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Voorwoord 
 

Welkom in Utrecht! Het nieuwe collegejaar staat weer voor de deur, SlimStuderen.nl wil 

je graag helpen met het succesvol behalen van je tentamens. In deze voorbeeld-

samenvatting vind je de eerste drie weken uit de samenvatting van het vak Grondslagen 

van het recht.  

 

Dit overzicht is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Bij het maken van deze 

overzichten wordt geprobeerd de kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen. 

SlimStuderen.nl kan echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik 

ervan. Dit overzicht dient als aanvulling/hulpmiddel en niet ter vervanging van de 

verplichte leerstof. 

 

Uiteraard is nadruk verboden. Als je wilt dat wij in staat blijven de verslagen 

aan jullie aan te bieden, geef dit verslag dan niet aan derden. Laat hen zelf een 

exemplaar aanschaffen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% korting tijdens de eerste periode 

op slimstuderen.nl met de code:  

 

Utrechtrechten2015 
 

 

Veel succes met dit collegejaar en al de tentamens! 

 

SlimStuderen.nl 

SlimMededelingen: 

 

Auteurs 

SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar 

info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! 

 

Social media 

Bezoek ook eens http://on.fb.me/1JqgJTr om op de hoogte te blijven van het 

verschijnen van nieuwe verslagen en/of supplementen!  

 

Eerstejaars-abonnement  

Vanaf academisch jaar 2015-2016 gaan we gebruik maken van een 

abonnementsconstructie. Daarbij ontvang jij alle samenvattingen van het eerste 

jaar voor een vast bedrag van €50. Even alle voordelen op een rijtje: 

1. Nooit meer vergeten om je samenvattingen te bestellen 

2. Altijd als eerste je samenvattingen in huis 

3. Meer dan 50% korting!!! 

4. Géén verzendkosten meer! 
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A. Week 1 
 

HOOFDLIJNEN 

 
Rechtspraktijk 

 
Het recht komt dagelijks voor. Het gedrag wordt namelijk beïnvloed door het recht, meestal zonder 
besef. 
 
Regels 
Rechtsregels hebben verschillende functies. Rechtsregels verschaffen ons namelijk informatie. Op 
deze manier kunnen we te weten komen welke rechten en plichten we zelf hebben en welke rechten 
en plichten anderen hebben. Daarnaast weten we op grond van rechtsregels hoe we ons behoren te 
gedragen en wat we mogen verwachten van anderen. Tevens bepalen en sturen rechtsregels ons 
leven. 
 
Soorten regels 
Sociale regels zijn algemeen aanvaarde regels in het maatschappelijk verkeer. Deze sociale regels 
worden onderverdeeld in drie categorieën.  

 Ten eerste kunnen sociale regels groepsregels zijn, deze regels geven aan hoe de leden zich 
behoren te gedragen.  

 Ten tweede zijn er morele regels waarin normen en waarden een rol spelen en betrekking 
hebben op fundamentele levensvragen, zoals euthanasie en abortus. 

 Ten derde zijn er regels van beroepsethiek. Deze gaan over de uitoefening van het beroep 
op een juiste en zorgvuldige wijze, zoals het beroepsgeheim van artsen.  

 
Rechtsregels en sociale regels kunnen elkaar overlappen. Een rechtsregel kan namelijk iets verbieden 
wat ook sociaal onaanvaardbaar wordt gevonden, zoals diefstal en doodslag. Soms verwijst een 
rechtsregel naar een sociale regel en verbindt aan die regel juridische gevolgen, zoals de natuurlijke 
verbintenis (art. 6:3 BW). Anderzijds zijn rechtsregels soms in strijd met sociale regels. Abortus kan 
namelijk in strijd zijn met morele opvattingen van sommige godsdiensten. Verder zijn rechtsregels en 
andere sociale regels de enige regels die de ‘overtreder’ aanpakken. Wie zich namelijk niet gedraagt 
volgens de regels van de eigen sociale groep merkt daarvan de gevolgen. 
 
Rechtssysteem 
Een rechtssysteem bestaat uit juridische regels en juridische instituten die de samenleving en het 
sociale leven ordent en stuurt. Dit is gericht op de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen.  
 
Functies van het rechtssysteem 
De volgende functies worden onderscheiden in de rechtssociologie: 

 Recht richt zich op vaste gedragspatronen in de samenleving, waarvan men zijn handelen op 
elkaar afstemt. Hierdoor schept zij een sociale orde. 

 Het aanmoedigen van vreedzame conflictbeslechting is een functie van het rechtssysteem. 
Door een derde objectief te laten beslissen kan een rechtssysteem voorkomen dat het ‘recht 
in eigen handen’ wordt genomen. 

 Iedere burger heeft het recht op individuele ontplooiing. Op deze manier kan iedereen 
zichzelf ontwikkelen en bestaat er vrijheid om het leven op een eigen manier in te richten. 

 Er moet een eerlijke en doelmatige verdeling zijn om de goederen rechtvaardig te verdelen 
in de samenleving. 

 Sociale verandering wordt in vaste banen geleid door de geordende veranderingen met 
behulp van inspraak van leden van de samenleving of hun vertegenwoordigers.  
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Functies van de staatsorganen 
De staat, oftewel de overheid, heeft een belangrijke taak bij de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het rechtssysteem. De staat heeft verschillende organen die hun eigen functie uitoefenen. 
 
Deze organen kennen de volgende functies: 

 Het vaststellen van algemene regels behoort tot de categorie wetgeving. Dit zijn regels met 
betrekking tot het handelen van burgers en organisaties (privaatrecht), voorschriften voor 
het handelen van overheidsorganen onderling en regels met betrekking tot de 
rechtsverhouding tussen de overheid en particulieren; 

 Het uitvoeren en toepassen van regels door overheidsorganen, ingesteld door de overheid, 
valt onder de categorie besturen. Dit betreft het handhaven van de regels; 

 De rechter oordeelt of en hoe de overtreding is plaatsgevonden. Dit valt onder de categorie 
rechtspraak. 

 
Verschillende rechtsregels 
Recht bestaat grotendeels uit regels die het gedrag van burgers beïnvloeden en sturen. Er zijn 
verschillende normen vastgelegd in rechtsregels. Zo zijn er gedragsnormen, oftewel rechtsregels die 
een gedraging kunnen gebieden, verbieden of toestaan (strafrecht). Daarnaast betreffen 
sanctienormen regels die aangeven welke sanctie kan volgen op een overtreding van de 
gedragsnorm. In het strafrecht is de sanctienorm vaak straf. In andere rechtsgebieden kan de sanctie 
ook de toepassing van bestuursdwang zijn, zoals het wegslepen van een auto. Ook zijn er 
bevoegdheidsverlenende normen. Deze normen regelen de macht die staatsorganen hebben om 
rechten en plichten vast te stellen of bepaalde handelingen te verrichten. De bevoegdheid moet zijn 
vastgelegd, anders neemt het gevaar van willekeur en aantasting van de rechtszekerheid toe. In het 
privaatrecht zijn er bijvoorbeeld voorschriften van de werkgever voor zijn werknemers (art. 7:660 
BW). 
 
Positiviteit, gelding en effectiviteit  
Rechtsregels zijn regels die op een bepaalde tijd in een bepaalde rechtsgemeenschap voorkomen. Zij 
komen in verschillende maten voor.  
 
Positiviteit  
Positief recht is het recht dat in een bepaalde gemeenschap door mensen vastgesteld of erkend is. 
Het ideale recht is het recht dat men wenst en nastrevenswaardig vindt en wat per groep kan 
verschillen. Ook is het ideale recht niet door mensen vastgesteld. Er is een maatstaf voor kritiek op 
het positieve recht. Deze maatstaf bestaat uit het ideale recht en rechtvaardigheid. Wanneer de 
rechtsregels geen écht recht zijn, spreek je van onrechtvaardig positief recht of een onrechtvaardige 
positiefrechtelijke regel. 
 
Gelding 
Positieve rechtsregels zijn verbindend, oftewel een rechtsregel heeft op een bepaalde plaats en tijd 
voor een bepaalde groep personen aanspraak op gehoorzaamheid. Deze rechten, plichten of 
bevoegdheden zijn juridisch afdwingbaar (bindend). 
 
Effectiviteit  
Met effectiviteit wordt bedoeld dat het recht in het algemeen daadwerkelijk gehoorzaamd dan wel 
toegepast of gehandhaafd wordt. Niet alle positieve rechtsregels in ons rechtssysteem zijn effectief, 
sommige regels worden namelijk niet nageleefd. Ook kan de overheid een overtreding van 
rechtsregels toelaten, wat ook wel ‘gedoogbeleid’ wordt genoemd.  
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Een rechtsregel is niet effectief wanneer de omstandigheden zo veranderd zijn dat de situatie 
waarvoor de rechtsregel bedoeld was zich niet meer voordoet. Ook kan een rechtsregel in strijd zijn 
met een andere rechtsregel en wordt hij door de rechter onverbindend verklaard. Verder past de 
overheid de rechtsregels niet meer toe of handhaaft het niet meer.  
 
Ook kunnen de opvattingen in de samenleving haaks op de rechtsregel staan en het recht is nog niet 
aan die nieuwe opvattingen aangepast. Het recht loopt wat dat betreft achter bij de sociale 
werkelijkheid. 
 
Bij effectiviteit gaat het om gradaties. Als er veel dieven zijn, betekent het namelijk niet zo zeer dat 
de strafwetgeving in het geheel niet effectief is. Gebrekkige effectiviteit van regelgeving kan ook een 
reden zijn voor actie van de overheid. 
 
Vormen van recht 
In juridisch taalgebruik heeft het recht twee betekenissen. Er bestaat namelijk objectief en subjectief 
recht. 
 
Objectief recht 
Het objectieve recht is het geheel van rechtsregels, waarbij het Nederlandse objectieve recht uit de 
verzameling van alle Nederlandse rechtsregels bestaat.  
 
Subjectief recht 
Het subjectieve recht houdt een bevoegdheid of een aanspraak in, welke ook wel een ‘mogen’ 
aangeeft. Dit recht komt toe aan een of meer personen. Enkele voorbeelden van het subjectieve 
recht zijn: 

 Eigendomsrecht; 

 Recht van de koper op levering; 

 Recht van de verkoper op betaling;  

 Recht van de werknemer op zijn salaris; 

 Recht van de verhuurder op de huurprijs; 

 Recht op vergoeding van schade. 
 
Een categorie in de subjectieve rechten zijn de grondrechten. Deze grondrechten zijn te verdelen in 
klassieke vrijheidsrechten en sociale grondrechten. De klassieke vrijheidsrechten waarborgen een 
vrije sfeer van het individu ten opzichte van de overheid. Voorbeelden zijn te vinden in art. 6-11 
Grondwet (Gw). Daarnaast geven sociale grondrechten een opdracht aan de overheid om essentieel 
geachte doeleinden na te streven. Dit is onder andere geregeld in art. 18-23 Gw.  
 
Er zijn twee kanten van het subjectieve recht voor de rechthebbende. Ten eerste is er een kant met 
een ‘mogen’ of een ‘aanspraak’. Dit is de positieve kant van het subjectieve recht. Ten tweede 
moeten anderen het subjectieve recht respecteren, ook mogen zij het gebruik van het recht niet 
belemmeren. 

 
In plaats van iets niet te doen (het subjectieve recht respecteren) bestaat er juist de plicht om iets te 
doen. Wanneer bijvoorbeeld een werknemer recht heeft op loon, heeft de werkgever de plicht om 
het loon te betalen. Het is echter niet zo dat tegenover de plicht van de één altijd een subjectief 
recht van één of meer anderen staat. Een bromfietser moet bijvoorbeeld in het verkeer een helm 
dragen, maar andere weggebruikers hebben niet het recht te eisen dat een bromfietser dat ook 
werkelijk doet. 
 



Voorbeeld overzicht studiestof Grondslagen van het recht deeltentamen 2015-2016 

 Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

 

6 

Verder berusten subjectieve rechten op het objectieve recht. Iemand heeft namelijk bevoegdheden, 
rechten en plichten, wanneer deze gebaseerd kunnen worden op rechtsregels die behoren tot het 
objectieve recht. Wel moeten deze twee betekenissen van recht onderscheiden worden, aangezien 
ze dus niet hetzelfde betekenen. In de Engelse taal is dit duidelijker te zien, het subjectieve recht 
behoort namelijk tot het ‘right’ en het objectieve recht behoort tot het ‘law’. 
 
Systematiek 
 
Er zit een bepaalde systematiek in het Nederlandse positieve recht. Een groot deel van onze 
rechtsregels is namelijk opgezet in wetboeken en wetten. Daarnaast zijn rechtsregels ingedeeld in 
rechtsgebieden met onderlinge samenhang. Ook wordt het recht onderverdeeld in dwingend en 
aanvullend recht, formeel en materieel recht, internationaal en nationaal recht.  
 
Codificeren van wetten 
Codificatie is een poging alle rechtsregels op een rechtsgebied op systematische wijze in een 
wetboek (codex) op te nemen. De voordelen hiervan zijn dat alle rechtsregels in het wetboek staan 
en de dat de rechtsregels onderling zijn geordend. Hierdoor ontstaat er onderlinge samenhang. 
Daarnaast betreft het doel van codificatie dat er een einde wordt gemaakt aan rechtsverschillen. 
Deze rechtsverschillen komen namelijk voor op lokaal en regionaal vlak. Door minder 
rechtsverschillen te aanvaarden, worden namelijk rechtsonzekerheid en willekeur ondermijnd.  
 
Rechtsonderverdeling  
Het nationale recht is klassiek onderverdeeld in drie rechtsgebieden. Deze driedeling bestaat uit het 
privaatrecht, staats- en bestuursrecht en strafrecht. Het staats- en bestuursrecht heeft betrekking op 
het constitutionele recht (grondslagen van de staat), het provincierecht, het gemeenterecht en het 
waterschapsrecht. Daarnaast kan het strafrecht (het zogenoemde ‘commune strafrecht’) betrekking 
hebben op het economisch strafrecht en het verkeersstrafrecht.  
 
Verder kan er een onderscheiding worden gemaakt in de functionele rechtsgebieden. Functionele 
rechtsgebieden hebben betrekking op bepaalde (maatschappelijk belangrijke) thema’s en regelen 
relaties tussen betrokkenen. Enkele voorbeelden van functionele rechtsgebieden zijn: het sociaal 
recht (vooral arbeidsrecht), het milieurecht, het gezondheidsrecht en het huurrecht. 
 
Publiek- en privaatrecht 
Publiekrecht heeft betrekking op de verhoudingen tussen overheidsorganen onderling en tussen 
overheidsorganen en burgers. 
 
Ten eerste zijn er rechtsverhoudingen tussen overheid en burgers. De overheid treedt op ter 
behartiging van het algemeen belang en stelt de rechtsgevolgen vast. De burger is ondergeschikt aan 
de overheid, dit betreft een gezagsrelatie. Maar ook de overheid is aan het recht gebonden en kan 
voor de rechter verschijnen bij overtredingen. 
 
Ten tweede zijn er rechtsverhoudingen tussen overheidsorganen onderling. In Nederland is er sprake 
van een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Er is hiërarchie, maar tegelijk zijn aan provincies en 
gemeenten bevoegdheden toegekend om hun territoir (huishouding) zelf te besturen. 
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Ten derde heeft de rechter een rol. Wanneer een burger of organisatie het niet eens is met een 
overheidsbesluit kunnen zij een beroep op de bestuursrecht doen. Bij inschakeling van bestuursrecht 
is al een besluitvormingsproces door het bestuur voorafgegaan, de betrokkene wordt namelijk 
daarmee geconfronteerd. Verder is er in het strafrecht het Openbaar Ministerie (OM), ook wel de 
Officier van Justitie (OvJ), belast met het inschakelen van de rechter en kan als enige een 
strafvervolging instellen. Dit wordt vervolgingsmonopolie genoemd.  
 
Burgers kunnen aangifte doen of aandringen op strafvervolging, maar kunnen het OM niet dwingen. 
Rechtstreeks belanghebbenden kunnen beklag doen bij het gerechtshof. In het strafrecht kunnen 
burgers zelf geen einde maken aan de procedure. 
 
Het privaatrecht regelt de juridische relaties tussen burgers. 

 Ten eerste is er sprake van een rechtsverhouding. Betrokkenen gebruiken het privaatrecht 
om hun eigen belang te behartigen. Betrokkenen zijn ook nevengeschikt, ze gaan namelijk op 
gelijke voet met elkaar om en zijn van gelijke rang. 

 Ten tweede heeft de rechter een rol. Het geschil kan worden voorgelegd aan de burgerlijke 
rechter, waarbij het initiatief tot inschakeling bij de rechter bij de partijen zelf ligt. Partijen 
kunnen zelf beslissen om een einde te maken aan de procedure. 

 
Er bestaat ook een relatie tussen de overheid en de burger wat geen publiekrecht is. Dit is 
bijvoorbeeld wanneer de gemeente een gebouw huurt om er asielzoekers in onder te brengen. Er is 
dan sprake van een overeenkomst, waarop het privaatrecht van toepassing is.  
 
Publiekrecht  
Het staatsrecht houdt zicht bezig met de staat in het geheel. Dit recht houdt zich onder andere bezig 
met de inrichting en opbouw. Staatsrechtelijke regels geven aan welke organen (overheidsinstanties) 
er zijn en met welke taken en bevoegdheden deze zijn bekleed. De belangrijkste staatsrechtelijke 
regelingen zijn het Statuut en de Grondwet. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden geeft 
een regeling van de staatsrechtelijke inrichting van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit Koninkrijk 
bestaat uit Nederland en zes eilanden in de Caribische zee. In de Grondwet staan organieke wetten. 
Dit zijn wetten die de opbouw en inrichting van het staatsbestel betreffen. Ze geven aan welke 
staatsorganen er zijn en wat deze mogen of moeten doen.  
 
In het staatsrecht zijn er twee soorten grondrechten te onderscheiden: de klassieke en sociale 
grondrechten. Klassieke grondrechten zijn rechten die primair als strekking hebben dat de overheid 
zich onthoudt van ingrijpen, met als doel een staatsvrije sfeer te garanderen waarin de burgers 
zonder overheidsinmenging van zekere vrijheden gebruik kunnen maken. Voorbeelden hiervan zijn: 
de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en het recht op 
privacy. Sociale grondrechten zijn grondrechten die zich bezig houden met het beperkte 
overheidsoptreden. Er wordt juist van de overheid gevraagd om op te treden op bepaalde gebieden. 
Voorbeelden van sociale grondrechten zijn het recht op gezondheidszorg (art. 22 lid 1 Gw) en het 
recht op maatregelen voor bevordering van de werkgelegenheid (art. 19 lid 1 Gw). 
 
Verder staan grondrechten ook in verscheidene internationale verdragen met betrekking tot de 
mensenrechten. Voor het Nederlandse recht is het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden (ook wel het Verdrag van Rome en Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, afgekort tot EVRM) en het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR).  
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Daarnaast is er bestuursrecht (ook wel administratief recht). Bestuursrechtelijke regels geven aan 
wat een bestuursorgaan mag ten opzichte van de burger. Met andere woorden houden deze regels 
zich bezig welke bevoegdheden een bestuursorgaan heeft en wat de rechten van de burger 
tegenover een bestuursorgaan zijn. Het bestuursrecht sluit aan bij het staatsrecht. Het bestuursrecht 
bevat namelijk regels voor overheidsorganen die belast zijn met de uitvoering en handhaving van 
rechtsregels. Het bestuur varieert in een grote hoeveelheid instanties, zoals: de Belastingdienst, de 
Dienst Uitvoering Onderwijs, het gemeentebestuur en het provinciebestuur.   
 
Een bestuursorgaan is de overheidsinstantie die direct met de burgers te maken heeft en zorgt voor 
de uitvoering en handhaving van rechtsregels. Het bestuursorgaan van het Rijk betreft de ministers. 
Daarnaast is het bestuursorgaan van de provincie het college van gedeputeerde staten en het 
bestuursorgaan van de gemeente het college van burgemeester en wethouders. 
 
Voor de burgers zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van belang, bijvoorbeeld het 
zorgvuldigheidsbeginsel. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.) zijn een aantal 
beginselen die uit de jurisprudentie zijn ontstaan om de gedragsregels van de overheid tegenover de 
burger te regelen. Deze algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn in de rechtspraak 
ontwikkeld en in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gecodificeerd. De Awb geeft rechtsregels 
van het bestuursrecht en bestuursprocesrecht weer. 
 
Het strafrecht bestaat uit rechtsregels die de feiten die strafbaar zijn gesteld en de straf die kan 
worden opgelegd aangeven. Het is een soort catalogus van delicten en sancties. Het Wetboek van 
Strafrecht is verdeeld in een categorie misdrijven, overtredingen en algemene bepalingen. Naast het 
Wetboek van Strafrecht (Sr) zijn er nog andere wetten met strafbepalingen, zoals de 
verkeersovertredingen en –misdrijven in de Wegenverkeerswet 1994. Verder bestaat er een 
strafrechtelijk legaliteitsbeginsel. Dit strafrechtelijk legaliteitsbeginsel (art. 16 Gw en art. 1 Sr) is van 
belang in combinatie met het fundamenteel strafrechtelijk beginsel, aangezien er zo goed mogelijk 
moet worden aangegeven welk gedrag als strafbaar wordt beschouwd. 
 
In het Wetboek van Strafvordering staat het strafprocesrecht. Hier wordt aangegeven hoe de 
strafprocedure dient te verlopen. Ook staan er bepalingen over bevoegdheden van een 
opsporingsambtenaar en soorten dwangmiddelen. Verder hoort er tot het publiekrecht de delen van 
het sociaaleconomisch recht en het sociale recht gerekend.  
 
Privaatrecht 
Met betrekking tot het privaatrecht staat de rechtsverhouding tussen burgers onderling centraal. Een 
rechtsverhouding is het geheel van rechten en plichten tussen twee of meer personen, zoals een 
koopovereenkomst. Een kenmerk van privaatrechtelijk relaties is dat de partijen in beginsel 
gelijkwaardig zijn. Het tweede kenmerk is dat partijen hun juridische relatie zelf mogen regelen 
binnen de grenzen die rechtsregels aangeven. De grenzen van de afspraken zijn door de wet gesteld.  
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Het privaatrecht staat grotendeels in het Burgerlijk Wetboek (BW). Het BW is verdeeld in ‘Boeken’, 
namelijk: 

 Boek 1 van het BW gaat over personen- en familierecht; 

 Boek 2 van het BW gaat over rechtspersonen; 

 Boek 3 van het BW gaat over het vermogensrecht in het algemeen; 

 Boek 4 van het BW gaat over het erfrecht; 

 Boek 5 van het BW gaat over de zakelijke rechten; 

 Boek 6 van het BW gaat over het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht; 

 Boek 7 en 7a van het BW gaat over enkele bijzondere overeenkomsten; 

 Boek 8 van het BW gaat over verkeersmiddelen en vervoer; 

 Boek 9 van het BW gaat over intellectuele eigendomsrechten (deze is niet opgenomen in het 
wetboek); 

 Boek 10 van het BW gaat over internationaal privaatrecht. 
 
Naast het BW zijn er ook privaatrechtelijke regels te vinden in het Wetboek van Koophandel en in de 
Faillissementswet.  
 
Onderscheidingen en indelingen 
  
Dwingend en aanvullend recht 
Regels van dwingend recht zijn rechtsregels waar de betrokkenen niet van mogen afwijken. 
Daartegenover staan regels van aanvullend recht, welke rechtsregels zijn waar betrokkenen juist wel 
van mogen afwijken. Dit kan bij het sluiten van een overeenkomst gebeuren.  
Er zijn verbintenisrechtelijke bepalingen die aanvullend recht zijn, tenzij uit bijvoorbeeld de wet blijkt 
dat ze een dwingendrechtelijk karakter hebben. Het familierecht en goederenrecht bevatten in 
beginsel dwingendrechtelijke regels.  
Gaat het namelijk om een gebod of om een verbod, dan betreft het in principe een 
dwingendrechtelijke bepaling. Het motief voor een dwingendrechtelijke bepaling kan de 
bescherming van de zwakkere maatschappij zijn. Dit geldt ook voor art. 3:40 lid 1 BW, een regel die 
betrekking heeft op de openbare orde of goede zeden. 
 
Formeel en materieel recht 
Materieel recht, oftewel inhoudelijk recht, geeft aan welke rechten, plichten en bevoegdheden 
iemand heeft. Materieel recht is te vinden in het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht en 
de Grondwet. Formeel recht is daarentegen het recht dat de regels van materiële rechten handhaaft. 
Het onderscheid tussen materieel recht en formeel recht is dus dat er aan de ene kant regels zijn die 
aangeven welke rechten en plichten er zijn en aan de andere kant er regels zijn die aangeven hoe 
men zijn recht kan halen bij de rechter.  
 
Procesrecht is een onderdeel van het formeel recht. Procesrecht komt voor in burgerlijk procesrecht, 
bestuursprocesrecht en strafprocesrecht welke respectievelijk geregeld staan in het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafvordering. 
Daarnaast is internationaal procesrecht van belang voor internationale rechterlijke instanties, 
aangezien in dit recht wordt aangegeven op welke wijze geprocedeerd moet worden.  
 
Wanneer er wordt gesproken van het ruimere begrip formeel recht dan gaat het om de regels over 
de totstandkoming van wetgeving of van bestuursbesluiten. Dit is te vinden in de Grondwet, 
organieke wetten en in de Awb. 
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Internationaal en nationaal recht 
Een andere benaming voor internationaal recht is ook wel internationaal publiekrecht. Dit zijn 
rechtsregels die staten of internationale organisaties hebben vastgesteld of die internationaal erkend 
zijn. Zij geven aan hoe staten zich ten opzichte van elkaar of tegenover hun onderdanen moeten 
gedragen. Internationaal recht kan worden gezien als het recht tussen staten, oftewel het 
volkenrecht. De rechtsregels van het volkenrecht worden neergelegd in internationale 
overeenkomsten, oftewel verdragen. Daarnaast kan het internationaal recht worden gezien als het 
recht met betrekking tot internationale organisaties. Deze internationale organisaties zijn 
bijvoorbeeld de Verenigde Naties (VN) of de Europese Unie (EU). Zij zijn door staten in het leven 
geroepen en hebben een bepaald doel, zoals het bevorderen van de wereldvrede of het oplossen van 
internationale conflicten. Verder horen verordeningen van de EU ook bij het recht dat is vastgesteld 
door internationale organisaties.  
 
Het nationale recht houdt zich bezig met het recht wat binnen nationale staten tot stand komt en 
gelding heeft. Er is sprake van een nationale staat, wanneer er een grondgebied is van een volk 
waarbij de overheid effectief gezag uitoefent. De staat is dan onafhankelijk van andere staten. De 
onderscheiding tussen internationaal recht en nationaal recht zit in de herkomst en het 
geldingsbereik. Wel kunnen internationaal recht en nationaal recht elkaar overlappen.  
 
Dit is het geval wanneer onder bepaalde voorwaarden bepalingen van internationaal recht 
rechtstreeks doorwerken in de nationale rechtsorde. Omgekeerd kunnen onderdelen van het 
nationale recht bijdragen aan de vorming van internationaal gewoonterecht.  
 
Rechtsgeschriften 
 
Sommige regels zijn positiefrechtelijk en andere niet. De vraag is hoe een regel als een positieve 
rechtsregel herkend en geïdentificeerd kan worden en welke instantie dat uitmaakt.  
 
Rechtsregels herkennen 
Om te weten of een regel een rechtsregel is, kan er worden gekeken naar de aard van de regel, het 
ontwerp van de regel of naar de uitkomst van de regel. 
 
Soort  
Op grond van de aard van de regel kan een rechtsregel zich onderscheiden. Dit is het geval wanneer 
een rechtsregel een ander soort regel is dan andere sociale regels. Zo is een sociale regel 
bijvoorbeeld te herkennen als het gaat om het steunen van de zwakkeren in de samenleving.  
 
Onderwerp 
Maakt het onderwerp van een regel deze tot een rechtsregel? Oftewel onderscheiden rechtsregels 
zich van andere sociale regels door dat wat geregeld wordt? Deze vragen moeten ontkennend 
beantwoord worden. De inhoud van rechtsregels overlapt de inhoud van andere sociale regels, maar 
dat is niet van toepassing bij alle rechtsregels.  
 
Herkomst  
Wanneer het rechtskarakter in de herkomst van een regel wordt gezocht, dan  identificeert de 
rechtsregel zich dan op grond van een formeel criterium. Een regel is een rechtsregels wanneer hij 
afkomstig is van bepaalde instanties. Wanneer een regel uit een andere bron voortkomt, betreft het 
geen rechtsregel. 
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Formele rechtsbronnen 
In de Nederlandse wetgeving worden formele rechtsbronnen nergens uitdrukkelijk vastgesteld. Er 
kan wel gezocht worden naar formele rechtsbronnen door het analyseren van regels op grond 
waarvan regels in de rechtspraktijk als rechtsregels aanvaard of erkend worden. In tegenstelling tot 
de nationale rechtsbronnen zijn de internationale rechtsbronnen wel schriftelijk vastgesteld. Dit staat 
in art. 38 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof. Rechtsautoriteiten zullen de 
rechtsregel moeten toepassen. Het doel van een formele rechtsbron is dat de regel die hieruit 
voortvloeit als een positieve rechtsregel wordt beschouwd.  
 
Formele nationale rechtsbronnen zijn te onderscheiden in de volgende bronnen: wet, jurisprudentie 
en ongeschreven recht. Onder het ongeschreven recht vallen het gewoonterecht en ongeschreven 
rechtsbeginselen. 
 
Formele rechtsbronnen van internationale oorsprong zijn te onderscheiden in de volgende bronnen: 
verdragen, besluiten van internationale organisaties, algemene rechtsbeginselen, internationale 
jurisprudentie en doctrine.  
 
De wet 
Een wet is een besluit dat algemene regels bevat. Deze algemene regels zijn afkomstig van een 
overheidsorgaan en is bevoegd tot het geven van zulke regels. Verder bevat een wet een besluit met 
algemene regels. Dit besluit is afkomstig van een overheidsorgaan dat bevoegd is tot het geven van 
zulke regels. De uitgevaardigde regels werken extern, oftewel naar buiten toe.  
 
De regels moeten zich namelijk richten tot bepaalde mensen en rechten of plichten opleggen. Een 
wet geldt voor een onbepaald aantal personen en voor een onbeperkt aantal gevallen, wat de wet 
‘algemeen’ maakt. Wil de wet gelding hebben, dan moet het bekend zijn gemaakt. Op deze manier 
kunnen de burgers op de hoogte worden gesteld van de rechtsregels worden uitgevaardigd. 
 
Jurisprudentie 
Gezaghebbende rechterlijke uitspraken bevatten een nieuwe rechtsregel. Een rechterlijke uitspraak 
is een uitspraak voor een concreet geval en gaat daardoor algemeen werken en wordt in soortgelijke 
situaties toegepast. Het geheel van rechterlijke uitspraken wordt daarom jurisprudentie genoemd. 
Jurisprudentie bestaat dus uit uitspraken die nieuwe rechtsregels bevatten en uitspraken met de 
toepassing van bestaande rechtsregels. De rechter heeft de taak om objectief te beoordelen over 
situaties die aan hem voorgelegd worden. Het is niet zijn taak om rechtsregels te scheppen, maar 
wanneer er geen rechtsregel te vinden is die van toepassing is op het geval dan heeft hij toch de 
plicht om een uitspraak te doen. Dit is op grond van art. 13 Wet Algemene Bepalingen geregeld.  
 
Verder kan het ook zijn dat een rechtsregel onduidelijk is, zoals de open norm. Dit is een wettelijke 
bepaling die verwijst naar andere regels, waarden of doelen. Ook wanneer de betekenis van de 
rechtsregel onduidelijk is, kan er worden gekeken naar wat de redelijkheid en billijkheid eisen. Dit is 
geregeld is art. 3:12 BW en 6:2 lid 2 BW. 
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Jurisprudentie en wet 
Bij veel wetsartikelen is jurisprudentie te vinden waarin die bepalingen door de rechter worden 
verhelderd. De groeiende hoeveelheid jurisprudentie is te wijten aan het toenemende aantal wetten 
en vage termen die worden gebruikt in de codificaties. Om deze reden wordt de Hoge Raad ook wel 
‘wetgever plaatsvervanger’ genoemd, aangezien de rechter steeds vaker de wetgever corrigeert en 
aanvult. Verder zijn er een aantal verschillen tussen de jurisprudentie en de wet, waarvan er drie als 
de belangrijkste verschillen worden beschouwd. Het volgende drietal zijn de belangrijkste. Ten eerste 
worden rechterlijke uitspraken niet via de overheid bekendgemaakt in een officieel blad. Wel 
bestaan er tijdschriften voor het publiceren van jurisprudentie. Ten tweede zijn rechterlijke 
uitspraken afkomstig van een orgaan dat de wettelijke bevoegdheid tot het maken van wetgeving 
niet heeft ontvangen van de grondwetgever. En als laatst zijn rechterlijke uitspraken in beginsel 
alleen bindend voor de betrokken partijen. Rechten en plichten van anderen veranderen dus niet, 
wat betekent dat een rechterlijke uitspraak van algemeenheid mist. 
 
Ongeschreven recht 
Het ongeschreven recht wordt gezien als een stelsel van rechtsregels wat niet gevormd is door een 
wetgever of andere juridische autoriteiten. Er zijn twee soorten ongeschreven recht, namelijk het 
gewoonterecht en ongeschreven rechtsbeginselen.  
 
Het gewoonterecht ontstaat langzaam in alledaagse leven. De regels van het gewoonterecht zijn niet 
door de overheid gemaakt, maar worden wel nageleefd door het volk of door een groep. Aan deze 
algemene gedragslijnen dient iedereen zich te houden. Gewoonterecht komt op verschillende 
rechtsgebieden voor.  
 
Zo bestaat er de vertrouwensregel in het staatsrecht. Deze vertrouwensregel doelt op voldoende 
steun in de volksvertegenwoordiging die wordt verkregen door de minister, staatssecretaris en het 
kabinet. Wanneer er geen vertrouwen is van de volksvertegenwoordiging moeten ze opstappen of 
nieuwe verkiezingen laten uitschrijven. Op het gebied van het privaatrecht is het gewoonterecht 
vooral in handelskringen te vinden.  
 
Om te spreken van gewoonterecht moet er aan twee voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet het 
om een gebruik gaan en ten tweede moet dit gebruik als juridisch bindend ervaren worden. Wanneer 
het om een gebruik moet gaan, dan wordt er gesproken van een materiële voorwaarde aangezien 
het betrekking heeft op de uiterlijke kant van het gedrag. De voorwaarde dat dit gebruik juridisch 
bindend moet zijn, valt onder de intellectuele voorwaarde. Bij de intellectuele voorwaarde gaat het 
om de manier waarop betrokkenen de gewoonte opvatten.  
 
Wanneer de wet naar het gewoonterecht verwijst als bron van rechten en plichten, wordt de 
gewoonte als aanvullende bron van verplichtingen gezien.  
 
Een voorbeeld is art. 6:248 BW. De inhoud van een overeenkomst bestaat niet alleen uit wat partijen 
daadwerkelijk hebben afgesproken, maar ook wat het gewoonterecht voorschrijft. Het kan ook zijn 
dat de gewoonterechterlijke regel sterker is dan een dwingende wettelijke regel. In het arrest Maring 
is het geval dat de dwingendrechtelijke bepaling buiten toepassing werd gelaten en de regel van het 
gewoonterecht voor ging.    
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Naast het gewoonterecht zijn er ongeschreven rechtsbeginselen die onder het ongeschreven recht 
behoren. Een rechtsbeginsel wordt omschreven als een regel waarin een waarde is geformuleerd die 
als norm functioneert voor gedragingen. Voorbeelden van rechtsbeginselen zijn gelijkheid, 
eerlijkheid, redelijkheid en billijkheid, rechtvaardigheid. Deze rechtsbeginselen zijn te verdelen in 
twee groepen. De eerste groep is de geschreven rechtsbeginselen. Geschreven, omdat ze in de wet 
zijn opgenomen. De tweede groep is de ongeschreven rechtsbeginselen. Ongeschreven, omdat ze 
niet in de wet zijn opgenomen. 
 
In het privaatrecht zijn sommige beginselen in het BW opgenomen en sommigen erkend door de 
rechter. Daarnaast is er in het publiekrecht het legaliteitsbeginsel, dat onder het strafrecht valt. In 
art. 1 Sr wordt namelijk bepaald dat er alleen gestraft kan worden op grond van een wettelijke 
strafbepaling, oftewel geschreven strafbepaling. Toch is er plaats voor ongeschreven recht in het 
strafrecht. Dit komt doordat ongeschreven rechtsbeginselen geen strafbepalingen zijn. Het zijn 
namelijk rechtsbeginselen die situaties aangeven op grond waarvan er niet gestraft mag worden, 
oftewel een strafuitsluitingsgrond. In het Motorpapierenarrest kwam het beginsel ‘Geen straf zonder 
schuld’ aan de orde. Dit beginsel is niet in een strafwet neergelegd. Ook komen de ongeschreven 
rechtsbeginselen in het staats- en bestuursrecht voor, zoals de ongeschreven beginselen van 
behoorlijk bestuur.  
 
Verdragen 
Een verdrag wordt ook wel gezien als een internationale overeenkomst. Een verdrag betreft een 
overeenkomst tussen nationale staten, tussen staten en internationale organisaties of tussen 
internationale organisaties onderling. In mensenrechtenverdragen wordt er bijvoorbeeld door staten 
verklaard dat ze mensenrechten respecteren en garanderen.  
 
Verder komen rechten en plichten voort uit verdragen. Deze gelden tussen de partijen die de 
overeenkomst gesloten hebben. Ook moeten verdragen worden bekendgemaakt, net als wetten. Dit 
gebeurt in het Tractatenblad. Om te bepalen of een verdrag werking heeft in het nationale recht, 
wordt geregeld in art. 93 en 94 Gw.  
 
Internationale organisaties 
Via internationale organisaties kunnen burgers aan regels rechten ontlenen of plichten opgelegd 
krijgen. Zij kunnen namelijk rechtsregels vaststellen die naast de rechtstreekse werking ook gelden 
voor de aangesloten staten. Een voorbeeld daarvan zijn de verordeningen van de EU. Ook besluiten 
van andere internationale organisaties kunnen rechtstreeks werken in de nationale orde. De 
besluiten moeten wel voldoen aan het vereiste van art. 93 Gw. 
Internationale jurisprudentie 
Internationale jurisprudentie is ook een rechtsbron. Hieruit volgen namelijk rechten en plichten voor 
de burger. Zo zijn er uitspraken van het Hof van Justitie van de EU en van het Europees Hof voor de 
rechten van de mens die deel uitmaken van de internationale jurisprudentie.  
 
Kernbronnen 
Het publiceren van rechtsregels is essentieel voor de rechters en burgers. Het Staatsblad staat vol 
met wetten in formele zin en algemene maatregelen van bestuur. 
 
Daarnaast staan de ministeriële regelingen in de Staatscourant en staan de internationale verdragen, 
die verbonden zijn met Nederland, in het Tractatenblad. Ook zijn de publicaties te vinden op 
www.overheid.nl.  
 
  

http://www.overheid.nl/
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Verder staan er op deze site de wetsontwerpen en bijbehorende adviezen bij de ‘Kamerstukken’ en 
wat er precies gezegd wordt in de Kamers is te vinden bij de ‘Handelingen’. Naast deze publicaties 
worden ook de algemeen verbindende voorschriften van lagere overheden gepubliceerd in 
bijvoorbeeld een gemeenteblad of provinciaal blad. Dit is geregeld in art. 139 Gemeentewet en art. 
136 Provinciewet. Daarnaast worden de belangrijkste rechterlijke uitspraken op het gebied van 
privaatrecht en strafrecht gepubliceerd in de Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Het bestuursrecht 
wordt daarentegen gepubliceerd in de AB (Administratiefrechtelijke Beslissingen). Ook staan de 
rechterlijke uitspraken op internet, namelijk op www.rechtspraak.nl. Jurisprudentie is een kernbron 
om rechtsregels vandaan te halen, maar geen rechtsbron.  
  

http://www.rechtspraak.nl/
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B. Week 2 
 

HOOFDLIJNEN 

 

Wetgeving en bestuur 

 
Verdeling van staatsmacht 
Staatsorganen hebben bepaalde bevoegdheden van het recht gekregen met regels die de organen in 
acht dienen te nemen bij de uitoefening van die bevoegdheid. Hierdoor is de staat van het recht 
afhankelijk. Deze bevoegdheden worden verdeeld over verschillende organen om te voorkomen dat 
alle macht in handen komt van één orgaan. 
 
Trias politica 
De trias politica is een leer van Montesquieu en bestaat uit drie politieke machten. De 
machtenscheiding in deze leer onderscheidt de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.  
 
De wetgevende macht houdt zich bezig met het instellen van algemene regels. Daarnaast houdt de 
rechtsprekende macht zich bezig met geschillen met behulp van de algemene regels. En de 
uitvoerende macht voert de regels uit, oftewel bevat alles wat niet tot de wetgevende of rechterlijke 
macht hoort. Door deze spreiding van machten is het wel van belang dat de organen elkaar 
controleren om te voorkomen dat een orgaan ongecontroleerd zijn macht uitoefent. Dit is mogelijk 
door het stelsel van ‘controle en evenwicht’ (‘checks and balances’) dat toeziet op de 
machtenspreiding en het machtsevenwicht.  
 
Tegenwoordig wordt er niet meer gesproken van ‘machten’, maar van ‘organen’ (of 
‘orgaancomplexen’) in de triasleer. Dit betreft de moderne terminologie. Ook wordt er niet meer 
gesproken van ‘functies’, maar van ‘bevoegdheden’. Verder bestaan er orgaangroepen in het 
rechtsstelsel welke ook wel openbaar lichaam genoemd. Dit gemeenschapsverband wordt 
gekenmerkt als een gemeenschap van burgers die wordt gebonden door de besluiten van de organen 
of ambten die tot het openbare lichaam behoren. Uit deze verbanden vormen zich burgemeesters, 
colleges van burgemeester en wethouders (B&W) en de gemeenteraden. Onder openbare lichamen 
vallen de staat, de provincie, de gemeente en de waterschappen. Daarnaast kan er door de wet een 
ander openbaar lichaam worden ingesteld, bijvoorbeeld de Nederlandse Orde van Advocaten. Het 
instellen van een openbaar lichaam is geregeld in art. 134 Gw.  
 
De openbare lichamen die door de Grondwet in het leven zijn geroepen en die beschikken over 
bevoegdheden, hebben rechtspersoonlijkheid. Deze rechtspersoonlijkheid is geregeld in art. 2:1 lid 1 
BW. 
 
Verdeling van bevoegdheden 
De triasleer van Montesquieu behoort tot een horizontale spreiding van overheidsbevoegdheden. 
De bevoegdheden worden namelijk verspreid over verschillende soorten organen. Een andere vorm 
van de triasleer is de verticale spreiding van overheidsbevoegdheden. Hier hebben hogere organen 
bevoegdheden die zij toewijzen aan lagere organen. Deze verticale spreiding kan plaatsvinden op het 
gebied van decentralisatie en deconcentratie.  
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Er worden bij decentralisatie bevoegdheden op het gebied van wetgeving en bestuur door de 
wetgever opgedragen of overgedragen aan organen van lagere openbare lichamen. Deze lagere 
openbare lichamen worden ook wel de ‘lagere’ of de ‘decentrale overheid’ genoemd. De 
bevoegdheden die worden opgedragen of overgedragen worden zelfstandig uitgeoefend maar deze 
lagere openbare lichamen zijn niet ondergeschikt en hoeven geen verantwoording af te leggen aan 
de centrale overheid. Ook ontvangen zij geen instructies bij het nemen van besluiten maar wordt er 
wel toezicht gehouden op de gedecentraliseerde organen door de centrale overheid. Dit blijkt uit art. 
132, 133 en 134 Gw. 
 
Verder is er nog een onderscheiding tussen territoriale decentralisatie en functionele 
decentralisatie. Onder territoriale decentralisatie wordt de beperkte bevoegdheidsuitoefening van 
organen van lagere openbare lichamen verstaan. Deze uitoefening gebeurt in een bepaald gebied. 
 
De provincie en gemeente zijn voorbeelden (art. 124 lid 1 Gw). Daarnaast betreft de functionele 
decentralisatie de bevoegdheden die niet zijn verbonden aan een bepaald gebied, maar zijn gericht 
op de behartiging van een deelbelang of doel. De functionele decentralisatie is van toepassing op het 
hele Nederlandse grondgebied. Een voorbeeld is de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie op grond 
van de Wet op de Bedrijfsorganisatie.  
 
Een vorm dat tussen de territoriale en functionele decentralisatie in zit, zijn de waterschappen. Bij 
waterschappen gaat het ook om een bepaald territoir maar zij oefenen hun bevoegdheden uit met 
een bepaald doel, zoals de zorg voor waterkering en waterhuishouding. De regels over 
waterschappen staan in de Waterschapswet. 
 
De tweede vorm van verticale spreiding is deconcentratie. Bij deconcentratie is het geval dat de 
wetgever bevoegdheden toekent aan organen of ambten die aan elkaar ondergeschikt zijn. Hier 
speelt hiërarchie een rol. Het hogere orgaan kan instructies geven en degene die de bevoegdheid 
uitoefent, heeft verantwoordingsverplichting aan het orgaan waaraan zij ondergeschikt is. Een 
voorbeeld van een gedeconcentreerde ambt is de inspecteur van de volksgezondheid. 
 
Verder kunnen lagere organen op verschillende manieren hun bevoegdheden verkrijgen. Ten eerste 
is er bevoegdheidsverkrijging door middel van attributie. Bij attributie wordt een nieuwe 
bevoegdheid in het leven geroepen en wordt deze opgedragen aan een ander orgaan. Een voorbeeld 
van attributie staat in art. 105 lid 1 Provinciewet. Een tweede bevoegdheidsverkrijging kan door 
middel van delegatie. Hierbij wordt een bestaande bevoegdheid overgedragen aan een ander 
orgaan. Een voorbeeld van delegatie staat in art. 107 lid 1 Provinciewet. Hier tegenover staat dat er 
geen delegatie kan plaatsvinden aan ondergeschikten (ambtenaren). Dit staat geregeld in art. 10:14 
Awb. Daarom bestaat het verschil dat er bij decentralisatie zowel attributie als delegatie kan 
plaatsvinden en bij de bevoegdheidsverdeling van deconcentratie enkel door attributie.  
 
Organen van de overheid 
De centrale overheid bestaat uit organen. Deze organen betreffen de Koning, de regering en de 
Staten-Generaal. De regering bestaat uit de Koning, de ministers en de staatssecretarissen. Verder 
bestaat de Staten-Generaal uit het parlement, oftewel de Eerste en Tweede Kamer.  
 
Staatshoofd 
De taak als staatshoofd wordt vervuld door de Koning. Ook staat de Koning als symbool voor de 
eenheid van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat het koningschap erfelijk is, wordt geregeld in art. 24 
Gw. De Koning heeft enkele taken. Zo wordt er bij de kabinetsformatie door de Koning iemand 
aangewezen (de formateur) die een nieuw kabinet voorstelt of iemand die bepaalt welke 
mogelijkheden daartoe zijn (de informateur).  
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Deze kabinetsformatie gaat om het samenstellen van regering. Verder is de constitutionele koning 
onschendbaar. Hiermee wordt bedoeld dat hij alleen onder verantwoordelijkheid van één of meer 
ministers of staatssecretarissen handelt. Deze ministeriële verantwoordelijkheid is geregeld in art. 42 
lid 2 Gw. De koning als privépersoon is aan dezelfde regels onderworpen zoals elke burger dat is. 
 
Dat de regering uit de constitutionele koning met de ministers en staatssecretarissen bestaat, is 
geregeld in art. 42 Gw. De term Koning, wordt in de Grondwet soms als ‘regering’ bedoeld. Daarnaast 
is het ‘koninklijk besluit’ ook een besluit van de regering. Verder geven de ministers leiding aan hun 
ministerie.  
 
Een ‘minister zonder portefeuille’ heeft geen eigen ministerie (art. 44 lid 2 Gw). Deze ministerraad 
overlegt en beslist over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid (art. 
45 Gw). De staatssecretarissen horen niet bij de ministerraad. Wel kunnen zij de ministers raad geven 
bij de vergaderingen. Ook kan er aan een staatssecretaris een ministeriële taak worden opgedragen.  
De staatssecretaris dient dan als plaatsvervanger van de minister. Dit is geregeld in art. 46 lid 2 Gw. 
De staatssecretaris is ondergeschikt aan de minister, maar is net als de minister politiek 
verantwoordelijk voor zijn optreden. 
 
Parlement 
De Staten-Generaal wordt ook wel het parlement genoemd. Zij vertegenwoordigt het hele 
Nederlandse volk en heeft een wetgevende en controlerende taak. Samen met de regering zijn zij 
verantwoordelijk voor het tot stand laten komen van wetten. Art. 50 e.v. Gw geeft aan dat de nieuwe 
leden van de provinciale staten de leden van de Eerste Kamer kiezen, dit nadat de provinciale staten 
gekozen zijn. De beperkte functie van de Eerste Kamer wordt ook wel aangeduid als de ‘kamer van 
revisie’. De Eerste Kamer herziet en heroverweegt namelijk onder andere de wetsvoorstellen van de 
regering.  
 
Er bestaat een verhouding tussen de regering en het parlement. Deze verhouding wordt mede 
bepaald door de ministeriële verantwoordelijkheid, aangezien de minister verantwoording 
verschuldigd is aan de Staten-Generaal. Deze verantwoordelijkheid wordt ook wel benaderd met de 
vertrouwensregel. Wanneer deze regel van het ongeschreven recht intreedt, dan komt dat doordat 
de minister is tekortgeschoten en de Kamer geen vertrouwen meer heeft in de minister. De Kamer 
dient dan een motie van wantrouwen in. Als het vertrouwen in de minister van beide Kamers nihil is, 
moet de minister aftreden. Wanneer er een vertrouwensconflict bestaat tussen het hele kabinet en 
het parlement, dan kan de regering de Kamer ontbinden. Er komen dan nieuwe verkiezingen (art. 64 
lid 1 en 2 Gw). Door dit ontbindingsrecht wordt de relatie tussen de regering en het parlement als 
gematigd dualistisch gekenmerkt. De regering en het parlement hebben namelijk allebei hun eigen 
taken. Wel heeft het parlement het op laatst voor het zeggen, wat zich kenmerkt als een monistisch 
stelsel. Een kenmerk van een monistisch stelsel in bijvoorbeeld een gedetailleerd regeerakkoord.  
 
Verder zijn er taken toegekend aan de Kamers. De Tweede Kamer heeft bijvoorbeeld het recht van 
initiatief. Dit recht geeft de mogelijkheid om wetsvoorstellen in te dienen en is geregeld in art. 82 lid 
1 Gw. Daarnaast heeft de Tweede Kamer de bevoegdheid om een wetsvoorstel te wijzigen, oftewel 
het recht van amendement (art. 84 Gw). Hier tegenover staat dat de Eerste Kamer alleen een 
wetsvoorstel kan aanvaarden of verwerpen of erop aandringen dat er een recht van amendement 
moet worden ingediend. Daarnaast kunnen er aan de minister of staatsecretaris vragen worden 
gesteld over onderwerpen waarvoor hij verantwoordelijk is. Dit betreft het vragenrecht en het recht 
van interpellatie (art. 68 en 69 Gw). Ook kan de Kamer de regering verzoeken om een bepaald 
standpunt in te nemen door het indienen van een motie. En op grond van het parlementaire 
enquêterecht kan een Kamer zelfstandig een onderzoek instellen. Dit is geregeld in art. 70 Gw.  
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Ten slotte hebben beide Kamers de bevoegdheid om de jaarlijkse begroting van de regering goed te 
keuren of te verwerpen op grond van het budgetrecht (art. 105 Gw).  
 
Adviesorgaan 
De Raad van State (RvS) geeft advies, controleert de centrale overheid en behoort tot de Hoge 
Colleges van Staat. De voorzitter is de Koning, die handelt via de vice-president. Art. 1 tot en met 8 
Wet RvS regelt de benoemingen en het ontslag van de vice-president, de leden en staatsraden. 
Verder adviseert de Raad de regering (art. 16a e.v. Wet RvS) en is verplicht bij wetten in formele zin, 
algemene maatregelen van bestuur en internationale verdragen. Hiervoor is de goedkeuring vereist 
van de Staten-Generaal (art. 17 en 18 RvS). De Afdeling bestuursrechtspraak (art. 30 e.v. Wet RvS) 
oefent de rechtsprekende taak uit van de Raad van State. Naast de Raad van State zijn ook de 
Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman Hoge Colleges van Staat. De Algemene 
Rekenkamer controleert bijvoorbeeld de financiën van het Rijk (art. 76-78 Gw). 
 
Decentralisatie 
In art. 124 lid 1 Gw wordt de bevoegdheid gegeven aan provincies en gemeenten om hun eigen 
huishouding te regelen. In dit geval is er sprake van autonomie. Het bestuur van de gemeente heeft 
dan eigen bevoegdheden op het gebied van regelgeving en bestuur van de gemeente. Daarnaast 
bepaalt art. 124 lid 2 Gw dat de manier van het besturen van provincies en gemeenten moet 
voortkomen uit de wet. In dit geval is er sprake van medebewind. De provincies en gemeenten 
moeten dan hun medewerking verlenen aan de uitvoering van de wet die door de centrale overheid 
is vastgesteld.   
 
Controle 
De centrale overheid controleert de decentrale publiekrechtelijke rechtsgemeenschappen. Ten 
eerste is er preventief toezicht. Er zijn namelijk besluiten van bestuursorganen die aan de minister 
moet worden voorgelegd om goedkeuring daarover te verkrijgen. Dit is geregeld in art. 132 lid 3 Gw 
en art. 209 en 210 Provinciewet. Ten tweede is er repressief toezicht. De regering kan namelijk een 
besluit vernietigen of schorsen wanneer het in strijd is met het recht of het algemeen belang. Dit is 
geregeld in art. 132 lid 4 Gw, art. 261 Provinciewet en art. 268 Gemeentewet.  
 
Decentrale overheden 
De provinciale staten vertegenwoordigt de provincie en de gemeenteraad vertegenwoordigt de 
gemeente (art. 125 Gw). De provinciale staten is een orgaan dat regels mag vaststellen, oftewel 
provinciale verordeningen (art. 127 Gw). De gemeenteraad wordt via directe verkiezingen gekozen 
om vier jaar de gemeente te besturen. De gemeente is bevoegd om gemeentelijke verordeningen 
vast te stellen (art. 127 Gw). Deze organen hebben beide een dagelijks bestuur. De gedeputeerde 
staten dient als dagelijks bestuur voor de provincie met als voorzitter de commissaris van de Koning 
en het college van burgemeester en wethouders dient als dagelijks bestuur voor de gemeenteraad 
met als voorzitter de burgemeester. Voorzitters worden benoemd bij het koninklijk besluit.  
 
Burgemeester 
Hij is de voorzitter van de gemeenteraad en het college van B & W. Naast deze functie is de 
burgemeester verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde (art. 172 lid 1 Gem.wet). 
Ook kan de burgemeester in gevallen van ernstige wanordelijkheden of rampen ‘noodbevelen’ geven 
(art. 175 Gem.wet). Op grond van art. 12 Politiewet kan de burgemeester haar gezag uitoefenen over 
de plaatselijke politie bij haar optreden ter handhaving.  



Voorbeeld overzicht studiestof Grondslagen van het recht deeltentamen 2015-2016 

 Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

 

19 

Staatsorganisatie  

 
Rechtspraak 
In een rechtsstaat is de rechter de onafhankelijke instantie die in het geding beslist. Ook is de rechter 
onpartijdig, wat wil zeggen dat de rechter geen voorkeur mag geven aan één van de partijen in het 
geschil. Door de zitting openbaar te maken, is de samenleving op de hoogte van de rechtspraak. 
 
Machten 
De trias politica geeft de volgende drie machten weer: de wetgevende macht, de uitvoerende macht 
en de rechterlijke macht. De rechterlijke macht valt onder de rechterlijke organisatie van de staat. De 
organen in de rechterlijke macht zijn belast met de uitoefening van spreken van recht volgens art. 
112 en 113 Gw. Daarnaast bepaalt de wet welke gerechten tot de rechterlijke organisatie behoren 
volgens art. 116 lid 1 Gw. In art. 2 Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) staat dat de gerechten 
de rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad zijn. Deze instanties vallen onder de gewone 
rechterlijke macht. Daarnaast is de zittende magistratuur het rechtsprekende orgaan van de 
rechterlijke organisatie en valt onder de staande magistratuur de procureur-generaal van de Hoge 
Raad en het Openbaar Ministerie. 
 
Rechtsprekende organen 
Nederland telt negentien rechtbanken met nevenvestigingsplaatsen die bij de Wet RO en bij AMvB 
worden aangewezen. Rechtbanken bevatten enkelvoudige en meervoudige kamers. In een 
enkelvoudige kamer doet er één rechter een uitspraak en in een meervoudige kamer zijn dit er drie 
(art. 6 Wet RO). De rechtbank is ook verdeeld in sectoren volgens art. 20 Wet RO, zoals het 
strafrecht, civielrecht, familierecht en bestuursrecht. Deze sectoren vormen eenheden die op een 
organisatorische wijze te werk gaan. Elke rechtbank heeft een eenvoudige kamer die gespecialiseerd 
is in kantonzaken, wat onder de sector kanton valt volgens art. 47 Wet RO. In de sector kanton zit 
een pachtkamer die bestaat uit een kantonrechter en twee leden op het gebied van 
pachtverhoudingen. Deze twee leden zijn geen rechterlijke ambtenaren volgens art. 48 Wet RO.  
 
Men telt vijf gerechtshoven in Nederland. Een gerechtshof wordt ook wel een ‘hof’ genoemd waarin 
zaken worden behandeld door drie raadsheren. In sommige gevallen doet een enkelvoudige kamer 
een uitspraak volgens art. 6 Wet RO. Verder heeft het hof in Arnhem een pachtkamer (art. 69 Wet 
RO) en in Amsterdam een Ondernemingskamer (art. 66 Wet RO). Deze kamers bestaan uit vijf leden, 
naast de drie raadsheren zijn er namelijk nog twee deskundigen aanwezig.  
 
Het hoogste nationale rechtscollege, de Hoge Raad, is gevestigd in Den Haag. De Hoge Raad bestaat 
uit vijf raadsheren (art. 75 Wet RO) en behandelt zaken op het gebied van burgerij, straf en belasting. 
De functie van de Hoge Raad is de bevordering van de rechtseenheid door middel van 
cassatierechtspraak. In bepaalde gevallen kan de Hoge Raad zelfs antwoord geven op een 
prejudiciële vraag wanneer dat voor de beslechting van het geschil zwaar meetelt. Een prejudiciële 
vraag is een rechtsvraag van een rechter aan een hoger gerecht (bijvoorbeeld van de Hoge Raad aan 
het Hof van Justitie van de Europese Unie), betreffende de uitleg van een rechtsregel. 
 
Naast de Hoge Raad is ook de Raad van State gevestigd in Den Haag. De Raad van State geeft advies 
over wetgeving en rechtspraak op het gebied van bestuursrecht, uitgevoerd door de Afdeling 
bestuursrechtspraak (art. 30 Wet RvS). Deze Afdeling valt niet onder de rechterlijke macht van de 
trias politica.  
 
Welk college ook niet behoort tot de rechterlijke macht in grondwettelijke zin is de Centrale Raad 
van Beroep (art. 1 Beroepswet).  
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Zij behandelt vooral geschillen over sociale zekerheid in hoger beroep in meervoudige of 
enkelvoudige kamers (art. 17 Beroepswet).  
 
Rechterlijke bevoegdheden 
Rechterlijke instanties kunnen absolute en relatieve competentie in eerste aanleg (ook wel in eerste 
instantie) hebben. De absolute competentie beantwoordt de vraag welke instanties bevoegd zijn 
zaken van bepaalde categorieën te behandelen. Relatieve competentie beantwoordt de vraag welke 
van die instanties geografisch bevoegd is om de zaak te behandelen, bijvoorbeeld de rechtbank in 
Arnhem.  
 
Instanties 
Bij de absolute competentie gaat het dus om welke instantie het geschil gaat beslechten. Bij 
strafzaken in eerste aanleg is dit meestal de rechtbank volgens art. 45 Wet RO. Alle overtredingen 
worden door de kantonrechter berecht volgens art. 382 Sv. Daarnaast kunnen misdrijven onder de 
enkelvoudige of meervoudige kamer vallen van de rechtbank, waarbij de rechter in een enkelvoudige 
kamer een politierechter wordt genoemd volgens art. 51 Wet RO. Ambtsmisdrijven van leden van de 
Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen worden door de Hoge Raad berecht volgens art. 76 
Wet RO. 
 
Op het gebied van burgerlijke zaken in eerste aanleg staat ook de rechtbank centraal (art. 42 Wet 
RO). De kantonrechter beslist over vorderingen tot en met 25.000 euro. Verder behandelt de 
voorzieningenrechter een kort geding waarbij de rechter een voorlopig oordeel geeft over de 
spoedprocedure (art. 254 Rv).  
 
Wat betreft bestuursrechtelijke zaken kan de rechtbank ook bevoegd zijn om te berechten, namelijk 
in de bestuurssector (art. 43 Wet RO). Ook is zij bevoegd voor het berechten van beroepen tegen 
bestuursbesluiten (art. 8:1-8:9 Awb) en van beroepen tegen beschikkingen van de 
belastinginspecteur (art. 26 Algemene wet inzake rijksbelastingen). Verder kan de Afdeling 
bestuursrechtspraak optreden als bestuursrechter, wat vaak voorkomt bij geschillen over onderwijs- 
en milieuwetgeving. 
 
Gebied 
Wanneer de relatieve competentie in eerste aanleg moet worden gekozen, wordt er gekeken naar 
het ‘arrondissement’ van de rechtbank. Bij strafzaken zijn de volgende rechters bevoegd (art. 2 Sv): 

 De rechter binnen wiens rechtsgebied de verdachte woont; 

 De rechter van het rechtsgebied waar hij zich bevindt; 

 De rechter van het gebied waarbinnen hij zijn laatste vaste verblijfplaats heeft gehad. 
 
Bij burgerlijke zaken is de rechter bevoegd binnen wiens rechtsgebied de gedaagde woont volgens 
art. 99 Rv. Als uitzondering geldt dat wanneer de gedaagde geen bekende woonplaats heeft in 
Nederland, de rechter van het rechtsgebied waar de gedaagde werkelijk verblijft bevoegd is. Een 
tweede uitzondering is dat de rechter binnen wiens gebied de zaak ligt bevoegd is. Tevens is de 
rechter van de woonplaats van de gedaagde wanneer het geschil over een recht op een onroerende 
zaak gaat bevoegd.  
Bij bestuursrechtelijke zaken is er een onderscheid tussen de zetelaanknoping en de 
woonplaatsaanknoping te maken. Bij de zetelaanknoping gaat het om een besluit van een 
bestuursorgaan dat op decentraal niveau functioneert, waarbij de rechter binnen wiens rechtsgebied 
de zetel van dat bestuursorgaan valt dan bevoegd is. Bij de woonplaatsaanknoping gaat het om een 
besluit van de overheid die op centraal niveau functioneert waarbij de rechter binnen het 
rechtsgebied waarin de indiener van het beroepschrift woont, bevoegd is.  
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Voorzieningen  
Rechtsmiddelen zijn voorzieningen die erop gericht zijn dat een zaak waarover een rechterlijke 
instantie zich al eerder heeft uitgesproken, wordt heroverwogen door dezelfde of een andere 
rechterlijke instantie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in gewone en buitengewone 
rechtsmiddelen. Gewone rechtsmiddelen zijn verzet, hoger beroep en beroep in cassatie. 
Daarentegen zijn buitengewone rechtsmiddelen herroeping (in civiele zaken), derdenverzet (in civiele 
zaken), herziening (in strafzaken) en cassatie in het belang der wet.  
(De Blois, 2012, p. 84) 
 
Gewoon  
Er is sprake van een schorsende werking van een rechtsmiddel als de tenuitvoerlegging van het in 
eerste instantie gewezen vonnis wordt geschorst. Dit is van toepassing op burgerlijke en strafzaken. 
Wanneer de beslissing, in burgerlijke zaken, bij voorraad uitvoerbaar is, dan heeft het rechtsmiddel 
geen schorsende werking meer. Bestuursrechtelijke zaken kennen sowieso geen schorsende werking. 
Verder zit een gewoon rechtsmiddel vast aan termijnen. In strafzaken geldt bijvoorbeeld voor hoger 
beroep een termijn van veertien dagen (art. 408 Sv) en in burgerlijke zaken zelfs drie maanden (art. 
339 Rv). Daarnaast kan een uitspraak kracht van gewijsde hebben, wat betekent dat er geen gewoon 
rechtsmiddel tegen de uitspraak kan worden ingesteld.  
 
Het eerste gewone rechtsmiddel is verzet (art. 143 Rv). Dit wordt toegepast in burgerlijke zaken en 
komt voor wanneer een uitspraak bij verstek is gedaan. Zo kan er bijvoorbeeld een partij niet zijn 
komen opdagen in de rechtszaal en heeft hij geen tegenspraak geleverd.  
 
Het tweede gewone rechtsmiddel is hoger beroep (ook wel: appèl). Hoger beroep wordt toegepast 
wanneer de rechter in eerste aanleg een uitspraak heeft gedaan. Een partij  kan een zaak opnieuw 
laten beoordelen door hogere rechter. Het hof staat namelijk boven de rechtbank. Normaal 
gesproken wordt er in hoger beroep de hele zaak opnieuw behandeld door de hogere rechter, wat 
een devolutieve werking wordt genoemd. Alle feiten worden dan opnieuw onderzocht en 
besproken. Daarentegen onderzoekt de Hoge Raad alleen de rechtsvragen. Daarnaast wordt er 
gesproken van ‘voortbouwend appèl’ aangezien er in het strafproces van het hof aandacht wordt 
besteed aan de bezwaren die tegen het vonnis van de rechtbank worden ingebracht (art. 60 Wet 
RO). Een uitzondering op de mogelijkheid voor het instellen van hoger beroep in burgerlijke zaken is 
dat er geen hoger beroep tegen vonnissen kan worden ingesteld als de vordering niet meer dan 
1.750 euro bedraagt (art. 332 Rv). In strafzaken moet er sprake zijn van minimaal 50 euro aan 
geldboete(s).  
 
Het derde gewone rechtsmiddel is beroep in cassatie. De Hoge Raad vernietigt een vonnis van de 
rechtbank en een uitspraak van het gerechtshof wanneer er sprake is van vormverzuim en schending 
van het recht (art. 78 en 79 Wet RO). De lagere rechter heeft de feiten al beoordeeld dus dan houdt 
de Hoge Raad zich alleen nog bezig met de rechtsvragen. Verder betreffen de middelen van cassatie 
alle gronden die worden aangevoerd door de partijen met stellingen waarom de Hoge Raad het 
voorgaande vonnis of arrest zou moeten vernietigen. 
Buitengewoon 
Wanneer geen gewone rechtsmiddelen meer toegepast kunnen worden, kan er worden gedacht aan 
buitengewone rechtsmiddelen. Onder buitengewone rechtsmiddelen vallen herroeping, 
derdenverzet, herziening en cassatie in het belang der wet. Herroeping wordt ingesteld tegen een 
uitspraak wanneer er bepaalde gevallen opnieuw aan de rechter worden voorgelegd die later zijn 
ontdekt (art. 382 Rv). Daarnaast wordt derdenverzet toegepast als een derde benadeeld is door een 
vonnis die is gewezen aan een zaak met andere partijen.  
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Verder kan er tegen een in kracht van gewijsde strafrechtelijke uitspraak een herziening worden 
ingesteld wanneer zich later een omstandigheid voordoet die tijdens het behandelen van de zaak 
niet bekend was (art. 457 Sv). Door deze eerder onbekende omstandigheid kan er worden getwijfeld 
of de uitspraak wel juist is. Tenslotte kan de procureur-generaal cassatie in het belang der wet 
instellen (art. 78 Wet RO). Dit is alleen het geval als partijen geen beroep in cassatie instellen terwijl 
de procureur-generaal vindt dat dit noodzakelijk is voor de rechtseenheid. 
 
Rechterlijke macht 
Onder de rechterlijke macht valt onder andere het Openbaar Ministerie (OM). Naast de rechterlijke 
macht hoort het OM ook bij de uitvoerende of bestuurlijke macht, aangezien zij uitvoerende taken 
heeft waarbij de minister van Justitie aanwijzingen aan het OM kan geven (art. 127 Wet RO).   
 
Bevoegdheden 
Het OM heeft meerdere taken en bevoegdheden. Centraal staan de opsporingen en vervolgingen van 
strafbare feiten. Onder opsporing wordt het geven van bevelen, aanwijzingen en het houden van 
toezicht verstaan. Daarnaast mag het OM in speciale gevallen zelf straffen opleggen (art. 257a Sv). 
Verder valt er onder  vervolging het uitlokken door het OM van een beslissing of onderzoek door de 
rechter in een strafzaak (art. 9 Sv).  
 
Inrichting 
Het College van procureurs-generaal staat bovenaan het OM. Dit College bepaalt het algemene 
beleid van het OM en bestaat uit drie tot vijf leden, waarbij één van hen bij koninklijk besluit tot 
voorzitter wordt benoemd (art. 130 Wet RO). Het College vormt samen met de ondersteunende 
ambtenaren het parket-generaal (art. 135 Wet RO). Verder is er een arrondissementsparket die de 
taken van het OM uitvoeren bij de rechtbanken, met als hoofd de hoofdofficier van justitie. Deze 
hoofdofficier heeft andere officieren van justitie onder zich (art. 136 Wet RO). Verder hebben de 
gerechtshoven een ressortsparket waarbij een hoofdadvocaat-generaal de leiding geeft aan andere 
advocaten-generaal (art. 138 Wet RO). Ook is er een landelijk parket die de landelijke taken uitoefent 
op het gebied van het bestrijden van criminaliteit.  
 
Parket van Hoge Raad 
Buiten de organisatie van het OM bestaat er bij de Hoge Raad ook een parket en dit staat onder het 
gezag van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. De bevoegdheden van de procureur-generaal zijn 
ook de bevoegdheden van zijn plaatsvervangers (art. 111 Wet RO). Zo is hij bijvoorbeeld bevoegd tot 
het instellen van cassatie in het belang der wet en tot het vervolgen van ambtsmisdrijven en 
ambtsovertredingen van de leden van de Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen (art. 119 
Gw). Wanneer de procureur-generaal optreedt, doet hij dit als procespartij (art. 483 Sv).  
 
Opmerkingen 
Er zijn nog een aantal punten die gelden voor alle vormen van rechtspraak in Nederland. Ten eerste 
is de mogelijkheid om naar de rechter te stappen toegankelijk voor iedereen, aangezien iedereen 
naar de rechter kan stappen. Daarnaast handelt de rechter onafhankelijk en ook onpartijdig. Als de 
rechter kenmerken van partijdigheid vertoont, kan hij zichzelf wraken wanneer anderen twijfelen aan 
zijn onpartijdigheid.  
Ook kan de rechter zichzelf ‘verschonen’ als hij twijfelt over zijn onpartijdigheid (art. 512 Sv, 517 Sv 
en 40 Rv). Iemand die een partij is in een rechtszaak, moet er namelijk vanuit kunnen gaan dat de 
rechter in die zaak onpartijdig is. Een rechter moet objectief kunnen oordelen over de zaak.  
 
Verder is de rechtspraak over het algemeen openbaar en hebben de partijen recht op hoor en 
wederhoor. Art. 121 Gw schrijft dat, behoudens een aantal uitzonderingen, terechtzittingen 
openbaar dienen te zijn (art. 6 EVRM en art. 14 IVBPR).  
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Hoor en wederhoor houdt in dat wanneer iemand beschuldigd wordt, er geluisterd moet worden 
naar wat de beschuldigde er op heeft te zeggen. Na deze procedure mag er pas geoordeeld worden. 
Het beginsel van hoor en wederhoor valt onder de algemene beginselen van behoorlijk proces. Ook 
heeft de rechter op grond van deze algemene beginselen een motiveringsplicht (art. 112 Gw), wat 
inhoudt dat de rechter zijn beslissing geheel moet motiveren. Tenslotte is er nog een beginsel van de 
juristenrechtspraak en een beginsel van de collegiale rechtspraak. Het verschil tussen deze 
beginselen is dat bij het beginsel van juristenrechtspraak er recht gesproken door juristen en in het 
beginsel van de collegiale rechtspraak wordt er recht gesproken door een eenvoudige kamer.  
 
Wetten en regels  

 
Betekenis 
Een wet kan worden onderverdeeld in een wet in formele zin en een wet in materiële zin. 
 
Wetten in formele zin 
Een wet in formele zin kenmerkt zich door de herkomst van het besluit. Een wet in formele zin wordt 
vastgesteld door de regering en Staten-Generaal, wat bepaald is in art. 81 Gw. Naast de herkomst is 
een wet in formele zin ook te kenmerken aan zijn vorm. De wet begint namelijk met een plechtige 
aanhef van de regering. Hoe een wet in formele zin tot stand komt, is geregeld in art. 82 e.v. Gw. De 
wet in formele zin heeft een bijzondere betekenis: 

 De wetgevende bevoegdheid moet gebaseerd zijn op een wet in formele zin; 

 Hun wetten worden buiten werking gesteld als ze met een wet in formele zin in strijd komen; 

 De bepaling van sommige onderwerpen kan alleen bij wet in formele zin plaatsvinden, zoals 
beperkingen op de grondrechten.  

 
Wetten in materiële zin 
Een wet in materiële zin wordt gekenmerkt door zijn inhoud, aangezien het besluit algemene regels 
bevat. Een wet in materiële zin heeft externe werking, is gericht tot een onbepaald aantal personen 
en is afkomstig van een bevoegd gezag. Aangezien een wet in materiële zin gericht is tot een 
onbepaald aantal personen worden deze personen ‘adressaten’ genoemd.  Dit kunnen ook 
overheidsorganen zijn. Een voorwaarde voor de werking van een extern werkend besluit is de 
bekendmaking op voorgeschreven wijze plaatsvindt. 
 
In beginsel worden wetten gemaakt met in het achterhoofd de gedachte dat ze voor een onbepaalde 
tijd geldig zijn. Een horizonbepaling is echter een wet die zijn eigen werkingsduur bepaalt. Deze 
bepaling geeft aan dat de wet na verloop van een bepaalde tijd buiten werking treedt, tenzij er een 
verlenging is dat de wet nog gelding heeft. 
 
Door de eigenschap ‘algemeenheid’ onderscheidt de wet in materiële zin zich van andere wetten. Zo 
onderscheidt de wet in materiële zin zich ook van de beschikking. Dit besluit is tot één of meer 
bepaalde personen (individualisatie) of gevallen (lokalisatie) gericht.  
 
Soorten 
Organen waarvan wetten in materiële zin afkomstig zijn, kunnen de volgende betreffen: 

 Regering (ook afzonderlijk); 

 Staten-Generaal; 

 Minister; 

 Provinciale staten; 

 Gemeenteraden; 

 Algemene besturen van de waterschappen. 
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Als een besluit tot stand komt door een samenwerking tussen de regering en Staten-Generaal, dan is 
er sprake van een wet in materiële zin die tevens een wet in formele zin is. Zo’n besluit heeft het 
alleenrecht op de aanduiding ‘wet’. Verder zijn er nog koninklijk besluiten (KB) en algemene 
maatregelen van bestuur (AMvB). Het eerste is een besluit dat de regering heeft genomen en deze 
kan geïndividualiseerd worden. Een AMvB bevatten algemene regels. Ook zijn er besluiten met 
algemene regels die de minister heeft genomen, oftewel een ministeriële regeling. Daarnaast zijn er 
provinciale en gemeentelijke verordeningen met een algemene strekking waarover provincies en 
gemeenten beslissen. 
 
Een wet die geen wet in formele zin is en geen wet in materiële zin is, is te herkennen aan de 
benoeming van een Regent in de wet. Dit gebeurt op grond van art. 37 lid 2 Gw. Voorbeelden van 
zulke wetten zijn begrotingswetten, goedkeuringswetten, ‘kleine koninklijke besluiten’ en wetten 
over huwen van de Koning en zijn opvolgers. Onder ‘kleine koninklijke besluiten’ valt de benoeming 
van een burgemeester of het geven van toestemming aan de burger om zijn achternaam te 
veranderen. 
 
Belang van onderscheid 
Het onderscheid tussen wetten in formele en wetten in materiële zin is van belang voor de theorie 
en voor het toetsingsrecht van de rechter. Organieke wetten betreffen de opbouw en inrichting van 
het staatsbestel. Deze wetten dienen geregeld te worden ‘bij de wet’. Deze aanduiding betekent dat 
deze wetten enkel door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk beheerd mogen worden. 
Deze betekenis is niet van toepassing op een normale wet in formele zin.  
 
Formeel en materieel 
Wanneer een wet alleen een wet in formele zin is en dus geen wet in materiële zin, wordt deze een 
‘bloot formele wet’ genoemd. En voor wetten in materiële zin geldt dat ze ‘bloot materiële wetten’ 
worden genoemd als ze geen wetten in formele zin zijn.  
 
Regels met interne werking 
Een andere benaming voor beleidsregels is pseudowetgeving. Deze regels zijn algemeen, maar 
hebben geen externe werking. Doordat ze dus interne werking hebben, behoren beleidsregels niet 
tot wetten in formele of materiële zin. Zij berusten op de beleidsruimte die bestuursorganen in 
wetten toegewezen krijgen.  
 
Attributie en delegatie 
De bevoegdheid tot wetgeving kan onder andere direct door attributie en indirect door delegatie.  
 
Onderscheid 
Onder attributie van wetgeving wordt verstaan dat de wetgever rechtstreeks een nieuwe 
wetgevende bevoegdheid toekent aan een ander orgaan en dat deze bevoegdheid  alleen door dat 
orgaan kan worden uitgeoefend. Dit is alleen mogelijk bij de Grondwet of bij de gewone wet in 
formele zin.  
 
Onder delegatie wordt verstaan dat de wetgever geen nieuwe bevoegdheid creëert, maar een 
bestaande bevoegdheid aan een ander orgaan overdraagt. Het orgaan dat de bevoegdheid 
overdraagt heet de ‘delegans’ en het orgaan dat de bevoegdheid krijgt heeft de ‘delegataris’. Op 
delegatie heerst privatieve werking.  
 
Hiermee wordt bedoeld dat de delegans de bevoegdheid niet langer kan uitoefenen, omdat deze is 
overgedragen. Verder kan er subdelegatie voorkomen, namelijk als de delegataris de bevoegdheid 
weer overdraagt aan een ander orgaan. 
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Gelede normstelling 
Een ‘gelede normstelling’ ontstaat wanneer de regeling van eenzelfde onderwerp door verschillende 
wetgevers wordt geregeld, waardoor er een stelsel van hogere en lagere wetgeving ontstaat. In een 
snel veranderende samenleving is het qua werklast niet mogelijk om alle wetten door een formele 
wetgever vast te laten stellen. Op deze manier wordt echter wel de primaire positie van de formele 
wetgever aangetast.   
 
Delegatie 
In de Grondwet wordt met bepaalde termen aangegeven of delegatie mogelijk is. Er wordt 
bijvoorbeeld (sub)delegatie toegestaan wanneer er in de wet ‘bij of krachtens de wet’ wordt 
gebruikt. Ook geven de termen ‘regelen’, ‘regels’ of ‘regelen’ aan dat (sub)delegatie is toegestaan. 
Wanneer deze termen niet voorkomen, dan is het verboden dat er bevoegdheden worden 
overgedragen. Dit is in de wet te zien als een regeling ‘bij de wet’ moet worden vastgesteld. In 
tegenstelling tot deze regeling is delegatie alsnog niet geheel uitgesloten, aangezien de formele 
wetgever zelf de bepalingen van de regeling moet vaststellen.  
 
Er dient opgelet te worden dat het vanuit rechtsstatelijk perspectief belangrijk is dat lagere 
wetgeving altijd op een wet in formele zin is gebaseerd, ook al is deze bevoegdheid overgedragen. 
 
Hiërarchie 
Als wetten met elkaar in strijd zijn, kan dit worden opgelost met drie voorrangsregels, oftewel 
‘collisieregels‘ (botsingsregels).  

 Ten eerste gaat een wet van een hogere wetgever altijd boven een wet van een lagere 
wetgever. Dit betreft een rangorde van wetten. Wetten van de centrale overheid staan 
namelijk boven wetten van lagere gedecentraliseerde overheden 

 Ten tweede gaat een lex specialis (bijzondere wet) altijd boven een lex generali (algemene 
wet). 

 Ten slotte gaat een recentere wet voor op een gedateerdere wet.  
 
Wetten beoordelen 
 
Toetsingsregels 
Door middel van de voorrangsregels kunnen wetten aan elkaar getoetst worden. Wanneer er wetten 
in strijd zijn met elkaar dan wordt bijvoorbeeld de verordening onverbindend verklaard en dan wordt 
hij in dat geval niet toegepast. 
 
Verbod op toetsing 
Een uitzondering op het toetsingsrecht is dat er geen constitutioneel toetsingsrecht bestaat in 
Nederland. De wetten zijn namelijk onschendbaar, zoals dat is geregeld in art. 120 Gw. Met deze wet 
wordt bedoeld dat wetten in formele zin en verdragen niet getoetst mogen worden aan de 
Grondwet. Dit toetsingsverbod gaat over de inhoud, oftewel het betreft een materieel 
toetsingsverbod. Daarnaast is er een formeel toetsingsverbod. Dit houdt in dat de rechter de 
Grondwet niet mag toetsen op de herkomst van de wet en hoe deze tot stand is gekomen.  
 
Toegestane toetsing 
Dat er geen wetten in formele zin en verdragen getoetst mogen worden aan de Grondwet heeft 
alleen betrekking op de wetten in formele zin. In tegenstelling tot dit mogen wetten in bloot 
materiële zin wel aan de Grondwet worden getoetst. Verder is het mogelijk om lagere wetten te 
toetsen aan hogere wetten en aan verdragen. Ook mag er bloot materiële wetgeving worden 
getoetst aan algemene rechtsbeginselen. 
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Controle 
Naast de rechter houden ook hogere bestuursorganen preventief en repressief toezicht op de 
besluiten die lagere organen nemen. Met preventief wordt vooraf bedoeld en met repressief 
achteraf. De regering heeft in beginsel de bevoegdheid tot repressief toezicht.  
 
Verder blijft een regeling bestaan wanneer de rechter een bloot materiële wet onverbindend heeft 
verklaard. Deze verklaring heeft namelijk alleen werking tussen de partijen en geen werking ten 
opzichte van iedereen. Het eerste wordt ‘inter partes’ genoemd en het tweede wordt ‘erga omnes’ 
genoemd. Daarnaast is de toetsing van de rechter aan lagere wetgeving rechtsmatigheidstoetsing. 
Dit komt doordat er wordt getoetst op grond van de wet en het algemeen belang, wat onder de 
doelmatigheidstoetsing valt. 
 
Soortgelijke kwesties 
Wanneer hoge en lage regelingen over dezelfde kwestie gaan, kan er worden bepaald dat een 
eerdere (anterieure) lagere regeling in hetzelfde onderwerp voorzien zijn als in de latere hogere 
regeling.  
 
Hierbij is geen vernietiging door de regering van toepassing. Daarnaast kan een lagere (posterieure) 
lagere regeling voorzien zijn van hetzelfde onderwerp als de eerdere hogere regeling. Hierbij kan de 
regering de lagere posterieure regeling vernietigen of onverbindend worden verklaard door de 
rechter. 
 
VAARDIGHEDEN 
 
Het realiseren van wetten 
 
De totstandkoming van een wet is een heel proces. Bij de totstandkoming van een wet in formele zin 
zijn veel instanties betrokken.  
 
Wet 
Om een wet tot stand te laten komen, wordt er een wetsvoorstel in gediend door een of meer leden 
van de regering. Daarnaast is er sprake van een initiatiefwet en kunnen ook leden van de Tweede 
Kamer een wetsvoorstel indienen. Hierna kan de indiener zijn voorstel in de Staten-Generaal 
verdedigingen en kan het parlement, oftewel de Staten-Generaal, instemming geven. De Tweede 
Kamer heeft het recht van amendement en kan het voorstel nog wijzigen waarna de Eerste Kamer 
het alleen kan goed- of afkeuren. Vervolgens wordt de wet bij goedkeuring bekrachtigd door de 
koningin en minister(s) of staatssecretarissen. Deze bekrachtiging is officieel door de handtekening 
van de voorgenoemde personen. Na de bekrachtiging moet de wet worden bekendgemaakt en 
treedt het in werking op de vastgestelde datum.  
 
Kortgezegd kan de totstandkoming worden verdeeld in vijf fasen. Deze fasen betreffen: de 
departementale voorbereiding, de parlementaire behandeling, de bekrachtiging, de bekendmaking 
en de inwerkingstreding. 
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Fase 1 
Met de departementale voorbereiding van een wet wordt bedoeld dat een wetsvoorstel op het 
ministerie wordt voorbereid. Het kan ook het geval zijn dat er een nota wordt ingediend bij een 
ministerie met de vraag om een wet te maken op een bepaald gebied. Naast het wetsvoorstel wordt 
ook een memorie van toelichting gemaakt (MvT) waarin de achtergrond van het voorstel toegelicht 
en gemotiveerd wordt waarom een wettelijke regeling, in de voorgestelde vorm, wenselijk wordt 
geacht. Vervolgens is er advisering en overleg door adviesorganen met belangenorganisaties en 
wordt de wet voorgesteld aan de ministerraad.  
 
De ministerraad kan de Raad van State om advies vragen. De Raad van State beoordeelt het voorstel 
op de beginselen van behoorlijke wetgeving, namelijk de ‘Aanwijzingen voor de regelgeving’. Hierna 
beoordeelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel nog een keer en wordt er een nader rapport 
opgesteld. Dit nader rapport betreft de opmerkingen van de Raad van State waarop de 
verantwoordelijke minister ingaat.   
 
Fase 2 
In de parlementaire behandeling wordt het wetsvoorstel bekeken door de Eerste en Tweede Kamer. 
Een Kamercommissie heeft een Koninklijke Boodschap op zak en kan het onderzoek instellen. De 
Koninklijke Boodschap betreft een standaardformulier met een handtekening van de Koningin. Deze 
Kamercommissie brengt een verslag uit, waarin alle beraadslagingen te zien zijn. Hierna reageert de 
minister op het verslag met een Nota naar aanleiding van het verslag. Voorheen heette dit een 
Memorie van Antwoord. Hij kan dit verslag beoordelen als een nota van verbetering of nota van 
wijziging. Bij een nota van verbetering wordt het niet ondertekend door de minister en bij een nota 
van wijziging wel. Wanneer de commissie geen opmerkingen heeft opgeschreven, heet dit een 
blanco verslag. Vervolgens komt er een mondeling debat, oftewel een openbare behandeling. 
Hiervan wordt een woordelijk verslag gemaakt door de Stenografische Dienst. Wanneer het 
wetsvoorstel is aangenomen, zendt de voorzitter van de Kamer het gewijzigd voorstel van wet naar 
de Eerste Kamer.  
 
Fase 3 
Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, kunnen de Koningin, ministers of 
staatssecretarissen het ondertekenen. Dit wordt een contraseign genoemd en is geregeld in art. 47 
Gw. Het wetsvoorstel veranderd na deze bekrachtiging in een wet (art. 87 lid 1 Gw). Wanneer er 
geen naam waaronder de wet wordt aangehaald is, oftewel geen citeertitel bevat, wordt het alleen 
met de datum van bekrachtiging aangeduid. 
 
Fase 4 
De bekendmaking van de nieuwe wet wordt gedaan in het Staatsblad met de bijbehorende datum 
van publicatie. Ook zijn er verschillende slotformulieren, aangezien er verschillende soorten 
wetgeving zijn.   
 
Fase 5 
Volgens art. 88 Gw zijn bekrachtiging en bekendmaking vereisten voor de inwerkingtreding van de 
wet. Er moet een precieze datum van inwerkingtreding zijn, wil de wet daadwerkelijk in werking 
treden. 
(Henket, 2010, p. 22-26) 
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Indeling 
Een wet in formele zin wordt meestal opgebouwd in de volgende vier delen. Ten eerste is er een 
opschrift of intitulé genoemd, vervolgens komt de aanhef, daarna het lichaam of het corpus en als 
laatst het slot.  
 
Opschrift of inititulé 
In het opschrift kan er snel worden opgevangen over welk onderwerp de wet gaat. Daarnaast kan de 
wet in formele zin zich onderscheiden van andere soorten regelingen door middel van het opschrift. 
Verder wordt er soms de datum van bekrachtiging in vermeld. 
 
Aanhef  
In dit gedeelte van de wettekst maakt de wetgever zichzelf bekend en verduidelijkt het dat de regels 
van die wet van hem afkomstig zijn. Ook hier zijn afkondigingsformulieren van toepassing. De 
considerans betreft het gedeelte met de beweegredenen van de wet in de aanhef.  
Lichaam of corpus  
In het lichaam of corpus worden de vastgestelde gedragsnormen benoemd. Dit vormt de kern van de 
wettelijke regeling. Naast de gedragsnormen kunnen ook definities en verwijzingen zijn opgenomen. 
Dit betreffen andere soorten voorschriften. 
 
Slot 
Op het laatst van de wettekst komt het slotformulier aan bod. Ook staat hier de handtekening van 
het orgaan dat de tekst uitvaardigt, de plaats en datum van bekrachtiging, het contraseign en de 
datum van bekendmaking. 
(Henket, 2010, p. 27-29) 
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C. Week 3 
 

HOOFDLIJNEN 

 

Recht op internationaal niveau 

 
Volkenrecht  
Het oude volkenrecht is vernieuwd onder de naam internationaal recht. Internationaal recht heeft 
betrekking op de onderlinge verhoudingen tussen staten met onder andere behulp van verdragen. 
Een andere benaming voor internationaal recht is het internationaal publiekrecht. 
 
Samenhang 
De staat betreft een gezagsorganisatie op centraal niveau in een nationale samenleving. De staat 
betrekt vooral de wetgeving, het bestuur en de rechtspraak in het voeren van gezag. Het 
internationaal recht handelt anders dan het nationaal recht. 
 
Soevereiniteit 
Staten beschikken over soevereiniteit. Als een staat soeverein is betekent het dat de staat niet is 
onderworpen aan hoger gezag. Hierdoor zijn staten aan elkaar gelijk en mogen hun eigen beleid 
bepalen. 
 
Internationale samenleving 
Een internationale samenleving heeft een aantal kenmerken. Het eerste kenmerk is dat er geen 
centrale gezagsorganisatie bestaat in het internationaal recht. De staten zijn hier namelijk zelf 
verantwoordelijk voor. Wel zijn er grenzen gelegd aan het vormen van het recht door de staten. De 
staten mogen niet afwijken van het dwingende volkenrecht, wat ‘ius cogens’ is genoemd. Er is 
bijvoorbeeld een verbod op geweld, slavernij en kolonialisme. Het tweede kenmerk is dat staten 
interdependent zijn. Met interdependentie wordt bedoeld dat staten onderlinge samenhang hebben 
en tegelijkertijd ook onafhankelijk zijn. Verder is er in een internationale samenleving ook sprake van 
internationaal milieurecht.  
 
Subjecten 
Een rechtssubject is een drager van recht en plichten. Er zijn andere rechtssubjecten in het nationaal 
recht dan in het internationaal recht. In het nationaal recht zijn deze subjecten namelijk personen en 
rechtspersonen. Met rechtspersonen worden bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen bedoeld. 
Rechtssubjecten op internationaal niveau kunnen staten, internationale organisaties, 
ondernemingen, bevrijdingsbewegingen en de Heilige Stoel zijn.  
 
Staat als rechtssubject 
Om te kunnen spreken van een staat moet er zijn voldaan aan een territoir dat wordt bewoond door 
een bevolking en onder leiding staat van een effectief gezag. Het territoir geeft een bepaald gebied 
aan. Daarnaast moet er bevolking zijn. Aan het aantal wordt geen minimale waarde geschonken. En 
door het effectieve gezag moet er sprake zijn van een gezagsuitoefening, wat ook soevereiniteit of 
gelegitimeerde macht wordt genoemd.  
 
Verder kan een staat worden erkend door andere staten. Hierdoor lijkt een staat echt te bestaan. 
Maar deze erkenning is niet vereist om als rechtssubject te dienen in het internationaal recht. Het 
bestaan van een staat die niet erkend is, heeft dus geen betrekking op de rechten en plichten die de 
staat heeft. 
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Internationale organisatie als rechtssubject 
Gouvernementele organisaties (92 Gw) zijn volkenrechtelijke organisaties die door verdragen zijn 
ontstaan. In tegenstelling tot deze organisaties zijn er ook non-gouvernementele organisaties 
(NGO’s). De taken van zo’n organisatie zijn vastgelegd in verdragen, zodat de rechtspersoonlijkheid 
functioneel bepaald zijn. Een organisatie is non-gouvernementeel als ze zijn opgericht door 
particulieren of particulieren instellingen uit meerdere landen, bijvoorbeeld Greenpeace.  
 
Individuen 
Naast het internationale recht dat tussen staten en tussen internationale organisaties bestaat, is er 
ook internationaal recht tussen individuen. Individuen hebben namelijk ook rechten en plichten en 
kunnen deze voor de internationale rechter inroepen. De rechten die het individu heeft, zijn mede 
toegekend door het internationale recht. In de internationale verdragen zijn onder andere veel 
mensenrechten opgenomen. 
 
Internationale rechtsbronnen 
Net als het nationale recht heeft ook het internationale recht haar rechtsbronnen. De rechtsbronnen 
voor het internationale recht betreffen de internationale verdragen, het internationaal 
gewoonterecht, de algemene beginselen, de jurisprudentie en de doctrine. Een doctrine kan bestaan 
uit leerstelsels of wetenschappen. Al deze rechtsbronnen zijn nodig voor het vaststellen van de 
inhoud van rechtsregels (art. 38 lid 1 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof).  
 
Verdragen als rechtsbron 
Het Verdrag van Wenen betreft de algemene regels van het verdragenrecht. Daarnaast bestaan er, 
hoe zeldzaam ook, mondelinge verdragen tussen staten. Ook kan er een verdrag worden gesloten 
tussen een staat en een internationale organisatie. Een voorbeeld hiervan is een 
(zetel)overeenkomst waarbij de aanwezigheid van de organisatie geregeld wordt.  
 
Verder zijn er verschillende termen voor het woord ‘verdrag’. Deze termen betreffen bijvoorbeeld 
conventie, tractaat, handvest, akte of statuut. Ook zijn er verschillende indelingen van een verdrag. 
Wanneer een verdrag tussen twee staten bestaat, is er sprake van een bilateraal verdrag. Bij een 
multilateraal verdrag is er dus sprake van meer dan twee betrokken staten. Ook kan er worden 
gekeken naar het geografische bereik van de verdragen. Er zijn regionale verdragen, die zijn bestemd 
voor een bepaalde regio van de wereld. Daarnaast zijn er mondiale verdragen en deze hebben een 
wereldwijde strekking.  
 
Afhandeling verdrag 
Een onderhandeling over een bepaald verdrag gebeurt in één of meer organen van de internationale 
organisaties. Wanneer een verdrag is ondertekend, is de staat nog niet aan het verdrag gebonden. 
Deze gebondenheid gaat pas in werking na het ratificeren (bekrachtigen) door de staat. Deze 
ratificatie blijkt uit een akte van ratificatie die is ingediend bij de depositaris, oftewel de staat of het 
internationale orgaan. Wel kan er in een verdrag bepaald worden dat een ondertekening genoeg is 
voor de juridische verbondenheid. Verder moet de Staten-Generaal een goedkeuring geven voor het 
verdrag volgens art. 91 Gw. Wanneer de Staten-Generaal geen goedkeuring geeft, kan de akte van 
ratificatie niet meer gebruikt worden.  
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Gewoonterecht als rechtsbron 
Gewoonterechtelijke regels, wat onder het ongeschreven recht valt, bevatten delen van het 
internationale recht. Om een bepaald gewoonterecht als rechtsbron te gebruiken, moet er sprake 
zijn van:  

 Een algemene rechtspraktijk. Er is sprake van een algemene praktijk als de rechtssubjecten 
een algemeen karakter hebben, oftewel een rechtspraktijk die door komende staten in het 
algemeen gevolgd wordt.  

 Een opinio iuris. Er dient een overtuiging te bestaan dat volgens een algemeen opgevolgde 
praktijk gehandeld moet worden. Deze overtuiging kan bijvoorbeeld blijken doordat het is 
afgeleid uit verklaringen van vertegenwoordigers van staten.  

 
Rechtsbeginselen als rechtsbron 
Naast verdragen en het gewoonterecht zijn er ook algemene rechtsbeginselen die als bron dienen. 
 
Deze algemene rechtsbeginselen zijn ongeschreven recht, maar kunnen wel in een verdrag worden 
opgenomen. De herkomst van algemene rechtsbeginselen betreft de nationale rechtsstelsels, 
bijvoorbeeld een ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW). Ook betreft het de algemene 
rechtsbeginselen die zijn ontstaan binnen de internationale rechtsorde, bijvoorbeeld een gewapend 
conflict. 
 
Jurisprudentie als rechtsbron 
Nationale rechters geven uitspraken bij een geschil waarna de betrokken partijen gebonden zijn aan 
deze uitspraak. Daarnaast geven internationale rechters ook bindende uitspraken aan betrokken 
partijen, maar deze uitspraken hebben verdergaande betekenis. Dit is het gevolg van het gezag dat 
deze uitspraken uitdragen. Een voorbeeld van een internationale rechter in het Europees Hof voor de 
rechten van de mens.  
 
Doctrine als rechtsbron 
Een doctrine dient als aanvullende bron op het gebied van internationaal recht. Het is gemaakt door 
de meest bevoegde schrijvers en bevat opvattingen van hen.  
 
Besluiten van organisaties als rechtsbron 
Verder kunnen besluiten van internationale organisaties als rechtsbron dienen. Deze besluiten zijn 
genomen door organen van internationale organisatie, aangezien zij hier bevoegd voor zijn. Deze 
besluiten hebben een juridisch bindend karakter. Daar tegenover kunnen de organen ook niet-
bindende besluiten nemen. De genomen besluiten zijn ook te onderscheiden in besluiten met interne 
werking en externe werking. Besluiten met interne werking gaan over de organisatie zelf, 
bijvoorbeeld het budget dat de internationale organisatie ergens aan wil uitgeven. Bindende 
besluiten met externe werking hebben te maken met de manier van handelen van bijvoorbeeld 
staten. Deze besluiten werken namelijk vanuit de internationale organisatie naar buiten toe.  
 
Internationaal tegenover nationaal recht 
De bovenstaande internationale rechtsbronnen kunnen betrekking hebben op de nationale 
rechtsorde. Op welke wijze dit kan, is onderverdeeld in vier vereisten.  

 Ten eerste moet de internationaalrechtelijke norm geldig zijn.  

 Ten tweede moet de internationaalrechtelijke norm een interne werking hebben, oftewel de 
norm moet doorwerken in de nationale rechtsorde.  

 Ten derde moet de internationaalrechtelijke norm rechtstreekse werking hebben.  

 Ten vierde heeft een internationaalrechtelijke norm voorrang boven een nationaalrechtelijk 
voorschrift. Het laatste is alleen het geval wanneer er sprake is van interne werking.  
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Internationale en nationale verhoudingen 
De verhouding van het internationale recht en het nationale recht is te herkennen in de leer van het 
monisme en het dualisme. De monistische leer is van mening dat het internationale recht en het 
nationale recht uit één rechtssysteem bestaat. Op deze manier is omzetting van internationaal recht 
naar nationaal recht niet nodig, zodat er sprake is van rechtstreekse werking Daarnaast houdt het 
dualisme zich bezig met de onderscheiding tussen het internationale en het nationale recht. In de 
dualistische leer worden deze twee rechten namelijk gescheiden van elkaar.  
 

Rechtsorde 
Het internationale recht heeft onder andere betrekking op de rechtsorde van Nederland. In 
Nederland wordt het monisme met mate toegepast, aangezien art. 93 Gw aangeeft dat verdragen en 
besluiten van volkenrechtelijke organisaties verbindende kracht hebben. Verdragsbepalingen en 
verbindende besluiten van internationale organisaties werken dus door in de nationale rechtsorde. 
Officieel is dit pas na bekendmaking van zo’n bepaling of besluit volgens art. 95 Gw. Wanneer een 
nationaalrechtelijk voorschrift in strijd is met een internationale bepaling wordt volgens het monisme 
een voorrangsregel toegepast.  
 
Deze voorrangsregel houdt in dat internationaal recht met rechtstreekse werking voorrang heeft op 
het nationaal recht. Daarnaast heeft het internationaal gewoonterecht interne en rechtstreekse 
werking in de Nederlandse rechtsorde. Het Nyugat-arrest heeft hierover wel bepaald dat een regel 
van internationaal gewoonterecht geen voorrang heeft op het nationaal recht, wanneer er sprake is 
van tegenstrijdigheid.  
 
Europees recht 
Het Europees recht kan ook een interne en rechtstreekse werking hebben op de nationale orde. De 
voorrangsregels van Europeesrechtelijke bepalingen ontstaan uit de aard van dat recht zelf. 
 
Procesrecht op internationaal niveau 
Geschillenbeslechting kan in de internationale rechtsorde plaatsvinden. De mogelijkheden van deze 
geschillenbeslechting staan in art. 33 Handvest VN. In dit artikel zijn de volgende oplossingen voor 
geschillen opgenomen: 

 Met behulp van onderhandelingen kunnen de partijen het geschil zelf oplossen; 

 Er kan een derde worden ingeschakeld om de feiten van het geschil te achterhalen, wat 
onder het feitenonderzoek valt; 

 Er kan een derde worden ingeschakeld om aan de partijen voorstellen te doen voor een 
mogelijke oplossing, wat onder bemiddeling valt; 

 Partijen kunnen om een onafhankelijke commissie vragen om een niet-bindend voorstel te 
doen, wat onder conciliatie valt; 

 Partijen kunnen een arbitragetribunaal vragen om een bindend besluit te nemen, wat onder 
arbitrage valt; 

 Geschillenbeslechting kan ook met een bindend resultaat eindigen door een rechterlijke 
beslissing. 

 
Internationaal orgaan 
De VN heeft een hoofdorgaan, namelijk het Internationaal Gerechtshof (IGH). Dit Hof bestaat uit 15 
rechters, waarvan elke rechter een bepaald rechtsstelsel vertegenwoordigt. De Algemene 
Vergadering en de Veiligheidsraad van de VN kiezen de rechters van het IGH, waarna deze rechters 
negen jaar hun taak vervullen. 
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Rechtspraak 
Geschillen die door het Hof worden behandeld, kunnen op verschillende manieren verlopen. Ten 
eerste kan er een compromis komen, waarbij een overeenkomst door de partijen is gemaakt en een 
geschil wordt voorgelegd aan het IGH. Ten tweede kan een verdrag een compromissoire clausule 
bevatten, waarbij het geschil ook wordt voorgelegd aan het IGH. Ten derde kan er een facultatieve 
clausule worden opgemaakt met een eenzijdige verklaring aan het Hof dat de staat hem erkent als 
bevoegde rechter (art. 36 lid 2 Statuut van het Hof). Ten vierde kan uit het gedrag van een staat 
worden herleid dat de rechtsmacht van het IGH wordt aanvaard door deze staat.  
 
Procesverloop 
Het IGH heeft een schriftelijke en een mondelinge fase tijdens het verloop van het proces, waarna 
een bindende uitspraak wordt gerealiseerd voor de partijen. Wanneer een rechter van het IGH een 
ander standpunt heeft dan de andere rechters, dan kan hij ‘separate concurring’ of ‘dissenting 
opinions’ toevoegen aan het arrest. Ten eerste zijn er ‘concurring opinions’ waarbij rechters wel 
instemmen met de conclusie van de meerderheid. Ten tweede zijn er ‘dissenting opinions’ waarbij 
rechters het niet eens zijn met de standpunten wat betreft de conclusie en argumentatie. Deze 
toevoegingen hebben betrekking op het Amerikaanse recht, dus niet het Nederlandse recht. Verder 
kan de Veiligheidsraad maatregelen nemen wanneer een partij zich niet houdt aan de uitspraak van 
de rechter. Dit is op grond van art. 94 lid 2 Handvest VN.  
 
Raadgeving 
Het IGH mag naast de geschillenbeslechting ook niet-bindende adviezen geven aan organen van de 
VN of organisaties die samenwerken met de VN. 
 
Internationale organisaties 

 
Samenwerking 
Internationale organisaties werken en overleggen samen. Ook kunnen er bevoegdheden worden 
overgedragen aan een andere internationale organisatie. Verder omvat het recht van internationale 
organisaties de rechtsnormen die de oprichting en het functioneren van de organisatie regelen. 
Daarnaast bevat dit recht de rechtsnormen die de internationale organisatie zelf heeft opgesteld. 
Een voorbeeld van een opgestelde rechtsnorm door een internationale organisatie zijn de Richtlijnen 
van de Raad van de EU. 
 
Aspecten 
Een internationale organisatie is met een verdrag door staten opgericht. Zo’n organisatie is een 
permanente institutie met bepaalde doelstellingen. Aangezien internationale organisaties door 
staten zijn opgericht, zijn het gouvernementele internationale organisaties. Hier tegenover staan de 
non-gouvernementele organisaties die door particulieren of particuliere organisaties zijn opgericht.  
 
Ordening 
Internationale organisaties worden geordend op grond van de bevoegdheden die zij hebben en op 
grond van de doelstellingen van de organisaties. In het eerste geval spreken we van een 
intergouvernementele en een supranationale organisatie. Intergouvernementele organisaties gaan 
over de samenwerking tussen staten. Bij deze organisaties is er instemming nodig van de lidstaten 
om een besluit te kunnen nemen. Daarnaast kan er sprake zijn van een supranationale organisatie 
wanneer lidstaten wel tegen hun wil gebonden worden als de organisatie een besluit neemt. Dit 
komt doordat zij bepaalde bevoegdheden hebben overgedragen.  
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Wat betreft de doelstellingen van de organisaties kan er een onderscheid worden gemaakt tussen 
algemene en functionele organisaties. Wanneer de doelstelling van de organisatie ruim is 
omschreven, is er sprake van een algemene organisatie. En wanneer er sprake is van een doelstelling 
die meer beperkt is, gaat het om een functionele organisatie.  
 
Verder bestaat er nog een indeling op grond van de geografie, waarbij er een onderscheid wordt 
gemaakt tussen mondiale en regionale organisaties. Bij een mondiale organisatie kunnen alle staten 
in de wereld aansluiten en bij een regionale organisatie is de organisatie alleen toegankelijk voor 
staten van die ‘regio’.   
 
VN als internationaal orgaan 
De Verenigde Naties (VN) dienen als een algemeen en internationaal orgaan van de wereld. De 
organisatie is universeel omdat haar doelstellingen een algemeen karakter hebben. Een van haar 
doelstellingen is het handhaven van de internationale vrede en veiligheid.   
 
Indeling 
De VN is verdeeld in organen met eigen taken en bevoegdheden. De hoofdorganen staan in art. 7 
Handvest VN, waaronder de volgende organen worden benoemd:  

 De Algemene Vergadering van de VN (art. 9-22 Handvest VN). Over deze AV beschikken alle 
lidstaten. De AV kan resoluties aannemen, waarin belangrijke beginselen worden 
omschreven met als doel uitgewerkt te worden in een bindend verdrag. Deze resoluties gaan 
over het functioneren binnen de organisatie en is bindend voor de lidstaten. Hierdoor 
hebben resoluties zowel een interne en als een externe werking. 

 De Veiligheidsraad (art. 23-32 Handvest VN). De Veiligheidsraad bestaat uit vijf staten die als 
permanente leden van de raad dienen. Deze vijf leden vertegenwoordigen tien niet-
permanente leden, oftewel staten, in de Veiligheidsraad. Het voordeel van een permanent 
lid is dat zij een vetorecht heeft bij inhoudelijke besluiten.  
Een permanent lid kan tegen het besluit van de raad gaan om het besluit vervolgens niet in 
werking te laten treden. Zo’n optreden heet ook wel een ‘peace-enforcement’. Daarnaast 
betreft de ‘peace-keeping’ de inzet van vredestroepen. 

 Het Secretariaat (art. 97-101 Handvest VN). Dit Secretariaat zorgt voor het vervullen van de 
taken door ondersteuning aan te bieden namens de ambten. De leiding van het Secretariaat 
wordt door de Secretaris-Generaal gedaan en kan initiatieven nemen om de internationale 
vrede en veiligheid te waarborgen. 

 Het Internationaal Gerechtshof. 

 De Economische en Sociale Raad.  
 
Raad van Europa als internationaal orgaan 
Er zijn een heleboel verdragen tot stand gekomen op sociaal, cultureel en juridisch vlak. De Raad van 
Europa houdt zich bezig met de voorgenoemde punten. Verder is de Raad van Europa verdeeld in 
drie organen, namelijk: het Comité van Ministers, de Parlementaire Vergadering en het Secretariaat.  
 
Europese Unie als internationaal orgaan 
De Europese Unie (EU) heeft de taak om de integratie tussen lidstaten op sociaaleconomisch vlak 
soepel te laten verlopen.  
 



Voorbeeld overzicht studiestof Grondslagen van het recht deeltentamen 2015-2016 

 Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

 

35 

Ontwikkeling 
Onderstaande gemeenschappen werden opgericht met de gruwelijke ervaringen van de Tweede 
Wereldoorlog in het achterhoofd. Iets dergelijks mocht nooit meer gebeuren. Vandaar dat er 
meerdere gemeenschappen zijn opgericht waarvan elk een eigen doel heeft. Er is namelijk een 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), een Europese Economische Gemeenschap (EEG) 
en een Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EUROTOOM). De EU heeft deze 
gemeenschappen tot stand laten komen om de integratie, oftewel samenwerking tussen staten, 
soepel te laten verlopen in een sociaaleconomisch opzicht. In 1992 heeft zij aan de hand van het 
Verdrag van Maastricht officieel de naam Europese Unie ontvangen. Op 1 december 2009 is het 
Verdrag van Lissabon in werking getreden Dit verdrag ondersteunt de Europese Unie zoals we het nu 
kennen.   
 
Realisering 
Om de Europese integratie te realiseren zijn er bepaalde beginselen en doelstellingen van 
toepassing.  

 Ten eerste is er een beginsel van bevoegdheidstoedeling. De Unie zal namelijk niet verder 
dan haar, door lidstaten gemaakte, grenzen handelen (art. 5 lid 1 en 2 EU-Verdrag).  

 Ten tweede is er een subsidiariteitsbeginsel. De exclusieve bevoegdheid van de Unie treedt 
pas op als het beleid van de staten de doelstellingen niet kunnen waarmaken ( art. 5 lid 3 EU-
Verdrag).  

 Ten derde is er het evenredigheidsbeginsel om het optreden van de Unie beperkt te houden, 
er moet namelijk binnen de doelstellingen gehandeld worden. Dit is opgenomen in art. 5 lid 4 
EU-Verdrag.  

 Verder worden de grondrechten beschermd op grond van art. 6 EU-Verdrag en kan er een 
burgerschap van de EU worden ingesteld op grond van art. 20 Werkingsverdrag. Dit 
burgerschap heeft betrekking op het actieve en passieve kiesrecht bij 
gemeenteraadsverkiezingen.  

 
Werkzaamheden  
De EU heeft allerlei taken, bevoegdheden en besluitvormingen. Ten eerste houdt de EU zich bezig 
met sociaaleconomische integratie. 
 In art. 26 Werkingsverdrag is namelijk geregeld dat er een interne markt is binnen de EU waarbij er 
wordt gewaarborgd dat goederen, personen, diensten en kapitaal een vrije loop hebben. Daarnaast 
is de EU gericht op handelspolitiek niveau, zorgt de EU voor een veiligheidsbeleid en zorgt zij voor 
een ontwikkelingssamenwerking in de Unie.  
 
Bevoegdheden 
De EU kan exclusief bevoegd zijn voor een bepaalde taak, dan hebben de lidstaten deze eigen 
bevoegdheid niet meer. Daarnaast kan de EU een gedeelde bevoegdheid hebben waarbij de EU en 
haar lidstaten allemaal over eigen bevoegdheden beschikken. Ook kan de EU een aanvullende 
bevoegdheid hebben ook al zijn de lidstaten zelf bevoegd op deze gebieden. 
 
Vorming van besluiten 
Verder kan er besluitvorming op een supranationale manier tot stand komen, namelijk doordat 
lidstaten tegen hun wil gebonden kunnen worden aan een besluit van de EU. En de besluitvorming 
kan intergouvernementeel geschieden. Lidstaten kunnen op deze manier niet tegen hun wil worden 
gebonden aan besluiten van de EU. 
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Organen van EU 
De EU heeft haar eigen organen, oftewel instellingen.  
 
Het Europees Parlement 
Het Europees Parlement (art. 14 EU-verdrag en art. 223 Werkingsverdrag) wordt rechtstreeks 
gekozen door de burgers van de lidstaten voor een tijdsspan van vijf jaar. Het maximum aantal leden 
is 750 plus de voorzitter. De indeling van het parlement correspondeert met de omvang en betekenis 
van de lidstaat .Het Parlement heeft een aantal taken zoals het politiek toezicht op de Commissie en 
zij kan de samenstelling van de Commissie beïnvloeden. Naast dit toezicht heeft het Europees 
Parlement ook een medewetgevende bevoegdheid, samen met de Raad. Tevens is het Parlement 
bevoegd om de begroting van de EU vast te stellen.  
 
Europese Raad  
Dit orgaan (art. 15 EU-Verdrag, art. 235 en 236 Werkingsverdrag) is samengesteld uit de 
staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten. Ook is de voorzitter van de Commissie lid van dit 
orgaan. Het is de taak van de Europese raad om de nodige ontwikkelingen een impuls te geven. 
Tevens stelt zij de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU vast. Naast deze taken 
heeft de Europese Raad geen wetgevende bevoegdheid.  
 
De Raad 
De Raad van de Europese Unie (art. 16 EU-verdrag, art. 237-243 Werkingsverdrag) bestaat uit 
ministers of staatsecretarissen van de lidstaten. Elk Raad kent haar eigen onderwerp van discussie en 
dus ook de ministers die enkel dan van belang zijn. De Raad heeft samen met het Europees 
Parlement een wetgevende bevoegdheid ontvangen en stellen ze samen een begroting vast. Ook 
regelt de Raad op verschillende beleidsterreinen het gemeenschappelijk beleid van de EU.  
 
De Europese Commissie 
Elke lidstaat heeft een lid in de Commissie (art 17 en 18 EU-verdrag, art. 244-250 Werkingsverdrag) 
zitten. De benoeming van de Commissieleden is een ingewikkelde procedure, waarbij de voorzitter 
voorgedragen dient te worden aan de Europese Raad. Wanneer zij instemt met de voorzitter, wordt 
er een lijst gemaakt met de overige kandidaten. Pas wanneer deze complete lijst is goedgekeurd 
door het Europees Parlement zal de Commissie kunnen gaan functioneren. Op regelgevend terrein 
heeft de Commissie het recht van initiatief, wat betekent dat er enkel wetgeving tot stand kan 
komen als de Commissie initiatief toont. Daarnaast houdt de Commissie toezicht op de naleving van 
het Europees recht.  
 
Hof van Justitie van de Europese Unie 
Dit is het overkoepelende begrip van de rechterlijke instelling van de Europese Unie. Zij bestaat uit 
het Hof van Justitie, het Gerecht en gespecialiseerde rechtbanken (art. 19 EU-Verdrag, art 251-281 
Werkingsverdrag). Zij dienen er zorg voor te dragen dat het recht wordt uitgelegd en toegepast zoals 
zij in de Verdragen is bedoeld.  
 
Wanneer nationale rechters met vragen zitten betreffen de uitleg of geldigheid van het Europese 
recht, kunnen zij zich wenden tot het Hof met de prejudiciële procedure. Veel Europees recht werkt 
rechtstreeks en heeft voorrang op het nationale recht. Een eenvormige uitleg is dan ook 
noodzakelijk.  
 
De Europese Centrale Bank  
De Centrale Bank (art. 13 EU-Verdrag, art, 282-284 Werkingsverdrag) van Europa zijn 
verantwoordelijk voor het gemeenschappelijk monetair beleid van de Europese Monetaire Unie.  
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Rekenkamer  
Dit orgaan (art. 13 EU-Verdrag, art. 285-287 Werkingsverdrag) heeft de taak om de financiële 
huishouding van de EU in de gaten te houden.  
 
Soorten Europees recht 
Het Europees recht is onder te verdelen in het primair en secundair recht. Het primair Europees 
recht betreft de verdragen die de basis zijn van de Europese Unie. Voorbeelden zijn het EU-Verdrag 
(VEU) en het Werkingsverdrag (WVEU). Daarnaast betreft het secundair Europees recht recht dat tot 
stand is gekomen door instellingen op basis van bevoegdheden die door het primair Europees recht 
in het leven zijn geroepen.  
 
Verder kunnen er in het Europees recht verordeningen, richtlijnen en besluiten worden 
uitgevaardigd (art. 288 Werkingsverdrag).  

 Een verordening heeft een algemene strekking en werkt rechtstreeks door in de lidstaat. Zij 
behoeft dus geen omzetting naar nationaal recht.  

 Een richtlijn richt zich tot één of meerdere lidstaten en is verbindend. Zij dient binnen een 
bepaald termijn omgezet te worden in nationaal recht. 

 Een besluit is ook verbindend, maar is niet een algemene regel aangezien het een beslissing 
is op een concrete situatie. Deze beslissing kan zowel op een lidstaat als een particulier van 
toepassing zijn.  

 
Rechtsorde 
Of er in het Europees recht sprake is van een interne werking, rechtstreekse werking of voorrang is te 
herleiden uit dat recht zelf.  
 
In het Van Gend en Loos-arrest is bepaald dat Europees recht rechtstreeks werking kent op het 
nationale recht. Deze bepalingen richten zich enkel tot lidstaten. Een bepaling heeft rechtstreekse 
werking wanneer zij een duidelijk en onvoorwaardelijk gebod bevat. Dit wordt getoetst aan de hand 
van de geest, inhoud en bewoordingen van de bepalingen. 
 
De voorrang van het Europees recht tegenover het nationale recht is opgenomen in het Costa/ENEL-
arrest.  
 

ACHTERGRONDEN 

 
Soevereiniteit 

 
Machtenscheiding 
De trias politica is een machtenscheiding en betreft een wetgevende macht, een uitvoerende macht 
en een rechtsprekende macht. De wetgever stelt de regels vast, waarna de bestuurder ze toepast en 
de rechter hierover beslecht. Naast het nationaal recht komt deze machtenscheiding ook voor in het 
internationaal recht. Het gaat om de vraag in hoeverre de relativering van de soevereiniteit in relatie 
staat met de waarden van de democratische rechtsstaat.  
 
Onafhankelijk 
Soevereiniteit doelt op onafhankelijkheid. Soevereiniteit heeft daarbij een intern en extern aspect. 
Het interne aspect houdt in dat de staat de hoogste macht heeft van een volk. Het externe aspect 
gaat over de verhouding tussen staten onderling en duidt op juridische gelijkheid, territoriale 
integriteit, vrijheid en politieke onafhankelijkheid.  
(Rosier, 2010, p. 111) 
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Verder zijn soevereine staten wel gebonden aan het internationale recht, ondanks hun 
onafhankelijkheid en machten. Dit was ook een opvatting van filosoof De Groot. Maar filosoof 
Hobbes was het hier niet mee eens. Zijn leer doelde erop dat wanneer een staat soevereiniteit bezat, 
deze zijn soevereine rechten niet mag overdragen aangezien de hoogste macht in de staat zelf zat. 
Vervolgens heeft auteur John Austin die stroming hervat.  
 
Deze stroming ging over de geldigheid van het recht dat geen betekenis hecht aan het natuurrecht of 
het goddelijk recht. Er is namelijk op internationaal niveau geen soevereiniteit. Een andere 
rechtspositivist op dit gebied is filosoof Hart. Hart zocht de basis voor zijn leer in de sociale 
werkelijkheid in plaats van de natuurrechtelijke beginselen. De gevolgde praktijk was van belang, 
omdat zij niet voor niets bestond. Regels binden wanneer zij door de maatschappij gevolgd worden.  
 
Soevereiniteit in internationaal recht 
Dat staten over soevereine gelijkheid beschikken kan aan de hand van het zelfbeschikkingsrecht 
doorwerken in het internationale recht. Het zelfbeschikkingsrecht gaat om het recht van een volk om 
een eigen staat te stichten. Daarnaast valt er onder soevereiniteit het recht dat staten hebben om 
eigen wetten en andere regelgeving te maken. Deze regelgeving kan worden onderverdeeld in 
rechtssystemen, zoals het common law-stelsel en het civil law-stelsel. Elk rechtssysteem kent zijn 
eigen gebieden.  
 
Staten hebben ook het recht om zelf betrekkingen aan te gaan met andere staten. Het is echter 
belangrijk dat elke staat afzonderlijk de juridische gelijkheid en rechtspersoonlijkheid van de andere 
staten accepteert. Een spanning bestaat echter tussen statelijke immuniteit en rechtsbeschermingen 
van zijn subjecten.  
 
De ontwikkelingen in de soevereiniteit 
De toenemende relativering van de soevereiniteit van staten is onderworpen aan verschillende 
ontwikkelingen, namelijk: 

 Universele waarden. De aanwezigheid van gemeenschappelijkheid in de geschiedenis waar 
het morele waarden en rechtsnormen betreft.  

 Internationale organisaties. Dit zijn organisaties die door Verdragen haar bevoegdheid en 
bestaansrecht heeft verkregen.  

 Globalisering. Men kan hierbij denken aan de ontwikkelingen in wapentechnologie, 
economie, milieu en communicatietechnieken.  

 
Ontwikkelingen van de soevereiniteit op internationaal gebied 
Alhoewel staten zelf bevoegd zijn om internationale betrekkingen aan te gaan, veelal wordt dit nu 
gedaan door internationale organisaties.  
 
Soevereiniteit houdt in dat staten niet gebonden kunnen worden tegen hun wil. Het aangaan van 
verdragen is een manier van zelfbinding. Op dat moment zal er voldaan moeten worden aan 
verplichtingen.  
 
Het oprichten van internationale organisaties brengt belangrijke beperkingen met zich mee, omdat in 
bepaalde gevallen staten een bevoegdheid overdragen aan die organisatie. Een staat kan dan niet 
verhinderen tegen zijn wil gebonden te worden.  
 
Over het algemeen is de handhaving van internationaal recht een kwestie voor de nationale 
rechtsorde, omdat er geen supranationale overheid bestaat. Om toch te handhaven kunnen er 
diplomatieke en politieke spelletjes gespeeld worden.  
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Tegenwoordig is de soevereiniteit van staten meestal aan beperkingen onderworpen, bijvoorbeeld in 
het geval van mensenrechten. Ondanks alle verdragen wordt het in het VN-Handvest neergelegde 
systeem niet als te gebruiken ervaren als er dringend een ingrijpende actie vereist is. Op dat moment 
kan enkel interventie een rol spelen om de fundamentele menselijke rechten te beschermen.  
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A. 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.  

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

 

Namens het hele team van SlimStuderen.nl 

 

Jaap Klok 

Directeur 

  

  



Voorbeeld overzicht studiestof Grondslagen van het recht deeltentamen 2015-2016 

 Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

 

42 

B. Interview met Polonia Molengraaf (auteur) 
 

Wie ben jij? 

Mijn naam is Polonia Molengraaf en ik ben 20 jaar. Ik ben derdejaars student rechten aan 

de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als auteur heb ik voor SlimStuderen.nl een verslag 

geschreven.  

 

Waarom ben je auteur geworden bij SlimStuderen.nl? 

Tijdens het studeren maak ik altijd al samenvattingen voor eigen gebruik. Op die manier 

neem ik de studiestof goed in me op en heb ik een handig naslagwerk wanneer ik mijn 

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

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

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

 

Wat doe je als auteur bij SlimStuderen.nl? 

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

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

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

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

waarin het verslag geschreven dient te worden.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

dit ook aangegeven.  

 

Hoe heb je het auteurschap voor SlimStuderen.nl ervaren? 

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

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

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

tegelijkertijd ook aan het studeren.  

 

Een groot voordeel van het auteurschap vind ik dat je zelf een vak kunt kiezen waarvoor 

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

 

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

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

uurtje vrij had, even kon samenvatten.  

 

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

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

veel aandacht aan mijn werk besteed en ik kon merken dat ze mijn werk ook waarderen.  
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Kun je tot slot een aantal kenmerken noemen van het werken bij SlimStuderen.nl? 

• Goede begeleiding; 

• Zelfstandig; 

• Communicatie; 

• Flexibel; 

• Leerzaam; 

• Goede beloning. 
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C. Tentamens halen? Volg een tentamentraining bij Capita Selecta!  
 

 

Beste eerstejaars studenten,  

 

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

tijd om te studeren!  

 

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

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

zorgen wij dat jij optimaal voorbereid je tentamens in gaat!  

 

Wat is een Capita-cursus?  

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

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

jou door je tentamentijd te loodsen?  

 

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

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

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

er intensief geoefend met (oude) tentamens.  

 

Capita repetitoren 

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

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

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

vaandel.  

 

Fulltime klantenservice: 

Omdat er zoveel studenten gebruik maken van onze tentamentrainingen hebben wij 

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

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

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

klantenservice@capitaselecta.nl.   

 

 

Genieten van je studententijd!: 

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

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

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

informeren!  

 

 

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

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

 

 

Groetjes, 

 

 

 

Loes Hellemons 

Business Unit Manager Capita Selecta 



 



 


