld: 

'Anders dan het middel stelt is deze bepaling, ook voor wat betreft het verbod zich op de 

stations en in de treinen — op andere wijze dan in het voorafgaande gesteld — onbehoorlijk 

te gedragen, niet onverenigbaar met de in het middel bedoelde bepalingen. Daarbij is van 

belang dat evenbedoelde norm in zoverre is geconcretiseerd dat het gaat om gedrag op de 

stations en in de treinen, en dat het voorts betreft een norm die, in de bewoordingen van 

het Europese Hof voor de rechten van de mens in zijn arrest van 26 april 1979, NJ 1980, 

146NJ 1980, 146, is ‘inevitably couched in terms which,... are vague and whose 

interpretation and application are questions of practice’. ' 

 

Volgens de Hoge Raad is het in sommige situaties onvermijdelijk om vage termen te 

gebruiken in delictsomschrijvingen. Op basis van wat gebruikelijk (algemene waarden en 

normen) is, kan men afleiden wat in een bepaalde situatie als onbehoorlijk gedrag 

aangemerkt moet worden. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval, wat 

echter wel tot gevolg heeft dat blijkbaar wettelijke bepalingen vager worden, dat tot 

meer rechtsonzekerheid voor de burger leidt. Daarom was er in het arrest geen 

schending van het lex certa-beginsel. 

 

Opgave 2b 

In hoeverre mag de rechter door middel van extensieve interpretatie de grenzen van 

strafrechtelijke aansprakelijkheid verruimen? 

Maak in uw antwoord in elk geval gebruik van EHRM 22 november 1995, NJ 1997, 1 

(Legaliteit in Straatsburg). 

 

Intensieve interpretatieve is een beperkte uitleg, hierbij wordt dicht bij het doel van de 

wetgever gebleven en bij extensieve interpretatie  

 

Extensieve interpretatie 

Bij de extensieve interpretatie komen verschillende interpretatiemethoden aan bod: 

 Grammaticaal (uitleg van de bewoordingen van de delictsomschrijving); 

 Teleologisch (uitleg in het licht van het doel van de delictsomschrijving of de wet); 

 Systematisch (uitleg in het licht van de plaats van de delictsomschrijving in het 

systeem van de wet).  

 

Bij de extensieve interpretatiemethode mag de rechter echter niet op de stoel van de 

wetgever zitten. De hoofdregel hierbij is dat de rechter niet zelf iets strafbaar mag 

stellen, wat de wetgever niet strafbaar heeft gesteld. Maar betekent dat terughoudend 

interpreteren? Hierbij komt het arrest Legaliteit in Straatsburg aan bod. 

 

Legaliteit in Straatsburg (NJ 1997, 1) 

De casus was een poging tot verkrachting, en of dit wel kon binnen het huwelijk. In dit 

arrest was de vraag hoever een rechter mag gaan in zijn interpretatievrijheid. De 

uitspraak van de Engelse rechter luidde als volgt: 

 Common law is in staat zich te ontwikkelen in het licht van sociale, economische 

en culturele omstandigheden; 

 Het huwelijk is niet langer verhouding waarbij de vrouw dienstbaar bezit is van de 

man; 

 Ook tijdens het huwelijk kan de vrouw toestemming voor geslachtsgemeenschap 

intrekken. 
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De rechtsvraag was of er sprake van schending was van art. 7 EVRM, hierin staat ook het 

lex certa gebod, waarbij rechtsoverweging 30 van het arrest van belang is.  

 

Relevante rechtsoverwegingen 

Relevante rechtsoverwegingen uit het Legaliteit in Straatsburg arrest van het EHRM zijn: 

 Rechtsoverweging 32: essential element of the rule of law; 

 Rechtsoverweging 33: the criminal law must not be extensively construed to an 

accused's detriment, for instance by analogy; 

- An offence must be clearly defined in the law (betekent voor ons de wet, maar 

volgens het EHRM betekent het het recht); 

- Accessibility (toegankelijk) and forseeability (voorzienbaar) of the law. 

 Rechtsoverweging 34: there is an inevitable element of judicial interpretation; 

- Always a need for elucidation (verheldering) of doubtful points; 

- And need for adaption for changing circumstances (noodzaak van gewijzigde 

omstandigheden); 

- Progressive development of the law through judicial law-making is a well 

entrenched and necessary part of legal tradition. 

 

Extensieve interpretatie 

'Article 7 cannot be read as outlawing gradual clarification of the rules of criminal liability 

through judicial interpretation from case to case, provided that the resultant 

development is consistent with the essence of the offence, and could reasonably be 

foreseen.' 

 

De eisen die dus worden gesteld aan extensieve interpretatie is dat het in essentie 

moet zijn met het delict en dat het redelijkerwijs moet kunnen worden voorzien.  

 

Wat betekent dat in casu? 

Was veroordeling a) voorzienbaar en b) in overeenstemming met de essentie van het 

delict? 

 

Of het voorzienbaar was wordt in rechtsoverweging 41 gesproken over dat de beslissing 

in lijn was met eerdere uitspraken, zoals dat er geen twijfel was dat verkrachting binnen 

het huwelijk strafbaar kon zijn. Dit was een evidente evolutie in de rechtspraak waardoor 

verkrachting binnen het huwelijk strafbaar is geworden. Het is voorzienbaar dat de man 

zou worden beoordeeld.  

 

Of het in overeenstemming met de essentie van het delict is wordt in rechtsoverweging 

42 als volgt beoordeeld: de beslissing was niet in strijd met het object en het doel van 

art. 7, want ‘essentially debasing character of rape is so manifest.' Afschaffen van het 

onderscheid is in overeenstemming met ‘civilised concept of marriage’ en de 

fundamentele doelen van het EVRM, waarvan de essentie is respect voor menselijke 

waardigheid en vrijheid.  

 

Antwoord op de vraag 

Het antwoord op de vraag is dat het EHRM niet negatief tegenover extensieve 

interpretatie van de strafwet staat. Interpretatie is zelfs onvermijdelijk. Extensieve 

interpretatie is toegestaan mits: 

 De nieuwe interpretatie de essentie van het delict niet verandert, en; 

 De nieuwe interpretatie redelijkerwijs kon worden voorzien. 

 

Merk op dat het EHRM niets zegt over de verschillende interpretatiemethoden. Elk van 

die methoden kan kennelijk extensief worden uitgelegd. Voor elk van die methoden 

gelden echter de beperkingen die het EHRM stelt.  
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C. Literatuur Inleiding Europees Recht 
 

 Een hoofdstuk over de structuur en de geschiedenis van het 

 Europese recht.  

 

De Europese Unie breidt haar taken, evenals het aantal lidstaten, steeds verder uit. Ook 

waar het gaat om de juridische en politieke vorm van de Europese Unie is in de loop der 

jaren veel veranderd omdat deze steeds ingewikkelder is geworden. De Europese Unie 

kan worden beschouwd als een soort stadsbestuur, het is de democratische en 

gezagsorganisatie van Europa dat 500 miljoen inwoners telt.  

 

Het recht van de Europese Unie 

Het recht van de Europese Unie, ook wel het Europese recht genoemd, is het geheel 

van juridische regels betreffende de doelstellingen, de inrichting en het functioneren van 

de Europese Unie.  

 

Volgens bovenstaande omschrijving is de EU een functionele organisatie waarin 

verschillende instanties op diverse manieren betrokken kunnen worden in de 

besluitvorming, soms spelen de lidstaten een belangrijke rol, op een ander moment de 

Raad, het Europees Parlement of de Commissie.  

 

De EU wordt niet alleen gezien als een functionele organisatie, maar ook wel als een 

politieke gemeenschap in wording. Het Europees recht is dan het geheel van juridische 

regels die zien op besluiten, structuren en feiten die gericht zijn op het functioneren, het 

laten voortbestaan en de doelstellingen en waarden van de EU.  

 

Het Europese recht zorgt in ieder geval voor eenheid en het blijft zich steeds 

ontwikkelen. Eenheid in het Europese recht is van belang, omdat het van toepassing is 

voor het verband van landen en mensen die bij de EU zijn aangesloten en die tevens een 

gezamenlijke bestemming hebben.  

 

De EU als organisatorisch verband 

De EU is een organisatorisch verband van verschillende lidstaten, bevolkingen en 

burgers, opgericht in 1951. De EU heette toen nog: De Europese Gemeenschap voor 

Kolen en Staal (EKGS). Sinds de oprichting is de naam een aantal keer gewijzigd. De 

Unie is steeds verder gegroeid, zowel wat betreft het aantal lidstaten als op het gebied 

van het aantal beleidsterreinen. De doelstelling van de Unie is de veiligheid van de 

welvaart van de lidstaten en hun burgers bevorderen. Europa wordt daarom ook wel 

beschouwd als een soort woonplaats. De Unie heeft zich in de loop van haar bestaan 

steeds verder ontwikkeld en zal ook nog een tijd in ontwikkeling blijven.  

 

De rol van het recht 

Het recht speelt een grote rol bij de ontwikkeling van de EU. Geld en fysieke macht niet. 

Het recht dient ertoe om Europese landen meer aan elkaar te binden door politieke 

processen en door het opstellen van verdragen. Ook is het recht van belang om gestelde 

doelen na te kunnen streven door het uitvaardigen van regelgeving. Achtereenvolgens 

heeft het recht dus een politiek, historisch en instrumenteel doel. Tevens is het recht 

conflictoplossend, sociaal-economisch en individueel. Eventuele geschillen kunnen door 

middel van het recht worden opgelost, op sociaal-economisch gebied kunnen goederen 

en diensten tussen Europeanen worden uitgewisseld op een simpele manier waardoor 

welvaart en solidariteit worden bevorderd. Tevens kan de Europese burger met het recht 

bescherming worden geboden tegen de overheden en tegen elkaar.  

 

Rechtsontwikkeling is echter geen zelfstandig doel van de EU en de ontwikkeling van de 

EU wordt ook niet door het recht alleen bepaald of veroorzaakt.  
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De rechtsgeschiedenis van de EU 

De geschiedenis van de EU kan worden bezien aan de hand van hoofdzakelijk juridische 

momenten. Een aantal rechtsbronnen zijn voor de EU en de totstandkoming en 

ontwikkeling van de EU van groot belang: het sluiten van verdragen, het ontwikkelen van 

primair recht, het ontwikkelen van afgeleide of secundaire regelgeving, rechtspraak en 

politieke praktijk. Rechtspraak en politieke praktijk zijn strikt gezien geen rechtsbronnen, 

maar zijn wel van belang voor de geschiedenis en rechtsontwikkeling van de EU.  

 

De verschillende Verdragen van de EU 

Met het Verdrag van Parijs is in 1951 de EGKS ontstaan. Omdat de Europese Unie is 

ontstaan door dit verdrag wordt het ook wel een oprichtingsverdrag genoemd. 

Duitsland, Frankrijk, Italië en de Benelux-landen waren de stichterstaten. Deze landen 

gingen, in eerste instantie alleen op het gebied van de kolen- en staalproductie, met 

elkaar een samenwerking aan, wat ook inhield dat alle landen besloten hun soevereiniteit 

voor een gedeelte af te staan om deze vervolgens met elkaar te kunnen delen. Er was 

sprake van gedeelde soevereiniteit over nationale middelen die in die tijd essentieel 

waren, namelijk kolen en staal. Er ontstond een supranationale instantie die regelgeving 

kon maken en belast was met het bestuur. Tevens kwam er een Hof, Raad en een 

Vergadering en zo ontstond er een Europese rechtsorde. Al deze organen worden ook wel 

supranationale organen genoemd. Supranationale organen zijn internationale organen 

die onafhankelijk van lidstaten handelen en eigen bindende bevoegdheden hebben.  

 

In 1957 werd er ook een Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgericht en 

een Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA, of ook wel: Euratom). 

Beide gemeenschappen werden opgericht bij de Verdragen van Rome, gesloten door 

dezelfde staten die ook de EGKS hadden opgericht. De EEG, EGA en EGKS waren drie 

aparte organisaties, maar werden samen wel de Gemeenschappen genoemd. Op een 

begeven moment gingen de Gemeenschappen wel instellingen met elkaar delen, maar 

zowel juridisch als technisch bleven ze gescheiden van elkaar. In 1972 traden Engeland, 

Ierland en Denemarken toe tot de drie Gemeenschappen en in de jaren daarna bleven de 

Gemeenschappen zich uitbereiden.  

 

In 1992 sloten de Gemeenschappen het Verdrag van Maastricht. Met dit verdrag werd de 

Europese Unie opgericht. Het was een nieuwe organisatie die de drie bestaande 

Gemeenschappen overkoepelde, al bleven de Gemeenschappen nog wel bestaan. De 

Europese Unie werd dus een soort vierde instantie die niet zozeer op economisch gebied, 

maar meer op politiek gebied opereerde. De Europese Unie bestond uit een aantal 

pijlers: zo had men de pijler samenwerking van politie en justitie en de pijler van 

buitenlands- en veiligheidsbeleid.  

 

Na 1992 werden nog talloze verdragen gesloten en gewijzigd. Na de inwerkingtreding 

van het Verdrag van Lissabon in 2009 bestonden de EGKS en de EEG niet meer. De 

Europese Unie als overkoepelende organisatie en de EGA bleven over. Het Verdrag van 

Lissabon bracht twee verdragen met zich mee, het EU-verdrag en het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie, ook wel het Werkingsverdrag genoemd. 

Op het moment dat het Verdrag van Lissabon werd opgesteld, kregen de lidstaten te 

maken met de eurocrisis die nog steeds voortduurt. Als gevolg van deze crisis zijn er 

opnieuw een aantal verdragen gesloten tussen de lidstaten van de EU.   

 

Secundaire wetgeving 

Met behulp van secundaire wetgeving, ook wel afgeleide wetgeving genoemd, in de 

vorm van verordeningen en richtlijnen kan de Unie de bepaalde doelstellingen van de EU 

beter verwezenlijken. Toen de lidstaten het EEG-Verdrag sloten, waren nog niet alle 

gebieden waarop nadere regelgeving noodzakelijk was bekend.  
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Het EEG-Verdrag biedt daarom een meer algemeen kader, daar waar secundaire 

wetgeving kan worden ingezet om bijvoorbeeld milieubescherming of de marktwerking 

nader te reguleren.  

 

Rechtspraak 

Rechters zijn er in eerste instantie voor om geschillen te beslechten. In bepaalde zaken 

kunnen rechters echter een belangrijke impuls geven aan de verdere ontwikkeling van de 

rechtsorde. Zo draagt het Hof van Justitie, het Hof van de Europese Unie, regelmatig een 

steentje bij aan rechtsontwikkeling. De meest revolutionaire uitspraak van het Hof is het 

arrest Van Gend & Loos geweest. Uit Van Gend & Loos volgt dat de Europese Unie een 

nieuwe rechtsorde is in het internationale recht en dat het Europese recht rechtstreekse 

werking heeft. Dit betekent dat regels van het verdrag onder bepaalde voorwaarden 

directe werking kunnen hebben en het ook voor particulieren mogelijk is om tegen 

schendingen van het verdrag bij de nationale rechter te klagen. Directe werking is een 

belangrijk leerstuk van het Europese recht. Na Van Gend & Loos werd door het Hof nog 

een spraakmakend arrest gewezen, namelijk het arrest Costa/ENEL. In deze zaak kende 

het Hof aan het Europese recht voorrang toe boven al het recht van de lidstaten. De EU 

is volgens het Hof een autonome rechtsorde, die hoger in rang staat dan de lidstaten. 

Veel nationale rechters willen de voorrang van het Europese recht wel erkennen maar 

beschouwen dit niet als onvoorwaardelijk.  

 

De politieke praktijk 

Vanaf het ontstaan van de EU hebben zich politieke of constitutionele ontwikkelingen 

voorgedaan. In deze politieke of constitutionele praktijk ontstaat regelgeving zonder dat 

het daadwerkelijk om wetgeving gaat. Toch kan dergelijke regelgeving soms van groter 

belang zijn voor het functioneren van een instelling dan rechtsregels die neergelegd zijn 

in een bepaalde rechtsbron zoals een wet of verdrag. Een regel van politieke of 

constitutionele praktijk die we in Nederland zelf ook kennen is bijvoorbeeld het 

vertrouwensregel. Dergelijke regels zijn ongeschreven recht. De Europese Raad, een van 

de instellingen van de EU, is ook door dergelijk ongeschreven recht tot stand gekomen.  

 

Rechtsprincipes van de EU 

Ook binnen de EU hebben rechtsbeginselen en rechtsprincipes zoals rechtsorde, legaliteit, 

grondrechten en democratie een belangrijke plaats.  

 

Rechtsorde 

De EU is een eigen rechtsorde, zo bepaalde het Hof in het arrest Van Gend & Loos. Een 

rechtsorde is een afzonderlijk stelsel van recht dat zichzelf ontwikkelt en veelal een 

eigen rechter heeft. Een rechtsorde heeft ook eigen leerstukken. De EU is dus een eigen 

rechtsorde wat met zich meebrengt dat het recht van de Unie autonoom is ten opzichte 

van het recht, evenals de grondwetten, van de lidstaten en ook ten opzichte van het 

algemene internationale recht. De EU kunnen we echter niet alleen als een rechtsorde, 

maar ook als een rechtsgemeenschap beschouwen. In een rechtsgemeenschap worden 

de verhoudingen tussen het gezag en de leden, de lidstaten dus, vooral door het recht 

beheerst en niet zozeer door macht en beslotenheid. Tevens kan de EU ook worden 

beschouwd als een rechtsstaat, nu het handelen van de EU en de lidstaten altijd aan 

het toezicht van het Hof is onderworpen. Belangrijke kenmerken van een rechtstaat zijn 

dat alle uitoefening van overheidsbevoegdheid op de wet kan worden herleid (het 

legaliteitsbeginsel) en de grondrechten en andere fundamentele vrijheden worden 

gerespecteerd. Ook heeft men in een rechtsstaat toegang tot een onafhankelijke rechter.  

 

Het attributiebeginsel 

Een uitvloeisel van het legaliteitsbeginsel is het attributiebeginsel, ook wel het beginsel 

van beperkte bevoegdheden genoemd. Uit dit beginsel vloeit voort dat de EU alleen de 

bevoegdheden heeft tot het nemen van bindende besluiten die haar daadwerkelijke zijn 

overgedragen bij verdrag.  
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Elk besluit van de EU moet dus een geldige rechtsbasis of rechtsgrondslag hebben in een 

van de bepalingen van de Verdragen van de EU. De EU is dus zelf ook onderworpen aan 

een hogere wet, namelijk de Verdragen. Het attributiebeginsel is opgenomen in art. 5 

VEU. Het werkingsverdrag, de VWEU, regelt vooral de bevoegdheden, zo blijkt ook uit 

art. 1 VWEU.  

 

Het attributiebeginsel brengt met zich mee dat over beleidsterreinen die niet zijn 

opgenomen in de Verdragen ook geen bindende besluiten kunnen worden genomen door 

de Europese instellingen. Zo heeft de EU bijvoorbeeld niet de bevoegdheid om regels te 

bedenken voor de organisatie van de nationale defensie.  

Sommige Europese regels hebben echter wel gevolgen voor specifieke nationale 

beleidsterreinen, zoals daar waar het gaat om milieubescherming, volksgezondheid en 

onderwijs, terwijl de EU op deze gebieden geen bevoegdheid heeft tot het vaststellen van 

bindende regelgeving. Tevens brengt het attributiebeginsel met zich mee dat bepaalde 

bevoegdheden steeds moeten worden uitgeoefend met het oog op de doelstellingen en 

de rechtsbasis die hieraan ten grondslag ligt. De vrijheid van de EU om zomaar 

regelgeving voor te schrijven kan tevens door het VWEU zelf worden beperkt omdat in 

sommige bepalingen wordt voorgeschreven welk rechtsinstrument de Unie moet 

gebruiken. Soms kunnen alleen richtlijnen en geen verordeningen worden uitgevaardigd. 

Ten slotte is het attributiebeginsel ook nog van belang bij het bepalen van de 

besluitvormingsprocedure.  

 

Het attributiebeginsel waarborgt dus dat de Unie alleen mag wat de lidstaten haar 

toegestaan hebben. Toch is het beginsel op twee punten gerelativeerd door: 

 Het beginsel van implied powers, ook wel het beginsel van impliciete 

bevoegdheden. Dit beginsel houdt in dat bevoegdheden van de instellingen niet 

alleen kunnen voortvloeien uit uitdrukkelijke bepalingen van de Verdragen, maar 

de bevoegdheden kunnen ook uit deze bepalingen worden afgeleid.  

 Doelbevoegdheden op grond van het flexibiliteitsartikel: artikel 352 lid 1 VWEU. 

Dit artikel maakt het namelijk mogelijk dat bepaalde leemten in bevoegdheden 

kunnen worden aangevuld wanneer bevoegdheden noodzakelijk blijken om de EU 

in staat te stellen haar doelstellingen te verwezenlijken.  

 

Het gebruik van het flexibiliteitsartikel wordt ingeperkt door de formele eis van 

eenparigheid van stemmen in de Raad en tevens moet het Europees Parlement 

goedkeuring hebben verleend. Het is niet mogelijk om de bepaling te gebruiken om 

doelstellingen van de Verdragen aan te vullen.  

 

Het verdelen van bevoegdheden aan de Unie en lidstaten 

De EU is op een aantal gebieden exclusief bevoegd. Dit houdt in dat een bepaalde 

bevoegdheid alleen aan de EU toekomt en niet aan de lidstaten. De gebieden waarop de 

EU exclusief bevoegd is zijn opgesomd in artikel 3 VWEU: 

 De douane-unie; 

 Mededingingsregels; 

 Het monetair beleid; 

 De instandhouding van biologische rijkdommen van de zee; 

 Gemeenschappelijke handelspolitiek. 

 

Ingevolge lid 2 van artikel 3 VWEU is de Unie soms ook exclusief bevoegd waar het gaat 

om het sluiten van akkoorden met derde landen. Uit artikel 4 VWEU blijkt dat veel 

bevoegdheden niet exclusief aan de EU toekomen maar gedeeld worden met de lidstaten. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om bevoegdheden betreffende de interne markt, het sociaal 

beleid, territoriale samenhang, landbouw, visserij, milieu et cetera. Wanneer dergelijke 

bevoegdheden gedeeld zijn betekent dit niet dat de bevoegdheden altijd gedeeld blijven, 

het kunnen exclusieve bevoegdheden van de Unie worden.  
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Ook geldt dat wanneer de Unie op een bepaald gebied regels heeft ingevoerd de lidstaten 

deze niet mogen doorkruisen.  

Dit wordt ook wel het blokkeringseffect genoemd. Op sommige gebieden bestaat er 

geen blokkeringseffect, zo mogen lidstaten bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek en 

technologische ontwikkeling hun eigen bevoegdheden uitoefenen.  

 

De Unie heeft ook coördinerende, ondersteunende en aanvullende bevoegdheden waarbij 

de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de lidstaten zelf het belangrijkste zijn, 

artikel 5 jo. 6 VWEU. De Unie neemt op gebieden zoals onderwijs en volksgezondheid 

geen maatregelen die het beleid van de lidstaten kunnen frustreren.  

 

Resterende bevoegdheden 

Aan de lidstaten komen veelal ook nog resterende bevoegdheden toe, al staan deze soms 

onder controle van de Unie. Op het gebied van handhaving van de openbare orde en 

bescherming van de binnenlandse veiligheid hebben lidstaten een eigen 

verantwoordelijkheid, artikel 72 VWEU. De Unie bemoeid zich meestal niet met deze 

terreinen omdat het een politieke aangelegenheid is van de lidstaat zelf.  

 

Subsidiariteit  

Wanneer bepaalde bevoegdheden zijn toegekend kunnen deze worden begrensd in de 

mate waarop ze kunnen worden uitgeoefend. Het optreden van de verschillende 

instellingen van de Unie moet namelijk altijd subsidiair en evenredig zijn.  

 

Subsidiariteitsbeginsel 

Het subsidiariteitsbeginsel is uitgewekt in artikel 5 lid 3 VEU. Dit beginsel houdt in dat 

de Unie in principe niet optreedt op die gebieden die niet onder haar exclusieve 

bevoegdheid vallen, tenzij de doelstellingen niet voldoende door de lidstaten op centraal, 

regionaal of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt maar vanwege de omvang of 

gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt.   

 

Unietrouw en loyale samenwerking 

Het beginsel van loyale samenwerking is opgenomen in artikel 4 lid 3 VEU. Dit beginsel 

houdt in dat de Unie en de lidstaten elkaar respecteren en elkaar ook steunen bij de 

vervulling van de taken die uit de Verdragen voortvloeien.  

 

De grondrechten van de EU 

De EU dient als rechtsstaat de grondrechten van de mensen te eerbiedigen. In de 

voorgaande EU-verdragen was echter nog niet in een grondrechtenregeling voorzien. In 

de rechtspraak van het Hof van Justitie werd een grondrechtenbescherming tegen 

uniebesluiten ingevoerd. Deze ontwikkeling heeft uiteindelijk wel geleid tot een 

verdragsrechtelijke erkenning van de grondrechten.  

 

Verschillende bronnen van grondrechten 

Het Hof erkende de grondrechten voor het eerst in de jaren ’70. Het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de gedeelde nationale constitutionele 

tradities van de lidstaten waren een belangrijke inspiratie. Eerst werden de grondrechten 

als rechtsbeginselen beschouwd en niet als positiefrechtelijke regels. Nu zijn de 

grondrechten ook in het verdrag opgenomen en worden ze als fundament van de EU 

beschouwd, artikel 2 jo. 6 VEU. In 2000 ontstond het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie, al had dit Handvest nog geen juridische binding. In artikel 6 VEU is 

neergelegd dat het Handvest verbindende kracht heeft. Ook blijkt uit dit artikel dat de EU 

moet toetreden tot het EVRM. Deze toetreding heeft als consequentie dat besluiten die 

door de EU worden genomen, kunnen worden onderworpen aan de rechtspraak van het 

Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).  
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De functies en het bereik van de grondrechten van de EU 

De grondrechten van de Unie overkoepelen het primaire en secundaire unierecht. De 

grondrechten dienen als oriëntatiepunten en interpretatieleidraad voor al het Europese 

recht.  

De grondrechten richten zich in beginsel tot de EU zelf, zo blijkt ook uit artikel 51 van het 

Handvest. Wanneer een besluit van een van de EU instellingen strijdig is met de 

grondrechten, kan dit besluit worden vernietigd. Uit de zaak Kadi is gebleken dat ook het 

recht om gehoord te worden en het recht op toegang tot een rechter zeer belangrijke 

procedurele grondrechten zijn.  

 

Europese grondrechten kunnen niet zomaar tegen lidstaten worden ingeroepen. De 

Europese grondrechten gelden alleen voor de lidstaten wanneer zij maatregelen nemen 

tot uitvoering van Europese regels, dit blijkt ook uit artikel 51 Handvest. Het HvJ heeft 

echter ook bepaald dat ook buiten het kader van de in artikel 51 Handvest bedoelde 

maatregelen om, lidstaten ook de grondrechten moeten eerbiedigen wanneer hun 

handelingen binnen de werkingssfeer van het Europese recht komen. Art. 51 Handvest 

moet daarom ruim worden uitgelegd. Het criterium werkingssfeer strekt zich namelijk 

ook uit over alle gebieden waarop de EU ook maar enige zeggingsmacht heeft gekregen.  

 

De grondrechten van de EU hebben vooral verticaal directe werking, horizontaal niet 

zo zeer. Al krijgen de uniegrondrechten in horizontale (privaatrechtelijke) relaties 

indirect wel een belangrijke functie toebedeeld, want ze fungeren in dat kader als 

interpretatieleidraad bij zowel primair als secundair recht. Uit de zaak Schmidberger 

komt naar voren dat lidstaten soms gehouden zijn om de uitoefening van fundamentele 

vrijheden te beschermen tegen belemmeringen door particulieren die niet geoorloofd 

zijn. Tegenwoordig kunnen de grondrechten in de vorm van algemene rechtsbeginselen 

ook tussen particulieren worden ingeroepen. Als een succesvol beroep kan worden 

gedaan op de grondrechten in de vorm van rechtsbeginselen, dan kunnen daarmee  in 

strijd zijnde nationale wetten buiten toepassing worden gelaten. Dit reikt echter niet zo 

ver dat de grondrechten rechtstreeks een grondslag kunnen zijn voor verplichtingen van 

burgers.  

 

Grondrechten zijn ook politiek van belang. Uit artikel 49 VEU blijkt dat nieuwe lidstaten 

alleen mogen toetreden tot de EU als is gebleken dat ze respect hebben voor de 

grondrechten. Voor staten die al lid zijn van de EU geldt artikel 7 VEU.  

 

Lacunes in de rechtsbescherming 

Hoewel de EU sterk van het recht doordrongen is, zijn er toch lacunes in de 

rechtsbescherming te vinden. Zo is er tegen een aantal besluiten van de EU geen beroep 

mogelijk bij het Hof van Justitie. Op sommige terreinen heeft het Hof zelfs helemaal geen 

rechtsmacht, zoals op het gebied van het gemeenschappelijke buitenlandse en 

veiligheidsbeleid, artikel 24 VEU. Het Hof is eveneens onbevoegd tegenover 

strafrechtelijke politie- en justitieoperaties van de lidstaten zelf. Met de komst van het 

Verdrag van Lissabon heeft het Hof meer algemene rechtsmacht gekregen, vooral op het 

gebied van het strafrecht en binnenlandse veiligheid, alsmede op het gebied van 

grondrechtenbescherming. Het rechterlijk toezicht van het Hof is tevens beperkt waar het 

gaat om gevoelige terreinen van nationale en internationale veiligheid.  

 

De beperkingen kunnen ook enigszins worden gerelativeerd. Wanneer de EU toetreedt tot 

het EVRM dan kan men tegen besluiten van de EU ook opkomen bij het EHRM. Ook is het 

zo dat de lidstaten ingevolge artikel 19 VEU zelf de taak hebben om rechtsbescherming 

te verzekeren.  
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Democratie 

Een moderne democratie is gebaseerd op de rechtsstaat. Toch zijn er ook andere 

verbanden tussen de bescherming die het recht kan bieden tegen de overheid en de 

betrokkenheid van de burgers bij het bestuur die van belang zijn voor een democratie. 

De Verdragen van de Unie golden als de formele wet voor het overheidsbestuur van de 

EU. De verdragen zijn goedgekeurd door de parlementen van de lidstaten. Hoe meer 

autonoom de EU wordt, hoe meer er behoefte bestaat aan een dragende wetgevende 

functie op het niveau van de EU.  

De wetgever van de Unie is de Raad tezamen met het Europees Parlement. Deze 

constructie is vergelijkbaar met de eerste en tweede kamer zoals wij die kennen. Het is 

van belang dat de wetgever van de EU uiting kan geven aan de belangen en ideeën van 

het publiek, de burgers van de Unie. De nationale parlementen van de lidstaten moeten 

in de gaten houden of het optreden van de EU wel subsidiair is. Daarmee zijn de lidstaten 

van groot belang voor het dagelijks functioneren van de EU. Zowel de nationale 

parlementen als de burgers dragen hun steentje bij aan de totstandkoming van het 

beleid dat zij ook weer ten uitvoer moeten gaan leggen.  

 

Gedeeld bestuur 

De relatie tussen de EU en de lidstaten is ingewikkeld. In de eerste plaats omdat er 

sprake is van gedeeld bestuur. Er is een complex van bestuurlijke lijnen tussen alle 

takken van de overheid op nationaal en EU niveau. Ook is de relatie ingewikkeld omdat 

er niet een eenvoudige hiërarchie tussen beide partijen bestaat. Het Hof van Justitie 

heeft in een aantal arresten de rechtsorde van de EU uitgeroepen tot autonoom, zowel 

jegens het internationale als het nationale recht van de lidstaten. Ook besloot het HvJ dat 

het Europese recht voorrang heeft boven het nationale recht van de lidstaten.  

 

Deze voorrangsregel is vaak verkeerd geïnterpreteerd. Men dacht dat de regel een 

aanspraak van de superioriteit van de EU was en dat de lidstaten aan de EU 

ondergeschikt waren. Deze voorrangsregel is wel te zien als een aanspraak op hoger 

gezag, omdat bij onverenigbaarheid van regels de hoogste regel voorgaat op de lagere 

regels. Toch kan de voorrangsregel beter beschouwd worden als een organisatorische 

regel omdat het nu eenmaal lastig is om een gemeenschappelijke organisatie als de EU 

met eigen bindende bevoegdheden goed te laten functioneren wanneer de regels die 

door de EU worden opgesteld niet voorgaan op die van de regels die door de lidstaten 

zelf zijn afgevaardigd. De voorrangsregel is dus enigszins gerelativeerd.  

 

De lidstaten en de EU dienen elkaars politieke, juridische en bestuurlijke orde te 

respecteren. Dit blijkt uit artikel 4 VEU. Tussen de EU en de lidstaten is sprake van een 

wederzijdse autonomie. Men kan zich in tijden van economische crises afvragen of de 

EU de nationale autonomie en soevereiniteit niet steeds meer aantast gezien de 

maatregelen die jegens sommige lidstaten zijn ondernomen. Toch zijn de maatregelen 

bedoeld om de landen te versterken en niet om de landen aan Brussel te onderwerpen. 

En door landen op het economisch en bestuurlijk gebied te versterken wordt de 

soevereiniteit van de lidstaat juist weer vergroot. De versterking van de nationale 

structuren is uiteraard ook in het belang van de EU zelf. Hoewel Europa al lange tijd in 

een crisis verkeerd, is er geen plek op aarde zo vredig en welvarend als Europa.  
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D. Literatuur Verbintenissenrecht 
 

 Een hoofdstuk over de onverschuldigde betaling. 
 

De grondslag 

De grondslag van de onverschuldigde betaling is het terugdraaien van hetgeen zonder 

rechtsgrond is gepresteerd. De onverschuldigde betaling zorgt dus voor herstel van de 

oude toestand.  

 

De vereisten voor de onverschuldigde betaling 

De inleiding 

Wanneer er gepresteerd is zonder rechtsgrond, ontstaat een vordering uit 

onverschuldigde betaling. Om deze vordering te laten slagen, moet er voldaan zijn aan 

de volgende eisen: 

 Er is sprake van een betaling, meer in het algemeen een prestatie; 

 Deze is door de een (de prestant) aan de ander (de ontvanger) verricht; 

 Er is geen sprake van een rechtsgrond. 

 

De prestatie (betaling) 

Er moet sprake zijn geweest van een betaling om een vordering uit onverschuldigde 

betaling te laten slagen. Betaling moet hier ruim gelezen worden, namelijk als de 

voldoening van een verplichting. Art. 6:203 BW is vanwege deze ruime betekenis 

verdeeld in drie leden. Lid 1 heeft betrekking op de prestaties inhoudende het geven van 

goederen. Lid 2 heeft betrekking op prestaties inhoudende het betalen van een geldsom. 

Lid 3 bevat een uitbreiding naar alle overige manieren van presteren bestaande uit een 

doen of een niet-doen. 

 

Zowel privaatrechtelijke- als publiekrechtelijke prestaties kunnen worden teruggevorderd 

op grond van onverschuldigde betaling. 

 

Aan wie en door wie wordt gepresteerd 

De betaling moet gedaan zijn aan degene die op grond van de onverschuldigde betaling 

wordt aangesproken. Een ander kan nooit met een dergelijke vordering worden 

aangesproken. Zo is degene, die zonder rechtsgrond een prestatie geleverd heeft, de 

enige die een vordering uit onverschuldigde betaling mag instellen.  

 

Wie precies de prestant en de ontvanger zijn, is over het algemeen eenvoudig te 

beantwoorden. De aanwezigheid van een tussenpersoon kan echter leiden tot 

complicaties.  

 

Complicaties bij girale betaling 

De vraag aan wie en door wie is gepresteerd zorgt voor de nodige hoofdbrekens bij girale 

betaling van A aan B via een of meer banken. Een girale betaling geldt in de heersende 

leer als een rechtstreekse betaling van de opdrachtgever/schuldenaar aan de 

begunstigde/schuldeiser. Dit betekent dat de bank noch als ontvanger, noch als prestant 

in het kader van de onverschuldigde betaling kan worden aangemerkt.  

 

Het ontbreken van de rechtsgrond 

Om een betaling terug te kunnen vorderen op grond van de onverschuldigde betaling, is 

het nodig dat de betaling zonder rechtsgrond is geschied (art. 6:203 BW). De meest 

voorkomende situaties waarin betaald wordt zonder rechtsgrond, zijn de volgende: 
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 Er wordt gepresteerd door iemand die meent daartoe gehouden te zijn, zonder 

dat dat werkelijk het geval is; 

 Iemand weet dat er geen verplichting bestaat maar presteert toch, bijvoorbeeld 

wegens dreiging van executie of faillissement; 

 Iemand presteert op basis van een rechterlijke uitspraak, die later in hoger 

beroep wordt vernietigd; 

 Iemand presteert op grond van een verplichting onder opschortende voorwaarde, 

terwijl de voorwaarde nog niet is vervuld. 

 

Het is niet vereist dat de prestant (verschoonbaar) dwaalde over het bestaan van een 

betalingsverplichting. Ook is het niet vereist dat de ontvanger verrijkt is door de betaling 

van de prestant.  

 

De prestant kan in zeer uitzonderlijke gevallen uitgesloten worden van het instellen van 

een vordering uit onverschuldigde betaling, indien dit in strijd is met de redelijkheid en 

billijkheid.  

 

Gevolgen van de onverschuldigde betaling 

Wanneer is voldaan aan de eisen van de onverschuldigde betaling, is de prestant 

bevoegd een vordering in te stellen tegen de ontvanger en is de ontvanger verplicht de 

zonder rechtsgrond verrichte prestatie ongedaan te maken (art. 6:203 lid 1 en 2 BW).  

 

Het terugvorderen van een onverschuldigd betaalde geldsom 

De inleiding 

Degene die onverschuldigd een bepaalde geldsom heeft betaald, is gerechtigd datzelfde 

bedrag terug te betalen. Wanneer er contant is betaald, kan de prestant de door hem 

betaalde coupures terugvorderen. Wanneer giraal is betaald, is dit uiteraard onmogelijk, 

en is de prestant teruggave van een gelijk bedrag gerechtigd.  

 

Koersverschillen 

Soms is een betaling gedaan in vreemde valuta. Uitgangspunt met betrekking tot het 

terugbetalen van een dergelijke betaling is dat een gelijk bedrag in dezelfde valuta moet 

worden terugbetaald, ook als blijkt dat dit minder waard is (art. 6:203 jo. lid 2 jo. 6:111 

BW). Dit wordt ook wel het nominaliteitsbeginsel genoemd. De ontvanger is ook 

bevoegd een bedrag terug te betalen, dat op het moment van terugbetaling even veel 

waard is als het bedrag, dat onverschuldigd werd betaald.  

 

Art. 6:125 BW biedt de mogelijkheid om een koersverschil te vorderen als 

schadevergoeding. Vereist is dat de ontvanger in verzuim is met zijn terugbetalingsplicht. 

Een ingebrekestelling is vereist om het verzuim in te late treden, tenzij de ontvanger 

vanaf het moment van betaling te kwader trouw was. In dat geval is treedt het verzuim 

in vanaf het moment van betaling door de prestant.  

 

De prestant kan geld, dat hij verloren is, door koersverschil terugkrijgen met een 

vordering uit ongerechtvaardigde verrijking. Dit doet zich voor wanneer het door de 

ontvanger terugbetaalde inmiddels minder waard is dan hetgeen de prestant 

onverschuldigd heeft betaald.   

 

Het renteverlies 

De prestant kan rentederving hebben geleden, doordat hij niet heeft kunnen beschikken 

over het onverschuldigd betaalde bedrag. Hoe de prestant de rentederving kan 

terugkrijgen, hangt er vanaf of de ontvanger te goeder of te kwader trouw was. 

 

Wanneer de ontvanger te kwader trouw de betaling in ontvangst heeft genomen, is hij in 

verzuim vanaf het moment van ontvangen. De wettelijke rente gaat over de periode 

vanaf betaling door de prestant tot terugbetaling door de ontvanger (art. 6:119 BW).  
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Wanneer de ontvanger echter te goeder trouw ten tijde van het ontvangen van de 

betaling, treedt het verzuim pas in nadat de prestant een ingebrekestelling tegen hem 

heeft ingesteld. Over de periode daarvoor hoeft de ontvanger geen rentevergoeding te 

betalen. 

 

Terugvorderen van een zonder rechtsgrond gegeven goed; vruchten; kosten 

De onverschuldigde betaling van de prestant kan bestaan uit het geven van een goed. 

Het goed kan de ontvanger natuurlijke dan wel burgerlijke vruchten hebben opgeleverd. 

Of de prestant deze vruchten kan terugvorderen is, zoals hierboven, afhankelijk van het 

moment van intreden van het verzuim (art. 6:203 jo. 3:121 lid 3 jo. 3:120 BW).  

 

De ontvanger kan kosten hebben gemaakt ten behoeve van het goed. Hij kan vergoeding 

van deze kosten vorderen van de prestant. Zoals hierboven bij het vergoeden van de 

wettelijke rente is het van belang of de ontvanger te goeder dan wel te kwader trouw 

was. De ontvanger kan ook vergoeding eisen van kosten gemaakt door het ontvangen en 

teruggeven van het goed (bijvoorbeeld transportkosten).  

 

Het onderscheid tussen feitelijk geven en overdragen 

Men zou verwachten dat er tussen feitelijk geven en overdragen van een goed aan de 

ontvanger een juridisch relevant verschil is. Dit verschil is er in feite niet (art. 6:103 lid 1 

BW).  

 

Indien de prestant onverschuldigd een goed feitelijk heeft overgedragen aan de prestant, 

zal zijn vordering het feitelijk teruggeven van het goed inhouden. Deze vordering kan 

gegrond zijn op de onverschuldigde betaling alsmede op de zakenrechtelijke revindicatie 

(art 5:2 BW).  

 

Bij de juridische overdracht kan de prestant eveneens van deze twee vorderingen 

gebruik maken. Immers, door het ontbreken van een rechtsgrond is de overdracht, 

vanwege het causale stelsel, ongeldig (art. 3:84 BW). De prestant blijft dus eigenaar van 

de zaak en kan naast de onverschuldigde betaling, ook bij de juridische overdracht de 

revindicatie instellen.  

 

Welke van de twee vorderingen de prestant instelt, is relevant bij een faillissement van 

de ontvanger. Door het instellen van de vordering uit revindicatie, wordt de prestant 

separatist en heeft derhalve voorrang op andere crediteuren. 

 

Teruggave niet meer mogelijk 

Soms kan de ontvanger niet meer voldoen aan de verplichting om het goed terug te 

geven, bijvoorbeeld doordat het goed teniet is gegaan. In dat geval is er geen 

ongedaanmakingsverplichting meer. De regels van niet-nakoming zijn van toepassing 

(art. 6:74 e.v. BW) en de ontvanger is verplicht schadevergoeding te betalen.  

 

De schadevergoedingsplicht bestaat niet, indien de tekortkoming niet aan de ontvanger 

kan worden toegerekend. De tekortkoming kan de ontvanger slechts worden 

toegerekend, wanneer hij redelijkerwijs rekening had moeten houden met een 

verplichting tot teruggave. De regels voor verzuim en ingebrekestelling zijn eveneens 

van toepassing. Een ontvanger, die te goeder trouw is, is pas na een ingebrekestelling in 

verzuim. Een ontvanger te kwader trouw is echter al in verzuim vanaf het moment van 

ontvangst. Een ingebrekestelling is derhalve niet nodig.   

 

De ongedaanmaking van een prestatie van andere aard 

Art. 6:203 lid 3 BW bevat regels voor het ongedaan maken van een prestatie anders dan 

het betalen van een geldsom of het geven van een goed. Het gaat om de volgende 

gevallen: 
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 Prestaties bestaande uit een feitelijke handeling of het nalaten van feitelijke 

gedragingen; 

 Prestaties die betrekking hebben op rechtshandelingen; 

 Prestaties bestaande uit een combinatie van het bovenstaande. 

 

Indien de prestatie op het moment van het ontstaan van de vordering uit 

onverschuldigde betaling kan worden teruggedraaid, maar dit later niet langer mogelijk 

is, zijn de regels van de niet-nakoming van toepassing (art. 6:74 e.v. BW).  

 

Indien de prestatie echter naar haar aard niet vatbaar is voor ongedaanmaking, is art. 

6:210 lid 2 BW van toepassing. De ontvanger is verplicht de waarde van de prestatie ten 

tijde van de ontvangst te vergoeden.  

 

Dit is slechts verplicht, indien: 

 De ontvanger door de prestatie is verrijkt, of; 

 Het hem is toe te rekenen dat de prestatie is verricht, of; 

 Hij erin had toegestemd een tegenprestatie te verrichten. 

 

Art. 6:210 lid 2 BW ziet op een waardevergoeding en niet op een schadevergoeding. Er 

hoeft dus geen sprake te zijn van schade aan de kant van de prestant.  

 

De bijzondere gevolgen 

De inleiding 

In deze paragraaf worden de gevolgen besproken van vier bijzondere situaties, waarbij 

een onverschuldigde betaling heeft plaatsgevonden.  

 

De handelingsonbekwaamheid 

Wanneer de ontvanger van een onverschuldigde betaling handelingsonbekwaam is, 

bestaat de ongedaanmakingsverplichting slechts voor zover de ontvanger door de 

prestatie voordeel heeft verkregen (art. 6:209 BW). Wanneer het ontvangene echter in 

de macht van de wettelijke vertegenwoordiger is gevallen, is de prestant wel bevoegd 

om teruggave te vorderen. Deze uitzonderingen geldt alleen voor de teruggave van 

goederen (6:203 lid 1 BW).  

 

Aangezien de ontvanger handelingsonbekwaam is, treedt er niet van rechtswege verzuim 

in. De prestant kan geleden schade slechts via de onrechtmatige daad vergoed krijgen. 

 

De namens een ander onbevoegd ontvangen geldsom 

Wanneer een betaling onverschuldigd gedaan wordt aan een vertegenwoordiger, moet de 

prestant de vertegenwoordiger aanspreken, mits de betaling onbevoegd was ontvangen 

en later niet is bekrachtigd. De vertegenwoordiger is hier dus de ontvanger en niet de 

vertegenwoordigde.  

 

Het kan echter gebeuren dat de vertegenwoordiger de betaling inmiddels heeft 

doorbetaald aan de vertegenwoordigde. De prestant kan de vertegenwoordiger in dat 

geval niet aanspreken, indien de betaling aan de vertegenwoordigde gedaan is in de 

periode dat de vertegenwoordiger redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden met een 

terugbetalingsplicht (art. 6:204 lid 2 BW). De prestant kan tegen de vertegenwoordigde 

een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking instellen. 

 

De waardevergoeding op grond van een nietige overeenkomst 

Wanneer er over en weer prestaties zijn geleverd op grond van een nietige 

overeenkomst, kunnen beide partijen een vordering tot ongedaanmaking instellen. Het 

kan echter voorkomen dat de prestatie van een der partijen niet vatbaar is voor 

ongedaanmaking. Wanneer deze prestatie ook niet in geld waardeerbaar is, ontstaat er 

een probleem: de ene partij moet wel terugdraaien en de ander niet. De oplossing op dit 
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probleem is art. 6:211 BW. De partij, wiens prestatie niet ongedaan gemaakt kan 

worden, mag van de andere partij geen ongedaanmaking of waardevergoeding eisen.  

 

Lid 2 stelt bovendien dat, indien terugvordering van een overgedragen goed uitgesloten 

is, de overdracht van het goed geldig blijft, ondanks de nietigheid van de overeenkomst.  

Faillissement en de onverschuldigde betaling 

Een schuldeiser met een vordering uit onverschuldigde betaling heeft geen voorrang in 

geval van faillissement van de schuldenaar. Dit is slechts anders wanneer de vordering 

uit onverschuldigde betaling ontstaat vóór de faillissementsverklaring. 

In dat geval is de terugbetalingsplicht een boedelschuld, die door de curator zo snel 

mogelijk moet worden voldaan. In de praktijk komt het echter voor dat ook in dit geval 

de prestant zijn vordering niet (geheel) voldaan krijgt.  

 

De Hoge Raad heeft met betrekking tot de onverschuldigde betaling, die een miskenbare 

vergissing is, in het arrest Ontvanger/Hamm q.q. bepaalt dat een curator handelt in 

overeenstemming met hetgeen in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt 

beschouwd, indien hij meewerkt aan het ongedaan maken van de vergissing.  

 

De samenloop 

De inleiding 

Een feitencomplex, dat aanleiding geeft tot een vordering uit onverschuldigde betaling, 

kan ook aanleiding geven aan andere vorderingen. Het gaat hier in het bijzonder om de 

vordering uit ongerechtvaardigde verrijking, de onrechtmatige daad en de revindicatie. 

Zoals bij de zaakwaarneming geldt ook hier de cumulatie van vorderingen, tenzij de 

vorderingen tot hetzelfde resultaat leiden. In dat geval moet de prestant kiezen.  

 

De onverschuldigde betaling en de revindicatie 

Wanneer de onverschuldigde betaling bestond uit de overdracht van een goed, kan de 

prestant kiezen uit de vorderingen uit onverschuldigde betaling alsmede de revindicatie.  

Pas bij een faillissement van de ontvanger is het onderscheid tussen de twee vorderingen 

van belang. De revindicatie is immers een goederenrechtelijke vordering en geeft de  

prestant voorrang. Met een vordering uit onverschuldigde betaling wordt de prestant 

slechts concurrent crediteur.  

 

Ook wat betreft de verjaring is het verschil tussen beide vorderingen belangrijk. De 

revindicatie verjaart na twintig jaar. De vordering uit onverschuldigde betaling bevat nog 

een extra termijn van vijf jaar. 

 

De onverschuldigde betaling en de onrechtmatige daad  

Soms kan een feitencomplex zowel grond zijn voor een vordering uit onverschuldigde 

betaling, als voor een vordering uit onrechtmatige daad. De prestant kan in dat geval 

naast teruggave ook schadevergoeding eisen.  

 

Een dergelijke samenloop komt vaak bij onrechtmatige overheidsdaden, inhoudende een 

belastingaanslag, die later vernietigd wordt. Deze handelswijze is onrechtmatig en de 

betaalde bedragen zijn onverschuldigd betaald. Voor de onrechtmatige daad zijn echter 

nog meer vereisten nodig, dan alleen het ontbreken van een rechtsgrond. Hierbij valt te 

denken aan het geval waarbij de ontvanger de prestant door list en bedrog tot zijn 

betaling heeft verleid.  

Een andere mogelijkheid is het geval waarbij de ontvanger op de hoogte is van het 

onverschuldigde karakter van de betaling, maar de betaling desalniettemin in ontvangst 

neemt.  
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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 
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“there is no 
elevator to 

succes, 
you have to take 

the stairs”
Kijk voor ons actuele aanbod van tentamentrainingen 

op www.capitaselecta.nl





 


