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A. Week 1: Inleiding 
 
Dit is een samenvatting van Hoofdstuk 1 van de verplichte literatuur van week 1 van het 
eerstejaarsvak Beginselen staatsrecht. 
 
Benadering van het begrip staat 
Wanneer men het heeft over het verschijnsel ‘staat’, heeft men het over een organisatie 
die effectief gezag uitoefent over een gemeenschap van mensen op een bepaald 
grondgebied. De gemeenschap heeft een gemeenschappelijke cultuur. De belangrijkste 
waarden van de gemeenschap zijn in leefregels neergelegd die door dwang worden 
gehandhaafd, wat de gemeenschap een rechtsgemeenschap maakt. Een kenmerk van de 
staat is dus dat het dwang toepast ter handhaving van haar belangrijkste waarden.  
 
Binnen een staat zijn één of meer organen met gezag bekleed, dat betekent dat zij bevoegd 
zijn tot het uitoefenen van dwang. Dit gezag kan bij één persoon berusten, maar ook bij 
één of meer groepen: dit hangt af van de aard en inrichting van de staatsgemeenschap. 
De rechtsregels die wij staatsrecht noemen, zijn de regels die betrekking hebben op de 
organisatie van de met gezag beklede organen en de grenzen van hun gezag.  
 
In de West-Europese landen was het gezag gedurende de Middeleeuwen een persoonlijk 
recht van de vorst. Het gezag van de vorst was overdraagbaar, het kon in een 
huwelijksgemeenschap worden ingebracht en het was meestal erfelijk. In het begin van de 
zestiende eeuw kwam een klasse op van kooplieden en burgers die de bescherming van 
de gezagsdragers minder nodig had en de rechtvaardigheid van het gezag als persoonlijk 
recht in twijfel trok. Het was niet meer vanzelfsprekend dat de vorst zijn gezag kon 
beschouwen als een aan hem persoonlijk toekomend, verhandelbaar 
vermogensbestanddeel. De vorst was niet meer de drager, maar het symbool van de 
cultuur van zijn land. Er moest overeenstemming zijn tussen de vorst en cultuur: bij een 
te grote kloof dreigde de vorst te worden verwijderd.  
 
Voor de later opkomende burgerij rees de vraag hoe gezag te rechtvaardigen was in een 
maatschappij van vrije individuen. Rechtsfilosoof Jean-Jacques Rousseau redeneerde dat 
het gezag alleen bestaat omdat de individuen gezocht hebben naar een vorm van 
samenwerking die de persoon en het goed van ieder lid verdedigt en beschermt en 
waardoor ieder zich weliswaar verenigt, maar toch alleen zichzelf gehoorzaamt en even 
vrij blijft als tevoren. Die samenwerkingsovereenkomst wordt het contrat social genoemd. 
De theorie van het contrat social verenigt gezag en vrijheid, omdat het uit de vrijheid is 
afgeleid. Vrije individuen leggen zichzelf beperkingen op. De theorie van het contrat social 
geeft het dilemma aan waarvoor de rechtswetenschap zich geplaatst ziet: vrijheid door 
dwanguitoefening te handhaven. 
 
Verdeling van de staatsmacht over verschillende organen  
Het is duidelijk dat een moderne staat niet bestuurd kan worden door overleg in 
vergadering van alle meerderjarige burgers, zoals in sommige Zwitserse dorpen. Bij 
gemeenschappen die de omvang van een dorp te boven gaan, zal het bestuur alleen 
kunnen worden gevoerd door een kleine kring van personen die door de burgers gekozen 
zijn. Het bestuur en gezag zijn onvermijdelijk. Voortdurend zullen beslissingen moeten 
worden genomen en zal een afweging van belangen plaatsvinden. Het gezag moet in staat 
zijn beslissingen, indien nodig met dwangmiddelen, door te zetten. Die onvermijdelijkheid 
vermindert echter het gevaar van het bestuur en gezag niet. De vraag rijst hoe de 
bevoegdheid tot het nemen van beslissingen moet worden ingedeeld. Gezagsdragers zullen 
menen hun taak goed uit te uitoefenen. Kritiek zullen zij als onrechtvaardig ervaren en ze 
zullen geneigd zijn tegen de wil van hun kiezers hun macht continueren.   
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Om het risico van dictatuur te ontlopen, heeft men een middel gevonden: de verdeling van 
het gezag over verschillende organen en dus over verschillende mensen. De organen zullen 
elkaar nodig hebben omdat ieder slechts een deel van het gezag kan uitoefenen.   
Ze zullen leren rekening te houden met de mening van de andere organen en elkaar 
verantwoording schuldig zijn. De verschillende organen houden elkaar op deze wijze in 
evenwicht en er wordt een zekere stabiliteit in de machtsverhouding gewaarborgd. Een 
dergelijk stelsel wordt het stelsel van 'checks and balances' genoemd.  
 
De scheiding van machten in de staat werd door Montesquieu geïntroduceerd met zijn leer 
van de 'trias politica'. Volgens Montesquieu moest de staat uit drie organen bestaan: de 
koning, het parlement en de rechterlijke macht. Ieder orgaan oefent een eigen functie uit, 
onafhankelijk van elkaar. De wetgevende macht is het parlement. De uitvoerende macht 
is de koning die de wetten in die tijd uitvoerde. De rechterlijke macht bestaat uit rechters 
die vaststellen of de uitvoerende macht de wet in acht heeft genomen en als dat niet het 
geval is, vernietigen zij het besluit van de uitvoerende macht.   
 
In ons staatsrecht hebben wij de essentie van de gedachte van de machtenscheiding 
behouden. De staatsmacht wordt over verschillende organen verspreid, die ieder een deel 
van die macht uitoefenen en elkaar wederzijds controleren en in evenwicht houden. De 
ontwikkeling van de staatsgemeenschappen heeft geleid tot een andere uitwerking van het 
stelsel van machtenscheiding. In de tijd van Montesquieu werd de regering belast met de 
taak van uitvoerende macht. De gedachte was toen dat de regering wetten ten uitvoer 
legde. In onze huidige tijd is de taak van de regering breder dan alleen het uitvoeren van 
wetten: de regering heeft nu ook andere zelfstandige bevoegdheden zoals het beslissen of 
een bepaald verdrag gesloten moet worden en waar subsidies moeten worden gegeven. 
De functies die Montesquieu van elkaar onderscheidden kloppen niet meer, maar het is 
ook niet zo dat de drie organen in de staat onafhankelijk van elkaar opereren. De 
wetgevende macht ligt tegenwoordig bij regering en parlement samen.  
  
Grondregels van een democratische staatsorganisatie  
Als wij aannemen dat in een democratische staat ieder orgaan voor de uitoefening van 
bevoegdheden medewerking van een ander orgaan nodig heeft of aan de controle van een 
ander orgaan onderworpen is, moeten wij concluderen dat er grondregels bestaan voor 
een democratisch bestuur. Aan deze grondregels zullen democratische organisaties worden 
getoetst.   
 
Geen bevoegdheid zonder grondslag in de wet of Grondwet 
Een eerste grondregel is het legaliteitsbeginsel. Om machtsmisbruik te voorkomen mogen 
organen van het bestuur en de rechterlijke macht alleen dwang uitoefenen wanneer de 
grondwet of de wet dat toestaat. De wetgever bepaalt de grenzen waarbinnen die 
bevoegdheid mag worden uitgeoefend.  
 
Het Britse staatsrecht kent een vergelijkbaar beginsel in the rule of law. De door politici en 
ambtenaren uitgeoefende bevoegdheden moeten een legitieme basis hebben en bij wet 
zijn verleend. Een opmerking verdient dat het Verenigde Koninkrijk geen geschreven 
grondwet kent en dus wordt met ‘wet’ meer dan alleen wetgeving bedoeld.  
 
De Franse principe de legalité bepaalt dat alle besluiten en handelingen van het bestuur 
overeen moeten stemmen met de grondwet, de formele wet of, in voorkomende gevallen, 
met regelingen van internationaal recht.  
 
Geen bevoegdheid zonder controle  
Een tweede grondregel is dat niemand een bevoegdheid kan uitoefenen zonder 
verantwoording schuldig te zijn of zonder dat op die uitoefening controle bestaat. Deze 
verantwoordingsplicht of controle hoort er voor iedereen te zijn. Er zijn verschillende 
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manieren waarop overheidsorganen verantwoording kunnen afleggen en kunnen worden 
gecontroleerd.  
 
a. Politieke verantwoordingsplicht  
Bestuurlijke organen moeten tegenover vertegenwoordigende lichamen politieke 
verantwoording af leggen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de minister tegenover het 
parlement en door de burgemeester en de wethouders tegenover de gemeenteraad. Het 
bestuurlijke orgaan moet dan inlichtingen verstrekken, een debat met de 
volksvertegenwoordiging aangaan of bij verlies van vertrouwen in beginsel opstappen. De 
politieke verantwoordingsplicht heeft niet alleen betrekking op het eigen handelen of 
nalaten van bestuursorgaan, maar ook op het functioneren van ambtelijke diensten die 
aan hem onderschikt zijn.   
 
b. Ambtelijke ondergeschiktheid  
Ambtenaren die bepaalde bevoegdheden hebben, zijn verantwoording schuldig aan hun 
chef. Een ambtenaar van de Arbeidsinspectie ter bevordering van de veiligheid, de 
gezondheid en het welzijn van werknemers is rekening en verantwoording schuldig aan 
zijn chef en aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een ambtenaar die 
zijn taak niet goed vervult, kan worden ontslagen.  
 
c. Bestuurlijke toezicht 
Een bestuursorgaan kan ook zonder een ambtelijke ondergeschiktheid worden 
gecontroleerd door een hoger orgaan. Een voorbeeld hiervan is de regering die in bepaalde 
gevallen zich kan bemoeien met het beleid van een gemeente of provincie.  
Preventief toezicht wordt gehouden wanneer een lager bestuursorgaan voor een bepaalde 
handeling goedkeuring moet vragen aan een hoger orgaan. Met repressieve toezicht kan 
een hoger orgaan een beslissing van een lager orgaan achteraf ongedaan maken.  
 
d. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
Een gezagsdrager kan strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor gedragingen die strafbaar 
zijn gesteld. Een minister die een Koninklijk besluit mede ondertekent, wetende dat 
daardoor de Grondwet wordt geschonden, kan strafrechtelijk verantwoordelijk worden 
gehouden voor een ambtsmisdrijf op grond van artikel 355 van het Wetboek van 
Strafrecht.  
 
e. Beroep 
Besluiten van bestuursorganen zijn in de meeste gevallen vatbaar voor beroep. 
Belanghebbenden kunnen dan bij de beroepsinstantie om vernietiging of vervanging 
vragen van het genomen besluit.  
 
f. Burgerlijke rechter 
Wanneer er geen beroepsmogelijkheid aanwezig is bij de beroepsinstantie kunnen 
belanghebbenden de burgerlijke rechter vragen om de rechtmatigheid van het besluit te 
toetsen.   
 
g. Rechterlijke toetsing van wetgeving  
Hoewel artikel 120 Grondwet de rechter verbiedt de grondwettigheid van wetten en 
verdragen te toetsen, is er bij zekere wetgevende organen controle door de rechter. 
Artikel 94 Grondwet bepaalt namelijk dat de rechter wetten kan toetsen aan bepaalde 
bepalingen van verdragen. Een wet, die met zo’n bepaling in strijd is, mag de rechter 
buiten beschouwing laten.   
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Democratie, rechtsstaat en historische ontwikkeling  
Kenmerkend voor een rechtsstaat is dat de staatsorganen zijn onderworpen aan het recht. 
In de loop der tijd zijn de volgende waarborgen ontwikkeld tegen machtsmisbruik door een 
staatsorgaan: 
 

1. De staat erkent dat individuen en particuliere instellingen een staatsvrije sfeer 
toekomt waarbij bepaalde grondrechten moeten worden gerespecteerd;  

2. Een optreden van het bestuur dat bezwarend is voor de burger, rust op een 
algemene regel die de bevoegdheid van het orgaan omschrijft;  

3. Regels die de bevoegdheid van een staatsorgaan omschrijven, dienen door een 
ander orgaan te zijn vastgesteld;  

4. Een onafhankelijke en onpartijdige rechter beslist in geschillen tussen de burger en 
de staat.  

 
In een democratische staat hebben burgers het recht de leden van de 
volksvertegenwoordiging te kiezen en tot lid gekozen te worden. Een democratische staat 
kent vrije en geheime verkiezingen, dit impliceert dat mensen zonder vrees kunnen 
stemmen en zichzelf kandidaat kunnen stellen. De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid 
van vereniging zijn onmisbaar in een democratische staat. Burgers moeten openlijk over 
politieke kwesties kunnen discussiëren.   
 
In de laatste decennia is de gedachte opgekomen dat gekozen vertegenwoordigers niet 
altijd in staat zijn de bijzondere belangen van hun kiezers te behartigen. Neemt de 
wetgever te veel besluiten die bij een groot deel van de burgers op ernstige bezwaren 
stuit, dan ontstaat er een kloof tussen kiezers en gekozenen. Om dit te voorkomen zijn 
diverse pogingen gedaan om het referendum in de Grondwet op te nemen. Tot nu zijn alle 
pogingen mislukt. In 2005 is er wel een referendum gehouden over de voorgenomen 
goedkeuring van de Europese Grondwet waarbij het ‘nee’ niet bindend was, maar praktisch 
niet kon worden genegeerd.  
 
Historisch-systematische methode  
Onze methode van bestuderen moet een historische zijn, omdat de instellingen, het 
concrete stelsel van bevoegdheden en controles een resultaat zijn van een historische 
groei. Onze methode is enerzijds historisch omdat we op deze manier het bestaande naar 
werkelijke betekenis kunnen begrijpen. Anderzijds is de methode systematisch om wat 
bestaat en tegelijkertijd bezig is verder te groeien, kritisch te kunnen waarderen. Alleen 
begrip voor historische groei leidt tot een passieve beschrijving van wat bestaat. Alleen 
maar toetsing aan abstracte beginselen leidt tot uniformering van alle staatsstelsels. Dus 
begrip en kritiek moeten samengaan. 
 
Concluderend: de taak van de staatsrechtswetenschap is de beschrijving van het 
bestaande en de opbouw van het groeiende. Deze taak kan slechts met de historische 
systematische methode worden vervuld. 
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B. Hoofdstuk 2: De bronnen van het staatsrecht 
 
Dit is een samenvatting van Hoofdstuk 2 van de verplichte literatuur van week 1 van het 
eerstejaarsvak Beginselen staatsrecht. 
 
Bronnen van het staatsrecht  
De bronnen van het staatsrecht zijn de Grondwet, gewoonterechtelijke regels en een aantal 
geschreven regelingen in de vorm van wetten of algemene maatregelen van bestuur.   
 
Geschiedenis van de Grondwet  
De Unie van Utrecht van 1579 was de eerste Nederlandse staatsregeling. Het was een 
verdrag dat gesloten werd tussen een aantal soevereine provincies, waarbij zij een deel 
van hun soevereiniteit aan een centraal gezag overdroegen.  Na de Republiek der 
Vereenigde Nederlanden kwam in 1798 de Bataafse Republiek, die, naar Frans voorbeeld, 
een grondwet af gaf. Na het vertrek van Franse troepen werd in 1814 een Grondwet voor 
de Vereenigde Nederlanden afgekondigd, die echter in 1815 met de samenvoeging van 
België werd vervangen door de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze 
grondwet is na veel wijzigingen nog altijd van kracht.   
 
De grondwetsherziening van 1983 heeft voornamelijk de tekst van de Grondwet aangepast 
aan de ontwikkeling van praktijk, gewoonterecht en jurisprudentie. Belangrijke wijzigingen 
van de Grondwet in 1995 waren onder andere het niet meer tot militaire dienst mogen 
oproepen van jonge mannen en de afschaffing van de ontbinding van de Eerste kamer. 
Sinds 1995 kan alleen de Tweede Kamer worden ontbonden.  De grondwetsherziening van 
2005 heeft een wettelijke regeling mogelijk gemaakt voor de tijdelijke vervanging van 
volksvertegenwoordiging in het geval van zwangerschap, bevalling of ziekte en sinds 2008 
heeft een wilsonbekwame kiesrecht.   
 
Betekenis van de Grondwet voor het staatsrecht  
Voor de herziening van de Grondwet in 1983 werd de vraag gesteld wat de betekenis was 
van de Grondwet voor ons staatsrecht. Organen van de staat, zoals de ministerraad, en 
belangrijke bevoegdheden ontwikkelden zich toen buiten de Grondwet om. Met de 
grondwetsherziening van 1983 heeft de wetgever geprobeerd toeschouwers een duidelijker 
beeld te geven van de organen van de staat en hun bevoegdheden. Echter heeft men een 
aantal belangrijke punten niet behandeld waardoor onze Grondwet onvolledig is. Zo is over 
de verhouding van parlement en regering in de Grondwet weinig te vinden en zijn er een 
aantal vaste gebruiken, waarvan onduidelijk is of deze regels van ongeschreven recht zijn.  
 
Een rigid constitution is een grondwet die moeilijker te wijzigen is dan een gewone wet. In 
Hoofdstuk 8 Gw zien wij dat Nederland een dergelijke speciale, moeilijke procedure kent. 
Als uitzondering op de regel kent het Verenigd Koninkrijk een flexible constitution. De 
Britse staatsregeling is, voor zover geschreven, in gewone wetten geschreven en kan door 
een gewone wet gewijzigd worden.   
    
Inhoud en systeem Gw  
Sinds 1983 begint de Grondwet in hoofdstuk 1 met een opsomming van onvervreemdbare 
rechten van de mens en van de burger. Deze grondrechten zijn voorin geplaatst om aan 
te geven dat in het staatsbestel de belangen van de burger de belangrijkste positie 
innemen. De volgende drie hoofdstukken geven een omschrijving van de voornaamste 
organen van de staat en hoofdstuk 5 regelt de functie van die organen. In hoofdstuk 6 zijn 
regels omtrent de rechtspraak verwerkt en in hoofdstuk 7 worden regels gegeven met 
betrekking tot provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen. Tot 
slot regelt hoofdstuk 8 de herziening Gw.  
 
Onze rigid constitution biedt burgers de garantie dat hun grondrechten en de 
democratische samenstellingen niet makkelijk ongedaan gemaakt kunnen worden. Hoewel 
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de grondwet veel en belangrijke delen van het maatschappelijk leven behandelt, is het 
geen uitputtende regeling van het maatschappelijk leven. Het is bestemd om beginselen 
te geven, die de grondslag zijn voor wetgeving en bestuur. De vraag die dan rijst is door 
welke wetgever deze beginselen moeten worden uitgewerkt. Als in de grondwet het woord 
‘wet’ wordt gebruikt bedoelt de grondwetgever de formele wet. Artikelen 81 en 88 Gw 
en artikel 3 sub a Bekendmakingswet bepalen dat een formele wet een door regering 
en Staten-Generaal vastgesteld besluit is, die in het Staatsblad is bekend gemaakt.   
 
In andere gevallen voorziet de grondwet in een uitwerking waarbij de formele wetgever de 
mogelijkheid wordt gegeven tot delegatie aan lagere wetgever. Voor die gevallen gebruikt 
de grondwetgever drie soorten termen.  
 
In eerste plaats wordt de term ‘bij of krachtens de wet’ gebruik, waar artikel 15 Gw 
bijvoorbeeld bepaalt dat buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, niemand zijn 
vrijheid mag worden ontnomen. Ten tweede gebruikt de grondwet het werkwoord ‘regelen’ 
of het zelfstandig naamwoord ‘regels’. Artikel 2 Gw bepaalt dat de wet regelt wie 
Nederlander is. Er moet dus een uitwerking komen die op een formele wet berust. Tot slot 
bepaalt artikel 104 Gw dat belastingen van het Rijk ‘uit kracht van een wet’ worden 
geheven. Er is een formele wet nodig voor rijksbelastingen, maar de formele wetgever 
mag met grote terughoudendheid op dat terrein delegeren. De zojuist genoemde termen 
kunnen in formele wetten of in lagere regelingen voorkomen, maar hebben dan een andere 
betekenis. Bij delegatie hangt de mate van zelfstandigheid van lagere regelgevers af van 
de formele wetgever. 
 
Ongeschreven staatsrecht 
Er is sprake van een ongeschreven rechtsregel als er een staatkundige praktijk is en 
daarnaast een rechtsovertuiging bij de betrokkenen dat zij zo horen te handelen. Men moet 
voorzichtig zijn bij het aannemen van een ongeschreven rechtsregel. 
Staatsrechtbeoefenaars discussiëren regelmatig over de vraag of een bepaalde regel wel 
of geen ongeschreven recht is.   
 
Verdere bronnen van staatsrecht 
Het staatsrecht bestaat uit geschreven en ongeschreven rechtsregels die de samenstelling 
en de functionering van de organen van de staat, hun bevoegdheden en onderlinge 
verhouding regelen. Ook omvat het staatsrecht bepaalde fundamentele normen over de 
verhouding van de burgers tot de overheid.   
 
De Grondwet eist dat sommige onderwerpen, zoals het kiesrecht, bij de wet geregeld 
worden. Wetten tot uitvoering van een grondwettelijke opdracht om een onderwerp bij de 
wet te regelen noemen we organieke wetten.  
 
Een regeling waar de Grondwet niet over spreekt, maar wel van betekenis is voor ons 
staatsrecht, is het reglement van orde van de ministerraad, dat een uitwerking is van de 
instelling van de ministerraad als orgaan. Ook de Eerste en Tweede Kamer der Staten-
Generaal hebben een reglement van orde, op grond van artikel 72 Gw.  
 
Staatsrechtelijke band met Aruba, Curaçao en Sint Maarten  
Nederland vormt samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten het Koninkrijk der 
Nederlanden. De verhouding tussen de vier landen wordt in het Statuut voor het Koninkrijk 
der Nederlanden geregeld.   
 
De betekenis van internationaal recht voor het staatsrecht  
Een staat is soeverein: hij is niet gebonden aan door anderen gestelde rechtsregels. De 
staat kan zich echter wel vrijwillig binden aan zulke rechtsregels. Door de vrijwillige binding 
van staten op lange termijn zijn internationale en bovennationale organisaties ontstaan. 
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Deze organisaties hebben bepaalde delen van de staatstaak overgenomen, waardoor het 
moeilijk is om nog terug te treden zonder schade.  
  
Nederland maakt deel uit van de Verenigde Naties, een organisatie die in 1945 is opgericht 
met de doelstelling de internationale vrede en veiligheid te handhaven. Iedere staat heeft 
één stem in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Anders dan de 
Veiligheidsraad kan de Algemene Vergadering geen besluiten nemen die de lidstaten 
binden. De Veiligheidsraad bestaat uit vijftien lidstaten, waaronder de vijf permanente 
leden China, Frankrijk, Rusland, het Verenigde Koninkrijk en de Verenigde Staten. De 
permanente leden van het Veiligheidsraad hebben daar een vetorecht.  
 
Nederland is ook lid van de Raad van Europa. De Raad van Europa is in 1949 opgericht en 
bestaat uit 47 Europese lidstaten. In het kader van de Raad van Europa zijn belangrijke 
verdragen tot stand gekomen, zoals het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden en het Europees Sociaal Handvest. 
 
Ook is Nederland lid van het Noord-Atlantisch Verdrag (NAVO-verdrag), dat in 1949 is 
gesloten tussen de Verenigde Staten, Canada en een aantal West-Europese staten. Dit 
verdrag heeft als gevolg dat een gewapende aanval tegen een of meer van de leden wordt 
beschouwd als een aanval tegen alle leden en zal ieder lid de aangevallen staat bijstaan 
om de veiligheid van het Noord-Atlantische gebied te herstellen.  
 
Tot slot maakt Nederland deel uit van de Europese Unie. De Europese Unie is anders dan 
de hiervoor besproken organisaties een bovennationale organisatie met een bijzondere 
positie. Het Europees recht wordt voor een deel rechtstreeks in Nederland toegepast en 
het heeft voorrang boven de Nederlandse wet en de Grondwet. De Nederlandse 
bestuursorganen zijn aan het Europees recht gebonden en rechtsbescherming op het 
terrein van Europees recht is voor een groot deel aan de Nederlandse rechterlijke instanties 
opgedragen.  
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C. Hoofdstuk 3: De werking van het staatsrecht 
 
Dit is een samenvatting van Hoofdstuk 3 van de verplichte literatuur van week 1 van het 
eerstejaarsvak Beginselen staatsrecht. 
 
Werking van het nationale recht 
De staat oefent alleen binnen zijn eigen grondgebied gezag uit. Wat buiten het gebied van 
de staat gebeurt, valt niet onder de werking van het nationale recht. Dit beginsel van 
territoriale w erking kent wel uitzonderingen. Inwoners van een staat die buiten het 
grondgebied verblijven houden een band met de staat en zijn inwoners. Zo blijft het 
Nederlandse strafrecht in bepaalde gevallen van toepassing op Nederlanders die zich in het 
buitenland bevinden.  
 
Het grondgebied 
Het grondgebied van een staat wordt door zijn grenzen bepaald. Net als bij de meeste 
staten zijn de grenzen van Nederland het gevolg van een historische ontwikkeling. Het 
grondgebied van de Nederland is ontstaan door een samenvoeging van vroeger min of 
meer soevereine staatjes. Het grondgebied van de staat strekt zich ook uit tot een gedeelte 
van de zee. Regels omtrent de zee grenzen zijn in het Zeerechtverdrag van de Verenigde 
Naties opgenomen.  
 
De betekenis van grenzen is de laatste jaren aan het vervagen. Zo heeft de Europese Unie 
zijn grenscontrole verlegt naar de buitengrenzen, waardoor, binnen het gebied van de 
Europese Unie, vrij verkeer van personen en goederen voor burgers van de lidstaten geldt. 
 
Betekenis van het Nederlanderschap 
De band tussen de staat en de gemeenschap heeft juridische betekenis. Leden van de 
Nederlandse gemeenschap, Nederlanders, hebben rechten die vreemdelingen in Nederland 
niet hebben. Zo hebben alleen Nederlanders het recht leden van de Tweede Kamer en 
Provinciale staten te kiezen en alleen Nederlanders kunnen worden gekozen. Op grond van 
artikel 130 Gw hebben ingezetenen die geen Nederlander zijn binnen bepaalde grenzen 
wel het actief en passief kiesrecht ten aanzien van gemeenteraden. Op grond van artikel 
3 Gw zijn Nederlanders op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. 
 
Artikel 2 lid 3 Gw bepaalt dat personen die zich op Nederlands grondgebied bevinden, 
en elders een strafbaar feit hebben gepleegd, alleen krachtens verdrag mogen worden 
uitgeleverd. Verdere voorschriften zijn in de Uitleveringswet van 1967 te vinden en in de 
Overleveringswet van 2004, hoewel Nederlanders in principe niet mogen worden 
uitgeleverd (aldus artikel 4 van de Uitleveringswet). Sinds een wetswijziging in 1988 
is echter de mogelijkheid gekomen om een Nederlander uit te leveren ten behoeve van 
een tegen hem gericht strafrechtelijke onderzoek, mits de Minister van Veiligheid en 
Justitie van oordeel is dat de betrokkene een eventueel in het andere land opgelegde 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf in Nederland uit mag zitten. Bepaalde sociale 
grondrechten gelden uitsluitend voor Nederlanders. Zo heeft een Nederlander die niet in 
zijn bestaan kan voorzien recht op bijstand, aldus artikel 20 lid 3 Gw.  
 
Vreemdelingen 
Hoewel dit niet in de wet is opgenomen, heeft een Nederlander het recht in Nederland te 
wonen. De toegang tot Nederland is voor vreemdelingen aan voorwaarden gebonden, 
welkezijn opgenomen in de Vreemdelingenwet 2000. Zo moet de vreemdeling over 
bepaalde identiteitspapieren en middelen voor verblijf en terugreis beschikken. Van het 
visumvereiste kan op grond van internationale afspraken worden afgeweken.  
 
Een vreemdeling die langer dan drie maanden in Nederland wil verblijven, moet de Minister 
voor Immigratie en Asiel om een verblijfsvergunning vragen. De wet kent twee typen 
vergunningen: de verblijfsvergunning regulier en de verblijfsvergunning asiel. Beide 
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vergunningen worden eerst voor bepaalde tijd afgegeven en kunnen later voor onbepaalde 
tijd worden gegeven. De verblijfsvergunning asiel is voor verdragsvluchtelingen en 
personen die in een vergelijkbare situatie verkeren bedoeld. Een verdragsvluchteling is 
iemand die zich buiten zijn land bevindt uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn 
ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaald sociaal groep of zijn politieke 
overtuiging. 
 
De vreemdeling die niet langer een rechtmatig verblijf heeft in Nederland, dient het land 
uit eigen beweging te verlaten en kan in bepaalde gevallen worden uitgezet. Men moet 
uitzetting niet verwarren met uitlevering. Bij uitzetting gaat het slechts om de verwijdering 
uit Nederland, niet om de uitlevering van een vreemdeling aan een buitenlandse justitie 
ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek. Bij beslissingen inzake vergunningen 
regulier zijn rechtsmiddelen van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Voor 
beslissingen inzake een asielvergunning geldt een voornemenprocedure, waarbij beroep 
bij de rechtbank te ’s-Gravenhage open staat. 
 
Regeling Nederlanderschap 
Het Nederlanderschap kan op drie wijzen worden verkregen: van rechtswege, door optie 
en door naturalisatie.  
 
Artikelen 2 tot en met 5c van de Rijkswet regelen de verkrijging van het 
Nederlanderschap van rechtswege. Geboorte staat voorop: het kind waarvan ten tijde van 
zijn geboorte de vader of moeder Nederlander is, is Nederlander. De plaats van geboorte 
is niet bepalend voor de nationaliteit van het kind. Artikel 4 van de Rijkswet regelt de 
verkrijging van het Nederlanderschap van een minderjarig kind door een gerechtelijke 
vaststelling, erkenning en wettiging. 
 
Op grond van artikel 6 van de Rijkswet kunnen bepaalde vreemdelingen, na het 
afleggen van een daartoe strekkende verklaring, door een bevestiging van een autoriteit 
het Nederlanderschap verkrijgen. De vreemdeling wordt dan door middel van optie 
Nederlander. 
 
Naturalisatie wordt geregeld in artikelen 7 t/m 13 van de Rijkswet. Dit gebeurt bij 
Koninklijk besluit. De betrokkene moet onder andere meerderjarig zijn en in het Koninkrijk 
zijn. Het land van ingezetenschap moet als ingeburgerd kunnen worden beschouwd en de 
betrokkene moet gedurende vijf jaar, onmiddellijk voorafgaand aan het verzoek tot 
naturalisatie, in het land van ingezetenschap legaal hebben gewoond. 
 
De Rijkswet bevat verschillende bepalingen die het bezit van een dubbele nationaliteit 
beoogt tegen te gaan. Zo bepaalt artikel 6a van de Rijkswet dat vreemdelingen die vier 
jaar legaal in het Koninkrijk verblijven en via optie Nederlander willen worden, hun andere 
nationaliteit moeten verliezen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verlangd.  
 
Verlies van het Nederlanderschap wordt in de artikelen 14-16A van de Rijkswet 
geregeld. De Minister van Veiligheid en Justitie kan, op grond van artikel 14 van de 
Rijkswet, het Nederlanderschap intrekken van personen die onherroepelijk zijn 
veroordeeld voor een bepaalde categorie misdrijven. Het Nederlanderschap kan men ook 
vrijwillig door een verklaring verliezen bij meer dan tien jaar verblijf in het buitenland, 
aldus artikel 15 van de Rijkswet. 
 
Op grond van artikel 9 lid 5 van de Rijkswet kan de beslissing tot afwijzing van een 
verzoek om naturalisatie bij Koninklijk besluit en tevens door de Minister van Veiligheid en 
Justitie worden genomen. Tegen dat besluit staat de normale rechtsgang van de Algemene 
Wet Bestuursrecht open. 
De regeling van nationaliteit van de Rijkswet geldt niet alleen voor Nederland, maar geldt 
ook voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 
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D. Hoofdstuk 17: De structuur van het Koninkrijk 
 
Dit is een samenvatting van Hoofdstuk 17 van de verplichte literatuur van week 1 van het 
eerstejaarsvak Beginselen staatsrecht. 
 
Inleiding 
Het Koninkrijk der Nederlanden omvat sinds 10 oktober 2010 vier landen: Nederland, 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten (artikel 1 lid 1 Statuut). Tot Nederland behoren naast 
het gebied in Europa ook de Caribische eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.  
 
In 1945 heeft men tussen de landen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen een 
eigensoortig federaal verband opgezet, geregeld in het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden. In 1975 heeft Suriname, met volle instemming van Nederland en de 
Nederlandse Antillen, zich losgemaakt uit het Koninkrijk en is het onafhankelijk geworden. 
Nederland en Suriname hebben sindsdien alleen volkenrechtelijke betrekkingen.  
 
In het jaar 1986 is het land ‘de Nederlandse Antillen’ opgedeeld in twee gelijkwaardige 
landen: de Nederlandse Antillen (5 eilanden) en Aruba. Samen met Nederland maken beide 
deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. 
 
Vanaf 2010 hebben Nederland en de Nederlandse Antillen afspraken gemaakt over de 
nieuwe structuur van het Koninkrijk, welke zijn neergelegd in het Statuut. Sindsdien is het 
land ‘de Nederlandse Antillen’ opgeheven en van de eilanden die tot dat moment de 
Nederlandse Antillen uitmaakten, hebben Curaçao en Sint Maarten de status van land 
verkregen, net als Aruba. 
 
De BES-eilanden, ook wel Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zijn per 2010 onderdeel 
geworden van het land Nederland. Zie hiervoor artikel 1 lid 2 van het Statuut. Dit 
betekent dat in beginsel de voor het Europese deel van Nederland geldende regels op deze 
eilanden van toepassing zijn. Artikel 1 lid 2 van het Statuut stelt dat voor deze drie 
eilanden ook regels kunnen worden gesteld voor zover deze eilanden zich wezenlijk 
onderscheiden van het Europese deel van Nederland.  
 
De WolBES van 17 mei 2010 is een organieke wet met betrekking tot de drie eilanden. 
Deze wet is gebaseerd op artikel 1 lid 2 van het Statuut en op artikel 134 Gw. Naar 
aanleiding van artikel 134 Gw zijn op grond van de WolBES de drie eilanden ingericht als 
‘andere openbare lichamen’.  
 
Op grond van de IBES van 17 mei 2010 zijn veel Nederlands-Antilliaanse regelingen van 
toepassing gebleven op de BES-eilanden. Wel is het de bedoeling dat deze regelingen in 
de toekomst vervangen zullen worden door Nederlandse regelingen. 
 
De verhouding tussen het Statuut en de Grondwet 
Het Statuut geldt voor het gehele Koninkrijk, de Grondwet geldt alleen voor het 
Nederlandse rijksdeel. Het Statuut is de hogere regeling waaraan de Grondwet zich moet 
conformeren (artikel 5 lid 2 van het Statuut).  
 
Het Statuut regelt de verhouding tussen de vier landen van het Koninkrijk. Uit artikel 5 
lid 1 van het Statuut blijkt dat verschillende onderdelen van het federale Koninkrijk recht 
in de Grondwet wordt geregeld, voor zover het Statuut hierin niet voorziet. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan grondwettelijke artikelen over het koningschap met de troonopvolging.  
Om de werking van het Statuut goed te begrijpen, moet men kennis hebben van het 
Nederlandse staatsrecht.  
 
 
Grondslagen van het Statuut 
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Artikel 1a van het Statuut: ‘de Kroon van het Koninkrijk wordt gedragen door Koningin 
Juliana en haar wettelijke troonopvolgers.’ Artikel 2 lid 1 van het Statuut: ‘de Koning 
voert de regering van het Koninkrijk en is onschendbaar (bijgestaan door de ministerraad 
en koninkrijksorganen).’  
 
Een probleem kan de afbakening tussen de bevoegdheden van de federatie en die van de 
deelstaten zijn. De regel is dat alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheden van het 
federale gezag behoren, behoren tot de bevoegdheden van de deelstaten. In artikel 3 
van het Statuut is een opsomming van de door het Koninkrijk te behartigen onderwerpen 
te vinden. Ook in artikel 43 van het Statuut is een aangelegenheid van het Koninkrijk 
omschreven. In beginsel bemoeit het Statuut zich niet met de interne zaken van elk van 
de landen (dit komt voort uit de federale samenwerking).  
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E. Hoofdstuk 4: De regering 
 
Dit is een samenvatting van Hoofdstuk 4 van de verplichte literatuur van week 2 van het 
eerstejaarsvak Beginselen staatsrecht. 
 
Inleiding 
De Koning en minister vormen samen de regering en de regering vormt samen met de 
Staten-Generaal de wetgever. 
 
Een samengesteld orgaan 
Artikel 42 lid 1 Gw bepaalt dat de regering wordt gevormd door de Koning en de 
ministers. De regering is dus een samengesteld orgaan waarin de Koning en ministers 
moeten samenwerken en gezamenlijk op moeten treden. Het is echter niet zo dat bij elk 
optreden van de regering alle ministers moeten hebben meegewerkt en voor sommige 
taken heeft de regering de Koning ook niet nodig. Artikel 90 Gw geeft de regering een 
taak waarbij geen handeling van de Koning vereist is. Wanneer de Grondwet of wet stelt 
dat een beslissing door de regering genomen moet worden, dan neemt de regering ‘bij 
koninklijk besluit’ een beslissing. Dat ‘koninklijk besluit’ moet dus door de Koning worden 
ondertekend. Op grond van artikel 47 Gw moeten alle wetten en koninklijke besluiten 
door de Koning en door één of meer ministers of staatssecretarissen worden ondertekend. 
De minister of staatssecretaris moet ondertekenen om te bewijzen dat hij of zij het besluit 
mede genomen heeft, dit wordt het contraseign genoemd (ingevoerd in 1848).  
 
De inhoud van de door de Koning en minister ondertekende besluiten varieert. Zo kan bij 
koninklijk besluit een lid van de Raad van State worden benoemd of een ministerie worden 
ingetrokken. Vaker draagt de wet de regering echter op om nadere regelingen vast te 
stellen in de vorm van een Algemene Wet van Bestuur. Ter onderscheiding van de 
vaststelling van algemene maatregelen van bestuur worden instellingsbesluiten, 
benoemingsbesluiten en andere soortgelijk besluiten kleine koninklijke besluiten genoemd. 
Ze worden klein genoemd, omdat aan de totstandkoming van een algemene maatregel 
van bestuur meer formaliteiten vastzitten.  
 
De Koning 
De Koning treedt op in 3 verschillende hoedanigheden. Hij is in eerste plaats het 
staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden. Als staatshoofd symboliseert hij de 
eenheid van ons land in bijvoorbeeld binnenlandse evenementen en buitenlandse 
staatsbezoeken. De tweede hoedanigheid van de Koning is deel van de regering. In artikel 
47 Gw is de Koning uitdrukkelijk lidmaatschap tot de regering gegeven. Hoewel artikel 
47 Gw suggereert dat de Koning enorm veel macht heeft, is de ministerraad en de Staten-
Generaal in de praktijk van grotere betekenis voor de wijze waarop de staat bestuurd 
wordt. De Koning neemt nog steeds wel een constitutionele positie in. De Grondwet noemt 
de Koning in talrijke artikelen en waar het over erfopvolging en regentschap spreekt, wordt 
de Koning persoonlijk bedoeld. Als laatste is de Koning ook nog privé persoon.  
 
De troonopvolging 
Nakomelingen van de laatst overleden Koning zijn de erfgenamen van de Kroon. Met 
plaatsvervulling gaan de ouderen voor de jongeren. Als er geen nakomelingen meer zijn 
van de laatst overleden Koning, komen zijn broers en zussen met hun nakomelingen aan 
de beurt en daarna zijn ooms en tantes. Op grond van artikel 25 Gw mogen zij echter 
niet verder dan in de derde graad verwant zijn aan de laatst overleden Koning.  
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Artikel 30 lid 1 Gw bepaalt dat wanneer het vooruitzicht bestaat dat een opvolger zal 
ontbreken, deze bij de wet kan worden benoemd. De Staten-Generaal neemt dit besluit in 
verenigde vergadering en met gekwalificeerde meerderheid na verkiezingen. Op grond van 
artikel 21 Gw treedt de troonopvolging in werking bij overlijden van de regerende Koning 
en wanneer de regerende Koning afstand doet van de kroon. Alleen de Koning kan afstand 
doen van het koningschap; potentiële troonopvolgers hebben die mogelijkheid niet. Op 
grond van artikel 40 Gw ontvangt de Koning jaarlijks uitkeringen ten laste van het Rijk. 
De wet regelt de uitkering aan de Koning en het Koninklijk huis, dat als gevolg van artikel 
40 Gw ook een uitkering toegekend krijgt. Het Kabinet van de Koning in is het leven 
geroepen om de Koning te ondersteunen in zijn taken.  
 
Regentschap en voogdij 
Een troonopvolger die jonger is dan achttien jaar kan het koninklijk gezag niet uitoefenen, 
aldus artikel 33 Gw. Tot de koning die leeftijd bereikt, moet het koninklijk gezag door 
een regent worden uitgeoefend. De regent wordt bij wet aangewezen en treedt in naam 
van de Koning op als waarnemer van het koninklijk gezag.  
 
Op initiatief van de ministerraad kan de verenigde vergadering van de Staten-Generaal, 
op grond van artikel 35 Gw, besluiten dat de Koning niet in staat is het koninklijk gezag 
uit te oefenen. In dat geval treedt de regentschap in waarbij de vermoedelijke opvolger 
van de Koning van rechtswege regent wordt, aldus artikel 37 lid 3 Gw. 
 
De inhuldiging en de Raad van State als waarnemer van het koninklijk gezag  
Artikel 32 Gw gaat ervan uit dat de troonopvolger van rechtswege de regerende Koning 
opvolgt, nadat de regerende Koning is overleden of afstand heeft gedaan van de Kroon. 
Ondanks de onmiddellijke opvolging kan zich een bijzonder geval voordoen waarbij er nog 
geen opvolger is, omdat de opvolger nog geen achttien jaar oud is, er nog geen regent is 
of nog niet is bepaald wie koninklijk gezag gaat uitoefenen. Op grond van artikel 38 Gw 
neemt de Raad van State dan tijdelijk het koninklijk gezag waar. 
 
Ministers 
Artikel 42 Gw bepaalt dat de regering door de Koning en ministers gevormd wordt. De 
minister-president en de ministers worden bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen, 
aldus artikel 43 Gw. De benoeming wordt door de minister-president mede ondertekend, 
dit heeft tot gevolg dat hij ook zijn eigen benoemingsbesluit mede ondertekent. 
 
De minister-president is dus verantwoordelijk voor zijn eigen benoeming en voor die van 
de overige ministers. Als het parlement van mening is dat de ministerploeg niet benoemd 
had mogen worden en het vertrouwen in de ministerploeg opzegt, dan moeten de minister-
president en de overige ministers ontslag nemen. De minister-president kan zich niet 
verschuilen achter een informateur of formateur, indien dat een ander was dan de minister-
president in kwestie. 
 
De ministers hebben meestal de leiding van een ministerie dat bij koninklijk besluit is  
ingesteld, aldus artikel 44 Gw. Een minister die is benoemd en die geen leiding heeft over 
een ministerie, wordt een minister zonder portefeuille genoemd. Ministers zonder 
portefeuille staan op één lijn met ministers die belast zijn met een ministerie. Ze zijn even 
verantwoordelijk voor ingediende wetsvoorstellen en ondertekende besluiten. Ook zijn ze, 
net zoals de ministers met een ministerie, lid van de ministerraad en kunnen ze daarin een 
stem uitbrengen.  
 
De ministerraad 
Het kabinet bestaat uit de ministerploeg en de staatssecretarissen samen. Het kabinet 
krijgt in de naam altijd de toevoeging van de naam van de minister-president, bijvoorbeeld 
het kabinet-Kok, Balkenende I, II en III en nu kabinet-Rutte II.  
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Het Reglement van orde van de ministerraad is bij koninklijk besluit van 2 maart 1994 
vastgesteld. Artikel 4 lid 1 van het Reglement van orde van de ministerraad bepaalt 
dat de raad beraadslaagt en besluiten neemt over het algemeen regeringsbeleid en dat het 
de eenheid bevordert van dat beleid. Het tweede lid geeft een niet-uitputtende opsomming 
van onderwerpen die het algemene regeringsbeleid raken en dus in ieder geval in de 
ministerraad behandeld moeten worden. Bij een meningsverschil tussen ministers beslist 
de minister-president op grond van artikel 6 van het Reglement van orde van de 
ministerraad. Op grond van artikel 12 van het Reglement van orde van de 
ministerraad is een minister gebonden aan een besluit van de ministerraad, ook al is hij 
het niet eens met dat besluit. Hij mag ook in geen enkel geval tegen een besluit van de 
raad handelen. De minister mag ook niet naar buiten laten blijken dat hij met een besluit 
van de raad oneens is. Wat dit betreft spreekt men van de homogeniteit van het kabinet. 
Als de minister het besluit in strijd acht met zijn verantwoordelijkheid, moet hij daar kennis 
van geven aan de raad. Als de raad vervolgens niet tot een compromis kan komen en de 
minister bij zijn standpunt blijft, moet de betrokken minister zijn ontslag indienen. 
 
Als een zaak in de ministerraad aan de orde is geweest, dragen alle ministers 
medeverantwoordelijkheid tegenover het parlement. Het is echter niet zo dat er per 
definitie een kabinetskwestie ontstaat wanneer het parlement het kabinetspunt niet steunt, 
dat hangt af van de inhoud van het besluit. 
 
De Minister-president 
De minister-president is de voorzitter van de ministerraad. Wanneer het kabinetsbeleid in 
het geding is, representeert hij het kabinet. Bij belangrijke internationale conferenties kan 
de minister-president, als hoofd en vertegenwoordiger van het kabinet, samen met de 
Minister van Buitenlandse Zaken namens de regering optreden. Intern organiseert hij de 
werkzaamheden van het kabinet. Hij heeft de leiding, maar heeft net als zijn collega-
ministers slechts één stem in de ministerraad. De minister-president staat niet boven de 
andere ministers, maar heeft wel bepaalde exclusieve bevoegdheden. Zo kan hij 
bijvoorbeeld in zijn eentje besluiten om een onderwerp op de agenda te zetten. 
 
Staatssecretarissen 
Staatssecretarissen worden ter ondersteuning van de ministers bij koninklijk besluit 
benoemd, aldus artikel 48 Gw. Staatssecretarissen worden in de formatieperiode 
verdeeld. Een staatssecretaris treedt alleen op als de minister het nodig acht en hij moet 
dan de aanwijzingen van de minister in acht nemen. Hoewel de staatssecretaris 
onderschikt is aan de minister, mag hij, wanneer de minister dat toelaat, de plaats van de 
minister nemen. De staatssecretaris mag dan onder andere wetten contrasigneren, aan de 
beraadslagingen in de ministerraad deelnemen, daar een raadgevende stem geven en 
verantwoordelijkheid nemen voor de indiening van wetsvoorstellen. De staatssecretaris is 
politiek verantwoordelijk voor zijn optredens en wanneer de volksvertegenwoordiging het 
vertrouwen in hem opzegt, moet hij aftreden. Hij heeft echter geen stemrecht in de 
ministerraad.  
Een tijdelijk afwezige minister wordt door zijn staatssecretaris vervangen. Is de afwezige 
minister niet in staat om een secretaris aan te wijzen, dan wordt hij vervangen door een 
collega-minister, die minister ad interim wordt genoemd. 
 
Hoofdstuk 5: De Staten-Generaal 
Het Nederlandse parlement bestaat uit twee kamers die samen de Staten-Generaal 
vormen. De Tweede Kamer wordt rechtstreeks gekozen en de leden van de Eerste Kamer 
worden door de leden van de Provinciale Staten gekozen (getrapte verkiezingen). Volgens 
artikel 40 Gw vertegenwoordigen beide kamers het gehele Nederlandse volk. Om een 
wetsvoorstel te aanvaarden, moeten beide kamers toestemming hebben gegeven. De 
kamers zijn echter niet volledig gelijkwaardig. De Tweede Kamer heeft, anders dan de 
Eerste Kamer, het recht van initiatief en amendement. 
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Volgens de Grondwet van 1815 moet de Eerste Kamer een hogere stand representeren om 
de lagere standen te remmen. Leden van de Eerste Kamer waren toen voor het leven 
gekozen door de Koning. In onze huidige democratie is een dergelijke standrepresentatie 
niet acceptabel. Men heeft daarom de samenstelling van de Eerste Kamer 
gedemocratiseerd zodat die nauwelijks meer van de Tweede Kamer verschilt. 
Tegenwoordig is een argument voor het voortbestaan van de Eerste Kamer dat men het 
nuttig vindt dat een ander college overweegt wat de Tweede Kamer heeft besloten. De 
Eerste Kamer is daarmee de ‘kamer van revisie’, ook wel chambre de réflexion. 
 
Tweede Kamer 
Samenstelling en onafhankelijkheid 
Artikel 51 lid 2 Gw bepaalt dat de Tweede Kamer uit honderdvijftig leden bestaat. Artikel 
54 lid 1 Gw bepaalt dat de leden van de Tweede Kamer door Nederlanders die de leeftijd 
van achttien jaar hebben bereikt worden gekozen. De leden worden voor vier jaar gekozen, 
ze moeten tegelijkertijd aftreden en zijn direct herkiesbaar. Kamerleden hebben recht op 
vakantie, de Kamer is dan ‘met reces’. Artikel 65 Gw bepaalt dat op de derde dinsdag in 
september, Prinsjesdag, door of namens de Koning een uiteenzetting wordt gegeven van 
het door de regering te voeren beleid. Die uiteenzetting wordt de troonrede genoemd. 
Artikel 105 lid 2 Gw bepaalt dat op diezelfde dag de begroting voor het volgende jaar 
wordt ingediend.  
 
Op grond van artikel 61 lid 1 Gw mogen zowel de Eerste als de Tweede Kamer een 
voorzitter en een griffier benoemen. De voorzitter moet uit één van de leden van de Kamer 
worden gekozen. De Tweede Kamer regelt haar werkzaamheden in een reglement van orde 
en de Eerste Kamer in het Reglement van orde van de Eerste Kamer.  
 
De Tweede Kamer is onafhankelijk in de regeling van haar werkzaamheden en organisatie. 
De Kamer bepaalt zelf of iemand al dan niet als gekozen moet worden beschouwd, daarvoor 
onderzoekt ze de geloofsbrieven. Geloofsbrieven zijn stukken waaruit de wettige verkiezing 
tot Kamerlid blijkt.  
 
De leden van de Staten-Generaal, de ministers en staatssecretarissen, hebben 
parlementaire onschendbaarheid op grond van artikel 71 Gw. Dit betekent dat zij niet 
mogen worden vervolgd voor hetgeen zij in de vergadering hebben gezegd of schriftelijk 
hebben overlegd. De leden van de Eerste en Tweede Kamer moeten zonder vrees voor 
beïnvloeding van andere staatsmachten kunnen werken. Op grond van artikel 67 lid 3 
Gw stemmen leden zonder last van wie dan ook (vrij mandaat). Die onafhankelijkheid 
geldt ook tegenover de fractie waar een Kamerlid uit wordt gezet: hij is niet juridisch 
verplicht om zijn zetel op te geven en kan dus als onafhankelijk Kamerlid verder. Het 
lidmaatschap van de Tweede Kamer wordt als voltijd gezien, waardoor de leden een door 
de wet geregelde geldelijke voorziening en een pensioen ontvangen, aldus artikel 63 Gw.  
 
Verkiesbaarheid 
Artikel 56 Gw bepaalt dat een lid van de Tweede Kamer de Nederlandse nationaliteit moet 
bezitten en de leeftijd van achttien jaar moet hebben bereikt. Om tot lid van de Tweede 
Kamer te worden verkozen mag men ook niet uit het kiesrecht zijn uitgesloten, aldus 
artikel 54 Gw.  
 
Actief kiesrecht  
Artikel 54 Gw bepaalt dat alleen Nederlanders die de leeftijd van achttien jaar hebben 
bereiken het actief kiesrecht hebben voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer. 
Nederlanders die geen ingezetenen zijn, kunnen onthouden worden van het kiesrecht.  
 
Algemeen kiesrecht 
Behoudens belemmeringen bezit iedere Nederlander het actieve en passieve kiesrecht op 
grond van artikelen 54 en 56 Gw. Dit kiesrecht is echter pas met de grondwetsherziening 
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van 1922 volledig doorgevoerd. Toen de Grondwet in 1917 werd herzien, kregen mannen 
het algemeen kiesrecht en vrouwen het passieve. Dit was voor vrouwen wel een 
vooruitgang, want tot 1917 hadden alleen mannen het kiesrecht.  
 
Kiesstelsels 
Kiesstelsels kunnen in twee groepen worden ingedeeld: in het meerderheidsstelsel en in 
het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Bij het meerderheidsstelsel wordt een 
kandidaat bij meerderheid gekozen (the winner takes all). Bij het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging worden zetels aan partijen toegekend naar ratio van hun aanhang.  
 
Wordt het meerderheidsstelsel gebruikt bij de verkiezing van een vertegenwoordigend 
orgaan, dan zal het gebied vaak worden verdeeld in een groot aantal districten. In elk 
district worden dan verkiezingen gehouden voor één zetel. Een districtenstelsel is niet per 
definitie een meerderheidsstelsel en omgekeerd kent een meerderheidsstelsel niet per se 
een indeling in districten. Meerderheidsstelsels hebben het nadeel dat ze geen evenredige 
verhouding geven tussen het aantal op een partij uitgebrachte stemmen en het aantal door 
die partij behaalde zetels. Een voordeel van het meerderheidsstelsel is dat het vaak meteen 
duidelijk aangeeft welke politieke groepering de komende jaren het land mag besturen. 
Dit kan de band tussen burger en staat verbeteren. 
 
Volgens artikel 53 Gw worden de leden van de Eerste en Tweede Kamer volgens het 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging gekozen. Het nadeel van het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging is dat het parlement versplinterd kan raken in een groot 
aantal fracties, waardoor een stabiele regeringscoalitie moeilijk gevormd kan worden. Bij 
een stelsel van evenredige vertegenwoordiging wordt het land niet in onafhankelijke 
districten verdeeld, maar in kieskringen. De kieskringen zijn verbonden aan een 
lijstengroep zodat het hele land als één kiesgebied functioneert. Artikel P5 van de 
Kieswet bepaalt dat iedere partij het aantal zetels krijgt dat overeenkomt met het aantal 
keren dat de partij de lijstgroep kiesdeler heeft behaald. De kiesdeler is het aantal 
uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal beschikbare zetels, artikel P6 van de 
Kieswet. Dus stel dat er 1.500.000 stemmen zijn uitgebracht en er 150 zetels te verdelen 
zijn, dan is de kiesdeler 10.000. Artikel P7 van de Kieswet bepaalt dat de overblijvende 
zetels, de restzetels, achtereenvolgens toegewezen worden aan lijsten die het grootste 
gemiddelde aantal stemmen heeft. Nadat de zetels per lijstengroep uitgerekend zijn, 
moeten we gaan bepalen hoeveel van die zetels toekomen aan elk van de lijsten van de 
partij. Het aantal op de lijstengroep uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door het aantal 
toegekende zetels, artikel P12 van de Kieswet. 
 
Omdat de kiezer zijn stem uitbrengt op een kandidaat, moet nog worden uitgerekend welke 
kandidaten van een lijst verkozen moeten worden verklaard. Om dit uit te rekenen, moet 
eerst worden berekend of kandidaten op basis van voorkeursstemmen gekozen zijn. 
 
Artikel P15 van de Kieswet zegt dat in de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte 
stemmen zijn gekozen die kandidaten die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen, 
een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler. Hierna is de 
lijstvolgorde beslissend. De aan de lijsten toegewezen zetels, die nog niet aan een 
kandidaat zijn toegekend, worden toegewezen in de volgorde van de lijst, aldus artikel 
P17 van de Kieswet. Artikel I10 van de Kieswet bepaalt dat onder bepaalde 
voorwaarden ons kiesstelsel ook een lijstencombinatie kent waarbij verbinding wordt 
gemaakt tussen de lijsten en de verschillende partijen.  
 
Bij ons stelsel van evenredige vertegenwoordiging zijn politieke partijen van groot belang. 
Het begrip ‘politieke partijen’ komt in de Grondwet niet voor, maar politieke partijen 
hebben wel op grond van de artikelen 8 en 9 Gw het grondrecht van vereniging en 
vergadering. Politieke partijen die aan de laatst gehouden verkiezingen voor de Eerste of 



Voorbeeldverslag Beginselen staatsrecht VU Rechtsgeleerdheid 2017-2018 

 

Facebook-pagina: Slimstuderen.nl – VU Rechten 

 

18 

Tweede Kamer hebben deelgenomen en tenminste één zetel hebben gewonnen, komen in 
aanmerking voor subsidiëring op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen.  
 
Primair stemmen kiezers op een partij en niet op een persoon. De kiezer laat zich leiden 
door de lijstaanvoerder of het programma, terwijl de kandidaten die op de lijst staan hem 
vaak onbekend zullen zijn. Er is bezwaar tegen dit onpersoonlijke karakter van ons 
kiesstelsel en men heeft de laatste jaren tal van voorstellen gedaan om het onpersoonlijke 
karakter van kandidaten tegen te gaan. Tot zover heeft geen van de voorstellen echter tot 
een wetswijziging geleid.  
 
De kiezers hebben in ons kiesstelsel geen directe invloed op de samenstelling van het 
kabinet. Na de verkiezingen zijn verschillende regeringscoalities mogelijk. De fractieleiders 
beslissen na onderhandelingen welke coalitie gevormd wordt en wie aan het bewind komt.  
 
Eerste Kamer 
Artikel 51 Gw bepaalt dat de Eerste Kamer vijfenzeventig leden heeft. De leden van de 
Eerste Kamer worden door middel van getrapte verkiezingen gekozen. Sinds 1848 kiezen 
de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. De verkiezing van de 
leden van de Eerste Kamer wordt binnen drie maanden na de verkiezingen van de leden 
van Provinciale Staten gehouden, aldus artikel 55 Gw. Artikel 53 Gw bepaalt dat de 
leden van de Eerste Kamer volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging worden 
gekozen. Sinds de grondwetsherziening van 1983 worden de leden van de Eerste en 
Tweede Kamer voor vier jaar gekozen op grond van artikelen 51 en 52 Gw.  
 
Incompatibiliteiten 
Artikel 57 Gw noemt een aantal functies die niet tegelijk met het Kamerlidmaatschap van 
een kamer kunnen worden uitgeoefend. Dit noemen we grondwettelijke 
incompatibiliteiten. Een voorbeeld is dat een minister of staatssecretaris niet tegelijk 
Kamerlid kan zijn. Bovendien kan een Kamerlid geen lid zijn van de Algemene Rekenkamer 
of de Raad van State. Het Kamerlidmaatschap is ook onverenigbaar met het lidmaatschap 
van de Hoge Raad of de functies van procureur-generaal of advocaat-generaal bij de Hoge 
Raad. 
 
Op grond van artikel 57 lid 4 Gw kan de wetgever verdere incompatibiliteiten vestigen 
aan het Kamerlidmaatschap, namelijk wettelijke incompatibiliteiten. Op grond van deze 
bepaling is de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement tot stand 
gebracht. 
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F. Hoofdstuk 6: Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale 
ombudsman en vaste colleges van advies 
 

Dit is een samenvatting van Hoofdstuk 6 van de verplichte literatuur van week 2 van het 
eerstejaarsvak Beginselen staatsrecht. 
 
De Raad van State 
De Raad van State is het voornaamste adviesorgaan van de regering en daarnaast 
rechterlijk college in geschillen van bestuur. De Grondwet eist dat de samenstelling en 
bevoegdheid van de Raad van State bij wet wordt vastgesteld, wat heeft geleid tot de Wet 
op de Raad van State. Op grond van artikel 74 Gw is de Koning voorzitter, hoewel dit 
formeel voorzitterschap is. De vermoedelijke opvolger van de Koning mag van rechtswege 
plaats nemen in de zittingen van de Raad zodra hij de leeftijd van achttien jaar heeft 
bereikt. Zitting in de Raad kan aan andere meerderjarige leden van het koninklijk huis 
worden verleend bij koninklijk besluit, zo mag Máxima sinds 2004 zitting nemen in de 
Raad. Op grond van artikel 1 lid 4 Wet RvS hebben leden van het koninklijk huis geen 
stem in de Raad. De Raad van State bestaat verder uit een vicepresident en ten hoogste 
tien leden, die bij koninklijk besluit voor het leven zijn benoemd. De vicepresident is belast 
met de leiding van het werk van de Raad van State. De Raad is in twee afdelingen verdeeld: 
de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak. De vicepresident maakt deel 
uit van de Afdeling advisering en de leden kunnen in beide afdelingen zitting nemen. De 
Koning verschijnt alleen bij plechtige gelegenheden in de vergadering van de Raad. Ten 
opzichte van de regering heeft de Raad een onafhankelijke positie. 
 
Bevoegdheden van de Raad van State  
De bevoegdheden van de Raad kunnen zowel adviserend als beslissend zijn. Op grond van 
artikel 73 lid 1 Gw brengt de Afdeling advisering van de Raad van State advies uit over 
alle wetsvoorstellen en alle ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur en 
voorstellen tot goedkeuring van verdragen. Artikel 19 Wet RvS kent echter 
uitzonderingen. Op grond van artikel 80 Gw worden de adviezen van de Raad openbaar 
gemaakt. Artikel 73 lid 2 Gw bepaalt dat de Kroon belast is met de adviserende taak van 
de Raad in bestuursgeschillen en lid 3 bepaalt dat de Afdeling bestuursrechtspraak de 
rechtsprekende taak heeft. Artikel 17 lid 2 Wet RvS bepaalt dat de Afdeling advisering 
in alle gevallen waarin de regering het dienstig acht, moet horen. Op grond van artikel 
21 Wet RvS kan de Raad ook op eigen initiatief advies geven aan de regering. De Raad 
van State oefent koninklijk gezag uit in het bijzondere geval dat er nog geen troonopvolger 
is of regent, aldus artikel 38 Gw.  
 
Werkwijze van de Raad van State  
De Afdeling advisering moet bij de voorbereiding van adviezen en ontwerp-besluiten met 
gesloten deuren beraadslagen. Indien met betrekking tot dezelfde zaak achtereenvolgens 
beide taken van de Raad van State door dezelfde leden worden vervuld, kan dit een 
probleem opleveren. De onpartijdigheid van de Raad van State kan in twijfel worden 
getrokken en er zou sprake kunnen zijn van strijd met artikel 6 EVRM. Om dit te 
voorkomen heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een praktijk ontwikkeld waarbij ervoor 
gezorgd wordt dat de leden die betrokken waren bij advisering over een wettelijke 
bepaling, niet deel uit kunnen maken van de kamer die een rechtszaak behandelt, waarin 
de rechtmatigheid van die bepaling wordt betwist. 
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G. Hoofdstuk 17: De structuur van het koninkrijk 
 
Dit is een samenvatting van Hoofdstuk 17 van de verplichte literatuur van week 2 van het 
eerstejaarsvak Beginselen staatsrecht. 
 
De organen van het Koninkrijk 
Het hoofd van het Koninkrijk is de Koning. Hij voert de regering van het Koninkrijk en van 
de vier landen. Uit artikel 2 lid 2 van het Statuut blijkt dat in Curaçao, Aruba en Sint 
Maarten een gouverneur de Koning vertegenwoordigt. 
 
De gouverneur heeft een dubbele positie. Enerzijds vertegenwoordigt hij de regering van 
het Koninkrijk en dus is hij koninkrijksorgaan. Anderzijds vertegenwoordigt hij de Koning 
als hoofd van de landsregering en dus is hij hoofd van de regering van Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten. Zijn bevoegdheden als hoofd van de landsregering zijn te vinden in de 
staatregeling van het betrokken land en zijn bevoegdheden als koninkrijksorgaan zijn 
geregeld in een reglement dat bij rijkswet is vastgesteld.  
 
De samenstelling van de Raad van Ministers van het Koninkrijk is geregeld in artikel 7 
van het Statuut. Deze Raad van Ministers is het voornaamste bestuursorgaan van het 
Koninkrijk. Volgens artikel 10 van het Statuut neemt de gevolmachtigde minister deel 
aan het overleg in de koninkrijksministerraad over aangelegenheden van het koninkrijk 
welke zijn land raken. Artikel 11 van het Statuut geeft aan wanneer daarvan sprake is.  
 
Ook is er een Raad van State van het Koninkrijk, waarvan de positie is geregeld in artikel 
13 van het Statuut. Hij is de Nederlandse Afdeling advisering van de Raad van State, op 
verzoek van Curaçao, Sint Maarten of Aruba, aangevuld met een lid (staatsraad) uit 
Curaçao, Sint Maarten of Aruba. Binnen het Koninkrijk is er geen sprake van een 
rijksparlement. 
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H. Auteurs gezocht voor het VU Rechten SLIM team!  
 
Met een groep van bachelor studenten Rechtsgeleerdheid van de VU schrijven wij voor elk 
studiejaar van de bachelor samenvattingen. Wij zijn op zoek naar eerstejaarsstudenten die 
ons team komen versterken! 
 
Wat zijn de voordelen van werken als auteur bij SlimStuderen.nl? 
Je hebt een studie gerelateerde bijbaan, waardoor jij tijdens je werk actief bezig bent met 
je studie. Je verdient dus geld door te studeren! Het is een flexibele bijbaan, waarbij je 
zelf kunt aangeven hoeveel je wilt werken. Je kunt je werktijden grotendeels zelf indelen. 
Samen met de andere auteurs zorg jij ervoor dat er voor de rechtenstudenten uit jouw 
studiejaar samenvattingen van de volledige studiestof beschikbaar zijn. Hierdoor ben je 
zelf altijd ruim op tijd voorbereid op de tentamenweek. Bovendien krijg je als auteur 
natuurlijk zelf ook de samenvattingen om je tentamens goed voor te kunnen bereiden. 
 
Wat zoeken wij in jou als auteur? 
Je bent een gemotiveerde rechtenstudent, je beheerst de Nederlandse taal goed en je bent 
in staat om zelfstandig te kunnen werken. Herken jij jezelf hierin? Dan is werken als auteur 
bij Slimstuderen.nl zeker iets voor jou!  
 
Heb je interesse? Stuur dan een e-mail voor meer informatie naar 
s.denhaan@slimstuderen.nl of solliciteer direct door je cv en motivatiebrief op te sturen 
naar s.denhaan@slimstuderen.nl.  
 
Deadline sollicitaties: zondag 17 september 2017. 
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I. Bestel de volledige Samenvatting nu met extra Korting op 
SlimStuderen.nl!  

 
KORTING! Snel de gehele samenvatting van Beginselen in het Staatsrecht 
bestellen? Bestel hem nu op www.slimstuderen.nl en ontvang 25% korting op 
je bestelling met de volgende kortingscode: WelkomBijSlim2017 
 
Houd daarnaast onze Facebook groep (SlimStuderen – VU Rechten) in de gaten voor de 
laatste supplementen en winacties!  
 
SlimStuderen.nl vat alle hoor- en werkcolleges, jurisprudenties en literatuur samen van 
alle vakken van de studie Rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Bestel ze 
eenvoudig online op www.slimstuderen.nl, of neem een SLIM abonnement en 
zorg ervoor dat je alle tentamens haalt! 
 
Wil jij op de hoogte blijven van alle samenvattingen die wij aanbieden?  
Maak een account aan op onze website www.slimstuderen.nl.  

 

 


