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Beste Rechtenstudent, 

 

Welkom op de Universiteit Leiden! Je hebt twee uitstekende keuzes gemaakt na 

je eindexamen: ten eerste heb je voor Leiden gekozen en ten tweede ga je beginnen 

met de studie Rechtsgeleerdheid! In de komende weken start je met de eerste colleges 

van vakken. De dikke boeken kunnen je afschrikken en misschien vind je de colleges aan 

de saaie kant, onze tip is om door te zetten, Rechtsgeleerdheid is een hele interessante 

studie! 

 

Maar het studentenleven bestaat niet alleen uit studeren. Je gaat een hoop 

meemaken in het studentenleven van Leiden. Misschien word je lid bij een studenten- of 

sportvereniging of onderneem je leuke dingen met nieuwe studievrienden.  

 

Omdat wij weten hoe belangrijk het is om van het studentenleven te genieten, willen wij 

jou helpen. Wij begrijpen dat je het niet ziet zitten om iedere ochtend, middag en avond 

aan de studie te zitten. 

 

SlimStuderen.nl heeft de ideale uitkomst: samenvattingen. Onze verslagen zijn 

voor en door studenten gemaakt en bevatten precies de stof die jij nodig hebt om je 

tentamen te halen, niet meer en niet minder.  

 

De samenvattingen van SlimStuderen.nl staan bekend om hun kwaliteit. Iedere 

periode wordt de verplichte literatuur samengevat door een ervaren auteur. Ook worden 

colleges en belangrijke werkgroepen samengevat, zodat je jezelf geen zorgen hoeft te 

maken als je een keer een college mist. 

 

SlimStuderen.nl biedt dus een totaalpakket tegen een zeer scherpe prijs. Zo maken we 

tentamens halen een stuk makkelijker en geniet jij volop van het Leidse studentenleven. 

In deze voorbeeldsamenvatting vind je een deel van een college- en een literatuurverslag 

van het vorige studiejaar. 

 

 

Succes met studeren! 

 

 

 

PS. Wil jij de samenvattingen altijd met korting en als eerste in huis hebben? 

Sluit dan nu een abonnement af en krijg alle samenvattingen automatisch op de 

deurmat! 
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A. Hoorcollege Inleiding Burgerlijk Recht: schadevergoeding 
 

Literatuur: 

Boek: Hoofdstukken vermogensrecht, J.H. Nieuwenhuis, nrs. 8.1-8.4 en 9.1-9.8  

Boek: Compendium Nederlands vermogensrecht, J. Hijma & M.M. Olthof, nrs. 437-439, 

440-443, 450-451a, 389-400, 401, 403-405. 

 

Arresten: 

HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240, m.n.t J.B.M Vranken (Taxibus) 

HR 8 februari1985, NJ 1986, 137 (Renteneurose) 

 

De schuldeiser heeft een vorderingsrecht op de schuldenaar (deze heeft een schuld). 

Verbintenis: een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen. 

  

De belangrijkste bronnen van een verbintenis: 

• Overeenkomst (titel 6.5 BW); 

• Onrechtmatige daad (titel 6.3 BW); 

• Onverschuldigde betaling (titel 6.4 BW); 

• Ongerechtvaardigde verrijking (titel 6.4 BW); 

• Zaakwaarneming (titel 6.4 BW). 

 

Onverschuldigde betaling (artikel 6:203 BW): 

• De een geeft aan de ander een goed (betaalt); 

• Zonder dat daar een rechtsgrond voor bestaat (onverschuldigd); 

• Op ontvanger rust: verbintenis tot teruggave. 

 

Voorbeeld van onverschuldigde betaling: 

• Betaling van een geldbedrag op een verkeerde bankrekening; 

• Prestatie die is verricht op grond van een nietige of vernietigde overeenkomst. 

 

Een prestatie die verricht is op grond van een ontbonden overeenkomst is geen 

onverschuldigde betaling. Wel is er sprake van een ongedaanmakingsverbintenis zoals 

beschreven in art. 6:271 BW: een ontbinding bevrijdt de partijen van de daardoor 

getroffen verbintenissen. Voor zover deze reeds zijn nagekomen, blijft de rechtsgrond 

voor deze nakoming in stand, maar ontstaat voor partijen een verbintenis tot 

ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties. 

 

Indien er sprake is van een ongerechtvaardigde verrijking die niet terug te draaien is, 

geldt artikel 6:210 lid 2 BW: sluit de aard van de prestatie uit dat zij ongedaan wordt 

gemaakt, dan treedt, voor zover dit redelijk is, vergoeding van de waarde van de 

prestatie op het ogenblik van ontvangst daarvoor in de plaats: 

• Indien de ontvanger door de prestatie is verrijkt;  

• Indien het aan hem is toe te rekenen dat de prestatie is verricht;  

• Of indien hij erin had toegestemd een tegenprestatie te verrichten.  

 

Een schadevergoeding is onder andere mogelijk indien er sprake is van:  

• Onrechtmatige daad; 

• Zaakwaarneming; 

• Wanprestatie; 

• Ongerechtvaardigde verrijking. 

 

De wettelijke verbintenis tot schadevergoeding staat geregeld in afdeling 6.1.10 BW. 
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Verbintenis tot schadevergoeding 

Twee stappen: 

 

1. Vestiging        2. Inhoud omvang schadevergoeding 

• 6:162 BW. 

• 6:74 BW. 

• 6:200 BW. 

• 6:212 BW. 

Afdeling 6.1.10 BW. 

 

Afdeling 6.1.10 BW: 

• Basics: 

- Schadesoorten; 

- Schadebegroting; 

- Vorm schadevergoeding. 

• Vermindering vergoedingsplicht: 

- Causaal verband; 

- Eigen schuld; 

- Voordeelstoerekening; 

- Matiging door rechter (artikel 6:109 BW). 

 

Welke schade kan worden vergoed? 

Artikel 6:95 BW geeft hier uitkomst. Schade wordt onderverdeeld in: 

• Vermogensschade (artikel 6:96 BW): ‘geleden verlies en gederfde winst’. 

• Ander nadeel (artikel 6:106 BW): immateriële schade: 

- Vermindering van levensvreugde. 

- Smartengeld. 

- Alleen in de in lid 1 genoemde gevallen (limitatieve opsomming): 

- Oogmerk toebrengen immateriële schade. 

- Letsel en andere aantasting in de persoon, gaat niet alleen om 

letsel, maar ook over andere aantastingen in de persoon 

(bewegingsvrijheid etc.)    

- Aantasting nagedachtenis overledene. 

 

Hoe is dit in geld te waarderen? 

• Artikel 6:106 BW: naar billijkheid vaststellen: 

- Grote vrijheid van de rechter; 

- Rekening houden met alle omstandigheden. 

• In de praktijk: gevalsvergelijking: 

- Welke bedragen zijn eerder in vergelijkbare gevallen door de Nederlandse 

rechter toegekend? 

- ‘Het smartengeldboek’ van ANWB. Online te raadplegen via UB-catalogus. 

 

Het berekenen van schadevergoeding 

Vergelijking S = H – W 

 

S = schade; 

W = werkelijke vermogenstoestand, als gevolg van schadefeit; 

H = vermogenstoestand die er zou zijn geweest als schadefeit achterwege was gebleven 

(hypothetische toestand). 

 

Bijvoorbeeld, neem inkomensschade voor een automobilist die een aanrijding krijgt. 

De automobilist kan 6 weken niet werken en 3 weken slechts werken in een laag tempo. 

Normaal gesproken verdiende hij 700 euro netto per week. Door het ongeval verdient hij 

in 9 weken 1000 euro netto. 

 

W = 1000 euro (heeft hij verdiend). 

H = 9 x 700 = 6300 euro (zou hij hebben verdiend). 
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S= H-W 6300 – 1000 = 5300 euro inkomensschade. 

 

Het toepassen van de formule gaat moeilijker bij het overeenkomstenrecht. De formule 

blijft hetzelfde, maar er moet goed gekeken worden naar wat nou het schade brengende 

feit was.  

 

Wanprestatie  

Wat zou er zijn gebeurd als er geen wanprestatie was gepleegd? Indien goed was 

nagekomen: vergoeding van het positief belang. Onder vergoeding van het positief 

belang valt ook winstderving. 

 

Voorbeeld wanprestatie 

Stel, je handelt in bloemen en je koopt een partij bloemen in voor een bedrag van 

€2000,-. De orchideeën zouden vorige week worden geleverd, maar de orchideeën 

werden niet geleverd. Er is dus sprake van wanprestatie. Op dit moment zouden de 

orchideeën verhandeld kunnen worden voor een bedrag van €3000,-, maar dat kan niet, 

want de orchideeën zijn niet geleverd.  

 

Wat is de schade?  

Er was een partij bloemen geweest met een waarde van €3000,-. Er zou €2000,- aan de 

leverancier betaald moeten worden, dus er was sprake geweest van €1000,- winst. Door 

de wanprestatie is dit allemaal niet het geval dus er is sprake van €1000,- schade.  

 

Wilsgebrek  

Er wordt uitgegaan van de situatie, indien de overeenkomst niet was gesloten. Dit brengt 

een vergoeding van het negatief belang als de overeenkomst moet worden vernietigd 

in geval van een wilsgebrek. 

 

Voorbeeld bedrog 

Stel, je koopt een schilderij en je denkt dat het een Rembrandt is, maar de verkoper 

heeft een vervalste handtekening op het schilderij gezet. Er is dus sprake van bedrog. Als 

het een echte Rembrandt was geweest, was het schilderij 20.000,- waard geweest. Je 

hebt er zelf maar 10.000 euro voor betaald, maar het is geen echte Rembrandt dus je 

vernietigt de overeenkomst wegens bedrog.  

 

Wat is de schade? 

Het is geen echte Rembrandt, dus de overeenkomst zou niet zijn gesloten als je dit had 

geweten. Je had dus geen geld uitgegeven, de 10.000 euro kunnen worden 

teruggevorderd wegens een wilsgebrek, dus er is wat dat betreft geen schade.  

 

Concreet of abstract berekenen 

Uitgangspunt: concreet (S= H-W). Rekening houden met alle omstandigheden van het 

concrete geval. Soms abstract: 

• Zaakbeschadiging: objectieve herstelkosten. 

• Niet levering zaken met een dagwaarde (7:36 BW). 

 

Casus  

Meneer A is 35 jaar en heeft rugletsel, 2 gebroken benen, 5 maanden ziekenhuisopname 

en blijvende arbeidsongeschiktheid opgelopen. 

 

De schadeposten: 

• Inkomensschade; 

• Eigen kosten behandeling/verpleging; 

• Huishoudelijke hulp; 

• Smartengeld voor leed; 

• Doorbetaald loon werkgever (artikel 6:107 sub a BW); 
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• Bezoekkosten ouders (artikel 6:107 BW); 

• Kosten zangkoor administratiekosten.  

 

De kosten voor het zangkoor worden in bovenstaande casus niet als schadepost vergoed. 

Deze schadepost heeft geen directe werking en valt als uitzondering niet onder artikel 

6:107 jo. 6:107 sub a BW. 

 

Overlijdensschade 

• Artikel 6:108 BW: Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis, waarvoor een 

ander jegens hem aansprakelijk is, overlijdt, is die ander verplicht tot vergoeding 

van schade door het derven van levensonderhoud; 

• Derden (nabestaanden) krijgen eigen vordering op degene die aansprakelijk 

jegens slachtoffer; 

• Beperkte groep gerechtigden; 

• Slechts voor bepaalde schadeposten: 

- Lid 1 het derven van levensonderhoud; 

- Lid 2 kosten van lijkbezorging. 

• Omvang a: hypothetische draagkracht overledene en werkelijke behoefte 

nabestaande. 

 

Affectieschade: affectieschade heet ook wel immateriële schade, die bestaat uit het 

verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door ernstige verwondingen van 

een naaste, als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.   

• Geen wettelijke grondslag: 

- Staat niet in artikel 6:106 – 108 BW. 

- Behalve als er sprake is van opzet (artikel 6:106 lid 1 sub a BW) HR 26 

okt. 2001, NJ 2002, 216 (Bob). 

• Wetsvoorstel affectieschade in 2010 door Eerste Kamer verworpen; 

• Maar wel vordering wegens eigen geestelijk letsel (HR Taxibus). 

 

Arresten 

Taxibus 

Een klein meisje wordt per ongeluk aangereden door een Taxibus. De moeder van het 

kind zag dit gebeuren en rende naar het kindje toe. Op de grond naast het kindje lag iets 

dat leek op braaksel. De moeder draaide het hoofdje van het kindje om en zag toen een 

gedeelte van de hersenen van het kindje. Toen werd ook duidelijk dat het spul dat op de 

grond lag, geen braaksel was maar hersenen. Door deze verschrikkelijke gebeurtenis 

heeft de moeder een psychiatrisch ziektebeeld gekregen.  

• Er moet een wettelijke rechtsgrond bestaan voor schadevergoeding; 

• Niet alleen onrechtmatige daad jegens overledenen, maar soms ook jegens derde: 

- Shock door waarneming of directe confrontatie met ernstige gevolgen. 

- Met name bij nauwe affectie relatie. Het is echter geen affectieschade, 

want daar is geen schadevergoeding mogelijk.  

• Geestelijk letsel aantonen, het moet gaan om een in de psychiatrie erkend 

ziektebeeld. 

 

Renteneurose 

Henderson loopt mee in een parade en wordt vanwege een misverstand door een agent 

onrechtmatig op zijn hoofd geslagen met een wapenstok. Hij herstelt slecht omdat hij 

lijdt aan ‘renteneurose’. Dit is een psychisch probleem waarbij de patiënt een 

dwangmatige behoefte heeft om steeds meer schadevergoeding te vragen die het herstel 

ernstig vertraagt. De agent wil niet betalen omdat hij vindt dat deze psychische dwang 

(= schade) voortkomt uit de renteneurose van Henderson en niet uit de onrechtmatige 

daad van de agent. De Hoge Raad oordeelt echter dat als de gevolgen van een 

onrechtmatige daad verergerd worden door een bestaande predispositie van het 

slachtoffer, de dader deze vergrote schade ook gewoon moet vergoeden (ook al ligt deze 

schade niet in de lijn der verwachtingen).  
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B. Werkgroep Rechtseconomie: eigendomsrechten 

 
Literatuur: 

‘Recht en efficiëntie’, van Velthoven en van Wijck  

hoofdstuk 3. 

 

Opgave 1  

 

a. Wat wordt verstaan onder het rechtseconomische begrip eigendomsrechten? Om 

welke rechten gaat het?  

 

Met het economische begrip ‘eigendomsrechten’ wordt een bundel exclusieve 

gebruiksrechten aangeduid.                                                                                                           

 

Het rechtseconomische begrip ‘eigendomsrechten’ wordt onderverdeeld in de volgende 

gebruiksrechten:                            

• Het recht op genot van de goederen en diensten; 

• Het recht op de opbrengsten die uit de goederen en diensten voortvloeien; 

• Het recht om anderen van het gebruik en de opbrengsten uit te sluiten; 

• Het recht om het subject over te dragen aan een ander. 

 

b. Wat hebben deze rechten met het bestaan van markten te maken?  

 

De exclusiviteit (recht om anderen uit te sluiten) en overdraagbaarheid zijn essentieel bij 

markten, omdat er anders geen handel kan ontstaan op de markt. Niemand wil een goed 

kopen als hij anderen niet kan uitsluiten van het gebruik en niemand wil een goed kopen 

als het goed niet kan worden overgedragen. Een ander kenmerk is het recht van 

opbrengst (om zelf van de opbrengst te genieten).  

 

Opgave 2  

Stel dat in een grote binnenzee de visstand gemeenschappelijk eigendom is. Er zijn twee 

concurrerende rederijen, A en B, actief met vissen 

Op enig moment hebben beide rederijen 3 schepen in de vaart, samen 6. De netto-

opbrengst per schip, dat wil zeggen het verschil tussen de verkoopopbrengst van de vis 

en de kosten van boot en bemanning, bedraagt €140.000. 

 

Bij uitbreiding van de visserij ontstaat rivaliteit en wel in toenemende mate naarmate het 

aantal schepen groter wordt. Voor ieder extra schip dat op de binnenzee vis gaat vangen 

boven het gegeven aantal van 6, neemt de netto-opbrengst per schip af met € 10.000. 

Vanwege het geldende mededingingsbeleid kan van onderlinge afspraken tussen de 

rederijen A en B over de omvang van de visserij geen sprake zijn.  

 

 Rederij B 

 

 

Niet uitbreiden 

 

Wel uitbreiden 

        

 

 

Rederij A 

        

Niet uitbreiden 

 

 

 

 

 

 

 

Wel uitbreiden 

  

 

Stel dat zowel rederij A als rederij B overweegt om een vierde schip in de vaart te 

nemen. 
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a. Ga na wat de gevolgen zijn voor de netto-opbrengst van beide rederijen als A en/of 

B besluiten om daadwerkelijk een vierde schip in de vaart te nemen. Vul aan de hand 

daarvan onderstaande uitkomstenmatrix in.’ 

 

Zodra in de uitgangsituatie 1 van de rederijen overgaat tot uitbreiden, komt de totale 

visserij boven de 6 en ontstaat er een begin van rivaliteit in het gebruik van de grond.  

De strategiekeuze van de ene persoon heeft gevolgen voor de netto-opbrengst van de 

ander.  In de uitkomstenmatrix zijn de additionele netto-opbrengsten weergegeven die 

het resultaat zijn van de keuze van de reders A en B om hun vloot al dan niet uit te 

breiden met 1 schip.  

 

Het eerste getal in elk vakje is steeds de extra netto-opbrengst voor reder A, het tweede 

getal de extra netto-opbrengst voor reder B. 

 

A en B breiden beide niet uit: 

Omdat de bestaande situatie dan hetzelfde blijft, verkrijgt geen van beiden extra netto-

opbrengsten. Dus 0 extra inkomsten voor A en 0 extra inkomsten voor B. 

 

A wel uitbreiden, B niet uitbreiden: 

Het gevolg daarvan is dat er rivaliteit ontstaat en de opbrengst per schip daalt van 

€140.000 naar €130.000 per schip. 

 

Door de uitbreiding tot 4 schepen verkrijgt A een netto-opbrengst van 4 x €130.000 = 

€520.000 In plaats van 3 x €140.000 = €420.000. Zijn netto-opbrengst neemt dus toe 

met €100.000. 

 

Voor B daarentegen betekent dat een daling van de opbrengst per schip, zijn netto-

opbrengst komt uit op 3 x €130.000 = €390.000. Dat is een daling ten opzichte van de 

bestaande situatie 3 x €140.000 = €420.000. Het is een verschil van €30.000 

(makkelijker gerekend: een daling van €10.000 per boot, en B heeft nog steeds 3 boten 

dus 3 x €10.000 = €30.000.) 

 

B wel uitbreiden, A niet uitbreiden: 

Voor het vakje rechtsboven in de tabel geldt een soortgelijk verhaal, met dat verschil dat 

de getallen zijn omgedraaid omdat B nu uitbreidt en A niet.  

 

A en B breiden beide wel uit: 

De totale visserij komt dan op 8 schepen, en de opbrengst per schip komt op €120.000 

per schip. Met 4 schepen voor zowel A als B leidt dat tot een totale netto-opbrengst per 

schip van 4x €120.000= €480.000. Ten opzichte van de bestaande situatie neemt de 

netto-opbrengst van zowel A als B toe met €60.000.  

 

Voorheen 3 x €140.000 = €420.000 

Nu: 4 x €120.000 = €480.000 

Dus: €60.000 meer winst.  

 

 

 

 

 

 

 

Rederij B 

 

Niet uitbreiden 

 

Wel uitbreiden 

        

 

 

        

Niet uitbreiden 

 

 

0,0 

 

-€30.000, +€100.000 
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Rederij A 

 

 

 

 

Wel uitbreiden 

 

+ €100.000,  

- €30.000 

 

 

+€60.000, +€60.000 

 

b. Zullen rederijen besluiten om hun vloot uit te breiden? 

 

Ja, als de één uitbreidt zonder dat de ander dat doet dan gaat hij er €100.000 op vooruit. 

Als de één niet uitbreidt terwijl de ander dat wel doet dan gaat hij er €30.000 op 

achteruit dus dat risico zal niet zo snel genomen worden.  

Als ze beiden uitbreiden, dan gaan ze er allebei €60.000 op vooruit.  

 

 

 

 

Rederij B 

 

 

Niet uitbreiden 

 

 

Wel uitbreiden 

 

        

 

 

Rederij A 

 

 

        

Niet uitbreiden 

 

 

 

0,  0 

 

 

-€30.000, €100.000 

 

 

 

Wel uitbreiden 

 

 

€100.000,              

- €30.000 

 

 

 

 

€60.000, €60.000 

 

 

 

 

c. Welke consequenties heeft de uitkomst onder b voor de maatschappelijke 

welvaart? 

 

Doordat beide rederijen er in netto-opbrengst op vooruitgaan, is er sprake van een 

Pareto-verbetering. De maatschappelijke welvaart zal dus toenemen met €120.000 (=2 x 

€60.000) 

 

Als beide rederijen in deze lijn doorgaan met het gelijktijdig uitbreiden van hun vloot, 

leidt dat vroeg of later tot overbevissing, een inefficiënt gebruik van de binnenzee. 

 

d. Bepaal vanaf welke omvang van de visserijvloot uitbreiding ervan tot inefficiënt 

gebruik van de binnenzee (overbevissing) zal leiden. 

 

Om de omvang te bepalen waarbij uitbreiding van de visserijvloot tot inefficiënt gebruik 

leidt, berekenen we de netto-opbrengst per schip en het totale netto-opbrengst als er 

een schip bij komt. In onderstaande tabel is te zien dat bij 10 schepen de totale netto-

opbrengst €1.000.000 bedraagt. Bij 11 schepen bedraagt de netto-opbrengst €990.000. 

De ideale omvang is dus 10 schepen, omdat dan de totale netto-opbrengst maximaal is. 

Dus vanaf 10 schepen zal verdere uitbreiding tot inefficiënt gebruik leiden. 

 

 

 

 

 



Voorbeeldsamenvatting Rechtsgeleerdheid 2017-2018 

Facebook ‘SlimStuderen.nl Leiden Rechten’ 

 

 

 

10 

Aantal schepen Netto-opbrengst per 

schip 

Totale netto-opbrengst 

0 t/m 6 €140.000 0 t/m €840.000 

7 €130.000 €910.000 

8 €120.000 €960.000 

9 €110.000 €990.000 

10 €100.000 €1.000.000 

11 €90.000 €990.000 

12 €80.000 €960.000 

 

Stel dat de visserijvloot op een bepaald moment de bij onderdeel d bepaalde omvang 

heeft bereikt. 

 

e. Ga na wat de gevolgen zijn voor de netto-opbrengst van beide rederijen als A en/of 

B besluiten om toch een extra schip in de vaart te nemen. Vul aan de hand daarvan 

onderstaande uitkomstenmatrix in. 

A en B hebben dan elk 5 schepen. De opbrengst per schip is dan €100.000. A en B 

zouden dan elk €500.000 verdienen. 

 

A en B breiden beide niet uit: 

A: 0 

B: 0 

 

A wel uitbreiden, B niet: 

A:  6 x €90.000 = €540.000  + €40.000 

B:  5 x €90.000 = €450.000  - €50.000 

                       

B wel uitbreiden, A niet: 

B:  6 x €90.000= €540.000  + €40.000 

A:  5 x €90.000= €450.000  - €50.000 

 

A en B breiden beide wel uit: 

A: 6x €80.000= €480.000  -€20.000 

B:6x €80.000= €480.000  - €20.000 

 

 

  

Rederij B 

 

 

Niet uitbreiden 

 

Wel uitbreiden 

        

 

 

Rederij A 

 

        

Niet uitbreiden 

 

 

0,0 

 

-€50.000, +€40.000 

 

Wel uitbreiden 

 

+€40.000,              

- €50.000 

 

-€20.000, -€20.000 

 

                 

f. Zullen de rederijen besluiten om hun vloot uit te breiden? 

 

Ja, want als de ene reder besluit om niet uit te breiden en de ander wel, dan leidt de 

reder die heeft besloten om niet uit te breiden een verlies van -€50.000. Als beide 

rederijen besluiten uit te breiden dan hebben ze allebei een verlies van -€20.000.  
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Dit laatste verlies is kleiner dan als er niet wordt uitgebreid door A of B. De rederijen 

zullen daarom het zekere voor het onzekere willen nemen en dus gaan uitbreiden. 

 

g. Welke consequenties heeft de uitkomst onder f voor de maatschappelijke welvaart? 

 

Beide rederijen gaan er op achteruit. De maatschappelijke welvaart gaat daarom 

achteruit met €40.000 

 

h. In het boek (p.78) wordt de kern van het probleem van de ‘tragedy of the 

commons’ als volgt geformuleerd: “Bij gemeenschappelijke eigendom draagt de 

individuele gebruiker de kosten van additioneel gebruik niet of niet ten volle; deze 

slaan geheel of gedeeltelijk neer bij andere gebruikers.’’ Leg uit wat daarmee wordt 

bedoeld. 

 

Dit gebeurt op het moment dat de maximale opbrengst is bereikt. Stel dat dan één van 

de partijen alsnog uitbreidt, dan heeft diegene er voordelen van maar de nadelen zijn 

voor de andere partij.  

 

Opgave 3 

a. Hoe luidt het Coase-theorema? 

 

Het inefficiënte gebruik van de schaarse middelen dat het gevolg is van de afwezigheid 

van private eigendomsrechten, kan worden opgeheven als de eigendomsrechten aan één 

van de betrokken partijen worden toegewezen. Het maakt daarbij voor de efficiëntie niet 

uit aan welke van de partijen de eigendomsrechten worden geheven, zolang de 

betrokken partijen zonder kosten transacties kunnen afsluiten.  

 

b. Wat wordt de omvang van de visserijvloot in de bij opgave 2 beschreven situatie, 

indien de overheid de eigendomsrechten ten aanzien van de visstand in de binnenzee 

geheel aan rederij A dan wel rederij B zou toewijzen? 

 

De omvang wordt 10 schepen, want bij 10 schepen wordt de maximale netto-opbrengst 

bereikt. 

 

c. Stel dat de overheid de binnenzee in twee gelijkwaardige helften verdeelt en de 

eigendomsrechten ten aanzien van de visstand in die twee delen toewijst aan A 

respectievelijk aan B. Voor welke omvang van de visserijvloot zullen de rederijen dan 

kiezen. 

 

Dan zouden rederijen A en B ieder de helft krijgen, dus ieder 5 schepen. 

 

d. Zijn de bevindingen onder b en c in overeenstemming met het Coase-theorema? 

 

Ja, want beide gaan voor de maximale opbrengst. 

 

e. In het kader van het Coase-theorema is het van belang dat de eigendomsrechten 

niet alleen exclusief, maar ook overdraagbaar zijn. Waarom is dat? En waarom speelt 

die overdraagbaarheid bij de antwoorden onder b en c geen rol? 

 

Het speelt alleen een rol als er een verschil in waarde is. Op het moment dat er een 

verschil in waarde is gaan partijen met elkaar onderhandelen om tot een wederzijds 

voordelige ruil te komen. Aangezien de rederijen bij vraag b en c dezelfde waarde 

hebben is het onbelangrijk.  
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f. Een belangrijke kanttekening bij het Coase-theorema is dat het alleen betrekking 

heeft op de omvang van de maatschappelijke welvaart en niet op de verdeling ervan. 

Illustreer deze opmerking aan de hand van het hier gegeven voorbeeld. 

 

Voor de totale omvang maakt het niet uit, de welvaart blijft €1.000.000, voor de 

onderverdeling tussen A en B is het wel van belang. Zodra A alle rechten krijgt heeft B 

niks en andersom. Het is van belang voor de partijen hoe het verdeeld wordt.  

 

Vraag 4 

Opgaven 2 en 3 hebben betrekking op het probleem van overbevissing, het waarschijnlijk 

meest bekende voorbeeld van een ‘tragedy of the commons’ vandaag de dag. Maar het is 

zeker niet de enige ‘tragedy of the commons’ waar de wereld mee te kampen heeft. 

 

a. Geef andere voorbeelden 

 

• Gebruik Nederlandse autosnelwegen; 

• Co2 uitstoot; 

• Olieproductie. 

 

b. Leg uit dat de fileproblematiek op de Nederlandse autosnelwegen eveneens een 

voorbeeld is van de ‘tragedy of the commons’. 

 

Als iemand besluit ook de auto te pakken dan heeft het gevolgen voor de andere. Op een 

gegeven moment zijn er zowel auto’s op de weg dat er sprake is van overgebruik; zo 

ontstaan er files en elke auto is er in dat geval 1 extra in de file.  

 

c. Hoe zou de fileproblematiek indachtig het Coase-theorema, dus met behulp van 

exclusieve en overdraagbare eigendomsrechten, aangepakt kunnen worden? Wat zou 

er tegen een dergelijke aanpak pleiten? 

 

• Mensen geld laten betalen; 

• Tolwegen; 

• Privatiseren. 

 

Opgave 5 

Gemeente L wil in het kader van de stadsontwikkeling een zojuist bouwrijp gemaakt 

gemeentelijk grondperceel in het centrum uitgeven voor de nieuwbouw van een 

woonhuis. Via de lokale pers worden particulieren uitgenodigd om zich te melden. De 

gemeente heeft voor het aankopen en bouwrijp maken van het perceel €20.000 kosten 

gemaakt. Het perceel wordt voor €40.000 te koop aangeboden aan de eerste 

belangstellende die met een goed plan komt.  

 

Er melden zich uiteindelijk drie kopers met een bouwplan dat aan alle eisen van de 

gemeente voldoet. Alle drie willen graag in het centrum wonen, maar door verschillen in 

persoonlijke voorkeuren en omstandigheden heeft de een toch meer voor het perceel 

over dan de ander. De situatie ontwikkeld zich als volgt: 

• A meldt zich als eerste. Voor hem vertegenwoordigt het perceel een waarde van 

€50.000. 

• B meldt zich drie dagen later omdat hij wat meer tijd nodig had om de 

financiering rond te krijgen. Voor hem vertegenwoordigt het perceel een waarde 

van €60.000. 

• C, ten slotte, meldt zich een week later omdat hij de aankondiging in de lokale 

pers in eerste instantie had gemist. Voor hem vertegenwoordigt het perceel een 

waarde van €70.000. 
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De gemeente verkoopt het perceel zoals aangekondigd aan de eerste belangstellende, en 

dat is A.  

 

a. Is die verkoop een Pareto-verbetering? Is de uitkomst efficiënt? 

 

Ja de verkoop is een Pareto-verbetering. Er zijn €20.000 kosten gemaakt en de 

gemeente wilt er €40.000 minimaal voor hebben. Er wordt €50.000 voor betaald dus dat 

is €10.000 meer dan gevraagd. A heeft er €50.000 voor over en dat is de prijs die hij 

betaalt. Beide partijen gaan er op vooruit en dat is de Pareto-verbetering. 

 

b. Het antwoord onder a lijkt op het eerste gezicht strijdig met het Coase-theorema. 

Leg uit dat er toch een efficiënte uitkomst tot stand zal komen, als de 

transactiekosten nihil zijn. Wie krijgt het perceel uiteindelijk, en voor welk bedrag? 

 

A kan het perceel doorverkopen aan B of C. A laat B en C tegen elkaar opbieden waarbij 

B stopt bij een bedrag van €60.000; want dat is wat hij het waard vind. Dat betekent dat 

C nog een ruimte van €10.000 heeft om door te bieden, als C een slimme 

onderhandelaar is biedt hij eerst €61.000 en er is niemand anders om verder mee door 

te bieden. Dus A verkoopt het perceel aan C voor waarschijnlijk rond de €61.000 of 

misschien iets meer als A zijn poot stijf houdt.  

 

c. Wat wordt eigenlijk verstaan onder transactiekosten? Waarom zijn die in een geval 

als hier in het algemeen niet nihil? 

 

Transactiekosten zijn de kosten die gepaard gaan met het opstellen, afsluiten en naleven 

van een contract. In dit geval kunnen de transactiekosten niet nihil zijn omdat bij het 

verkopen van een perceel een notaris te pas moet komen. Notariskosten zijn er dus 

sowieso en onroerende goederen moeten worden ingeschreven in het kadaster en dat 

brengt ook kosten met zich mee.  
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C. Literatuur Strafprocesrecht: de verdachte en zijn advocaat 
 

Inleiding 

De verdachte is een vrije burger die wordt beschuldigd een strafbaar feit te hebben 

begaan door de overheid. Zijn positie wordt beschermd door het nemo tenetur-beginsel 

en de onschuldpresumptie. De onschuldpresumptie houdt in dat dat de verdachte 

onschuldig moet worden gehouden totdat zijn schuld in een strafproces bewezen is. De 

bewijslast ligt bij de overheid. Het nemo tenetur-beginsel houdt in dat de verdachte 

niet gedwongen kan worden het bewijs tegen zichzelf te leveren. Hij moet de aanklacht 

op basis van ‘equality of arms’ kunnen bestrijden, hij is vrij om zijn eigen 

verdedigingsstrategie te bepalen. 

 

Verdachte en verdenking 

Er worden in art. 27 Sv twee verschillende definities van de verdachte gegeven.  

Voor de aanvang van vervolging is de verdachte ‘degene te wiens aanzien uit feiten en 

omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voortvloeit’, 

zie art. 27 lid 1 Sv. 

Na aanvang van vervolging is de verdachte ‘degene tegen wie de vervolging is gericht’, 

zie art. 27 lid 2 Sv. 

 

Redelijk vermoeden van schuld 

Het criterium van art. 27 lid 1 Sv bestaat uit drie onderdelen: 

• Vermoeden dat betrekking heeft op schuld aan een strafbaar feit. Het gaat 

daarbij om vermoedelijk daderschap. 

• Een vermoeden dat redelijk is. Het vermoeden moet objectief gerechtvaardigd 

zijn om bescherming te bieden tegen willekeurig overheidsoptreden. 

• Het vermoeden van schuld moet voortvloeien uit feiten en 

omstandigheden. Het gaat om feiten en omstandigheden op het moment van 

het justitiele optreden. 

 

De wet stelt geen eisen aan de wijze waarop het vermoeden ontstaat, dus hoe de feiten 

ter kennis van justitie zijn gekomen doet niet ter zake. 

 

Art. 54 Sv zegt dat aanhouding geschiedt met tussenkomst van de officier van justitie. 

De officier van justitie toetst dan voorafgaand aan de aanhouding of er een redelijke 

verdenking is. Bij aanhouding op heterdaad ontbreekt een dergelijke voorafgaande 

toetsing.  

Het gaat om het afwegen van het belang van de wetshandhaving tegenover het belang 

van de rechtsbescherming. 

 

De functie van het formele begrip ‘verdachte’ 

Het formele criterium is: de verdachte is degene tegen wie de vervolging zich richt. 

Zolang de termijn van hoger beroep niet is verstreken blijft de burger de verdachte 

heten.  

Het materiele begrip vervult een waarborgfunctie, het beoogt namelijk burgers te 

beschermen tegen willekeur. Voor de toepassing van dwangmiddelen is het daarom 

vereist dat er sprake is van een redelijke verdenking. 

 

Vergelijking met artikel 6 EVRM 

Het begrip ‘vervolgde’ (art. 6 EVRM) heeft met het begrip ‘verdachte’ (art. 27 lid 2 Sv) 

gemeen dat er geen redelijke verdenking vereist is. 

Een groot verschil is echter dat veel sneller wordt gesproken van een criminal charge in 

de zin van art. 6 EVRM dan verdachte in de zin van art. 27 Sv. 
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Zwijgrecht en verhoor 

Artikel 29 Sv: ratio en betekenis 

In artikel 29 Sv staat het pressieverbod. Het pressieverbod houdt in dat er geen 

ongeoorloofde druk op de verdachte mag worden uitgeoefend. Ook moet de verdachte 

voor het verhoor op de cautie gewezen worden ex art. 29 lid 2 Sv. Art. 29 Sv geldt 

zowel voor het vooronderzoek als het onderzoek ter zitting. 

 

Pressieverbod 

Onder het pressieverbod vallen, naast fysiek geweld, ook bedreigingen.  

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen geoorloofde en ongeoorloofde pressie. 

Slechts ongeoorloofde pressie is verboden ex art. 29 Sv. 

De verklaringen die op ontoelaatbare wijze worden verkregen, dienen als onrechtmatig 

verkregen bewijs terzijde gesteld te worden. 

 

Cautie en verhoor 

Art. 29 Sv is van toepassing op alle gevallen waarin iemand als verdachte wordt gehoord. 

De Hoge Raad definieert ‘verhoor’ als volgt: ‘als verhoor wordt beschouwd alle vragen 

aan een door een opsporingsambtenaar als verdachte aangemerkt persoon betreffende 

diens betrokkenheid bij een geconstateerd strafbaar feit.  

Deze definitie bevat twee elementen: het eerste element gaat over de hoedanigheid 

waarin de betrokken persoon wordt verhoord en het tweede element gaat over het 

karakter van de gestelde vragen. 

 

Als de verdachte zijn verklaring na cautie nogmaals geeft, dan mag die herhaalde 

verklaring voor bewijs worden gebruikt. Ondanks dat men de eerste keer de cautie was 

vergeten.  

 

Zwijgrecht en inlichtingenplicht 

Zwijgrecht gaat voor de inlichtingenplicht.  

 

Recht op rechtsbijstand 

Art. 6 lid 3 sub c EVRM geeft de verdacht het recht om zichzelf in persoon te verdedigen. 

Daarnaast kan de verdachte ook om rechtsbijstand vragen. Voorop staat de vrije 

advocatenkeuze. De overheid moet ook zorg dragen voor het beschikbaar stellen van 

rechtsbijstand, want een behoorlijke verdediging is ook een publiek belang. Het recht op 

gratis rechtsbijstand is niet absoluut. 

Het bestuur van de Raad voor de rechtsbijstand kan een toevoeging verstrekken (art. 44 

Wet op de rechtsbijstand). 

 

De gekozen en de toegevoegde raadsman 

In de wettelijke regeling staat de gekozen raadsman voorop. De verdachte kan altijd 

meer raadslieden kiezen ex art. 38 lid 1 Sv. Art. 37 Sv bepaalt dat alleen advocaten die 

in Nederland staan ingeschreven, worden toegelaten als raadslieden (zie Advocatenwet). 

De redenen voor die monopoliepositie van advocaten zit hem in het feit dat een 

kwalitatief hoogwaardige verdediging een publiek belang is, dat aan de raadsman 

bepaalde rechten zijn toegekend (art. 45 e.v. Sv) en dat het van belang is voor een vlot 

procesverloop. 

 

Piketadvocaat 

De piketregeling van art. 40 Sv geldt allen voor verdachten die in verzekering zijn 

gesteld. De piketadvocaat neemt doorgaans ook de verdere verdediging op zich en treedt 

niet alleen op vanaf de aanhouding tot en met de inverzekeringstelling. 

 

Stelbrief en toezending van stukken 

De gekozen raadsman moet schriftelijk kennis geven dat hij namens de verdachte 

optreedt en de relevante stukken worden dan aan de raadsman toegezonden, dat geldt 

ambtshalve. 
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Taken en positie raadsman 

De raadsman heeft een ondersteunende en adviserende rol. Dat houdt in dat de 

raadsman namens de verdachte de verdediging voert. Dat houdt ook in dat de raadsman 

in staat moet worden gesteld om de verdediging te voeren, zie art. 331 Sv. 

Het optreden van een raadsman wordt beheerst door een paar uitgangspunten: 

• Onafhankelijkheid. De raadsman is onafhankelijk van de vervolgende overheid. 

• Onzelfstandigheid. De raadsman adviseert en de verdachte beslist. 

• Geen vereenzelviging. De raadsman treedt op namens de verdachte, maar is 

zelf niet de verdachte. 

• Gelijke processuele bevoegdheden. De raadsman moet evenveel 

bevoegdheden hebben als de verdachte. 

• Vertrouwelijkheid. De raadsman heeft een plicht tot geheimhouding en die 

wordt ondersteund door het verschoningsrecht (art. 218 Sv). 

• Eenheid in optreden naar buiten.  

• Gebondenheid aan (tucht)recht. De vrijheid van de verdediging vormt geen 

vrijbrief om de wet te overtreden. De verdachte mag liegen, maar de raadsman 

mag nooit liegen. 

 

De fouten van de raadsman komen voor rekening van de verdachte, de rechter mag zich 

niet bemoeien met de wijze waarop de verdediging wordt gevoerd. 

 

Recht op vrij verkeer met de raadsman 

Art. 50 lid 1 Sv stelt dat de raadsman vrije toegang heeft tot de verdachte die van zijn 

vrijheid is beroofd. 

 

Rechtsbijstand en politieverhoor 

De verdachte heeft het hele strafproces recht op rechtsbijstand ex art. 28 lid 1 Sv.  

Consultatiebijstand geldt zowel voor de aangehouden als de niet aangehouden verdachte 

(art. 27c lid 2 en 3 Sv). 

De raadsman mag het verhoor bijwonen en zelfs eraan deelnemen. De raadsman mag 

dus opmerkingen maken en om een time out vragen. 

 

Recht op kennisneming van de stukken 

Het inzagerecht is geregeld in de artt. 30 e.v. en art. 149a e.v. Sv. De verdachte mag 

van alle processtukken kennisnemen, vanaf het moment waarop de strafbeschikking is 

uitgevaardigd of waarop de dagvaarding is betekend. 

Het recht op kennisneming van de processtukken draagt bovendien bij aan de 

verwezenlijking van de interne openbaarheid. 

 

Art. 32 Sv maakt onderscheid tussen het verkrijgen van een afschrift van de stukken en 

de inzage in de stukken.  

 

 
 

 

 

 


