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Tentamentrainingen van Capita Selecta? Wanneer je vóór 1 oktober 2018 bestelt via onze websites,
profiteer je van extra korting door de volgende kortingscode te gebruiken: Welkom2018SSCS.
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Hoofdstuk 1: Hoe werkt recht in onze rechtsstaat?
Dit hoofdstuk behandeld een introductie tot de begrippen recht en rechtswetenschap. Daarnaast
behandelen we de verschillen tussen publiekrecht en privaatrecht en een aantal andere
onderscheidingen binnen het recht en diens verschillen.

De indeling van ‘het recht’
Er zijn veel diverse manieren om het begrip ‘recht’ of ‘rechtswetenschap’ te definiëren. Als eerste is
het natuurlijk belangrijk de basale begrippen van ‘het recht’ te kennen. Deze begrippen zullen
allemaal behandeld worden.
Het begrip recht is zoals hierboven gezegd geen eenduidig begrip. Wat we wel van het recht weten,
is dat we het globaal verdelen in twee categorieën: publiekrecht en privaatrecht.
In het publiekrecht gaat het om de verhouding tussen de overheid en burgers of tussen overheden
onderling. Publiekrechtelijke rechtsgebieden zijn: strafrecht, bestuursrecht en staatsrecht.
In het strafrecht gaat het om een burger die een strafbaar feit heeft gepleegd en daardoor door de
officier van justitie wordt gebracht. Ondanks dat het strafbare feit van de pleger wellicht tegen een
andere burger is verricht, is de tussenkomst van het Openbaar Ministerie de oorzaak dat het
strafrecht tot het publiekrecht wordt gerekend. Het Openbaar Ministerie is namelijk een onderdeel
van ‘de overheid’.
In het bestuursrecht gaat het om de vraag hoe burgers en overheden ten opzichte van elkaar mogen
en moeten handelen. Het bestuursrecht reguleert het handelen van de verschillende overheden en
geeft hen taken en bevoegdheden. Aan de andere kant zorgt het bestuursrecht voor regulering van
individuen ten opzichte van ‘het algemeen belang’. Hierbij moet je onder andere denken aan het feit
dat voor sommige handelingen van burgers vergunningen moeten worden aangevraagd bij de
gemeente.
In het staatsrecht gaat het om de vraag hoe verschillende overheidsverbanden zich tot elkaar
verhouden en hoe zij werken. Een voorbeeld van het staatsrecht is het opstellen van wetten door de
wetgever in formele zin en de wijze waarop de Grondwet kan worden aangepast.
In het privaatrecht gaat het om de verhoudingen tussen burgers onderling. Wanneer mag je trouwen
en scheiden (in het personen- en familierecht) en in het vermogensrecht gaat het bijvoorbeeld om de
vraag wanneer de ene burger recht heeft op schadevergoeding van een andere burger. Dit laatste
voorbeeld is een voorbeeld van vermogensrecht.
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Schematisch ziet dat er als het volgt uit:
Het recht

Publiekrecht

Strafrecht
Bestuursrecht
Staatsrecht
Volkenrecht

Privaatrecht

Personen- en familierecht
Vermogensrecht
Rechtspersonenrecht

Bron: Capita Selecta Studieondersteuning

Zoals je kunt zien, hangt het dus van de partijen af of we een rechtsgebied indelen in de categorie
privaatrecht of publiekrecht. Een andere manier om te kijken of een rechtsbetrekking tot het privaatof het publiekrecht behoort, is het kijken naar welk belang er beschermd wordt. Het publiekrecht
heeft als eigenschap op het algemeen belang te dienen terwijl het privaatrecht juist een individueel
belang van een burger probeert te beschermen. Om het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht
aan te duiden, zou je ook kunnen kijken naar wie er moet handelen als het recht gehandhaafd moet
worden. Als er in een privaatrechtelijke rechtsverhouding moet worden gehandhaafd zal een van de
betrokken partijen het initiatief moeten nemen. Als ‘de overheid’ acties moet ondernemen om te
handhaven spreken we al snel van publiekrecht. Ook het handhavingsmiddel dat gekozen kan
worden, hangt af van de rechtsbetrekking. Is de rechtsbetrekking publiekrechtelijk van aard? Dan zal
de overheid het middel tot handhaving bezitten en zullen deze in de regel zwaarder zijn dan wanneer
de rechtsverhouding privaatrechtelijk van aard is.
Samengevat kun je de onderverdeling tussen privaatrecht en publiekrecht dus herkennen aan:
• De aard van de betrokken partijen;
• De aard van de te beschermen belangen;
• Het initiatief tot handhaving
• De middelen van de handhaving.
Objectief en subjectief recht
Behalve het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht zoals hierboven beschreven, kennen we
ook nog het onderscheid tussen het objectieve recht en het subjectieve recht.
Onder objectief recht verstaan we het recht van hier en nu. Met andere woorden zou je kunnen
zeggen dat het objectieve recht de verzameling van rechtsregels is op een bepaalde plaats en op een
bepaalde tijd. Die rechtsregels zijn dus plaats en tijd afhankelijk. Voor ons is het objectieve recht het
recht dat in Nederland geldt, terwijl voor een Chinees het positieve recht, de verzameling van
rechtsregels in China is.
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Een subjectief recht is een recht dat een drager van de rechten en plichten kan ontlenen aan het
objectieve recht. Een rechtssubject kan bijvoorbeeld het recht van eigendom van een fiets bij zich
dragen. Het subjectieve recht eigendom moeten anderen ten opzichte van jou respecteren.
Formeel en materieel recht
Behalve de onderscheid van publiek- en privaatrecht en het onderscheid tussen objectief en
subjectief recht kennen we ook het onderscheid tussen formeel recht en materieel recht. Dit
onderscheid kennen we zowel in het publiekrecht als in het privaatrecht.
Het materiële recht wordt ook wel inhoudelijk recht genoemd. Materieel recht is de verzameling van
regels uit het positieve recht die gelden. Het materieel recht regelt hoe rechtssubjecten zich in het
maatschappelijk verkeer ten opzichte van elkaar moeten gedragen. Een makkelijk voorbeeld om te
onthouden wat het materieel recht inhoudt, is de verdeling te maken in het strafrecht. Het materiele
recht in het strafrecht is het wetboek van strafrecht. In dit wetboek staat bijvoorbeeld dat je niet
mag stelen (art. 410 Sr) of dat het verboden is om door rood te rijden.
Het formele recht wordt ook wel procesrecht genoemd en het formele recht zorgt er voor dat het
materiële recht ten uitvoer kan worden gebracht. Als we het formele recht gaan toepassen op het
strafrecht dan is het Wetboek van Strafvordering (Sv) het formele deel. In dit wetboek staan de
procesregels met betrekking tot het strafrecht geregeld.
Dwingend en regelend recht
Het laatste onderscheid dat wordt gemaakt binnen het recht, is het onderscheid tussen dwingend en
regelend recht.
Het dwingende recht is recht waarvan niet mag worden afgeweken. Bij regelend recht geeft de
wetgever vaak een rechtsregel waar partijen van mogen afwijken. Het verschil tussen dwingend
recht en regelend recht kun je vaak in het wetsartikel zelf opmerken. Op het moment dat de
wetsbepaling duidelijk wil maken dat de bepaling van regelend recht is, staat er vaak een zinsnede
als ‘tenzij de partijen anders overeenkomen’ of iets dat daar op lijkt.
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Oefenopgaven Hoofdstuk 1
1. Het briefgeheim is een voorbeeld van een
A. Persoonlijkheidsrecht
B. Objectief vermogensrecht
C. Publiekrechtelijk subjectief recht
D. Privaatrechtelijk absoluut recht
2. Als je een fiets in bezit neemt die aan niemand toebehoort dan is dat een onderdeel van?
A. Het overeenkomstenrecht dat onderdeel is van het privaatrecht en materieel van aard is.
B. Het overeenkomstenrecht dat onderdeel is van het privaatrecht en formeel van aard is.
C. Het strafrecht dat onderdeel is van het publiekrecht en materieel van aard is.
D. Het eigendomsrecht dat onderdeel is van het privaatrecht en materieel van aard is.
3. In art. 6:219 BW staat het herroepingsrecht. Het recht op te herroepen is een?
A. Zakelijk recht
B. Beperkt recht
C. Bepaling van regelend recht
D. Bepaling van dwingend recht
4. Als een gemeente besluit om printers aan te schaffen dan sluiten zij een koopovereenkomst
met de verkoper van de printers. Welke van de onderstaande criteria is het meest bepalend
om deze handeling in te delen in het privaatrecht?
A. De aard van de betrokken partijen
B. De structuur van de regels die bij de koopovereenkomst horen
C. De aard van de te beschermen belangen
D. Het initiatief voor het handhaven van de regels als er iets mis blijkt te zijn.
5. Uit art. 6:185 BW blijkt dat een producent aansprakelijk is op het moment dat zijn product
schade veroorzaakt. Dit is een bepaling van:
A. Formeel privaatrecht
B. Materieel privaatrecht
C. Goederenrecht
D. Gewoonterecht
6. In art. 7:206 lid 1 BW staat dat het kopen van een onroerende zaak in beginsel schriftelijk
dient te geschieden. Deze bepaling is een voorbeeld van
A. Dwingend recht
B. Regelend recht
C. Een zakelijk recht
D. Een beperkt recht
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7. Het recht op godsdienstvrijheid staat in de Grondwet. Als we dit recht gaan indelen als
subjectief recht, wat voor type subjectief recht is het dan?
A. Een publiekrechtelijk recht
B. Een privaatrechtelijk recht
C. Een relatief recht
D. Een absoluut recht
8. Onder welke categorie kun je de eigendom van een huisdier indelen?
A. Een publiekrechtelijk subjectief recht
B. Een publiekrechtelijk objectief recht
C. Een absoluut vermogensrecht
D. Een relatief vermogensrecht
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Hoofdstuk 2: Rechtsvinding
Rechtsvinding houdt in dat er wordt gekeken naar de manier waarop de rechter zijn uitspraken tot
stand laat komen. In dit hoofdstuk behandelen we de regelgeleide rechtsvinding en de casuïstische
rechtsvinding.
Het tot stand komen van een uitspraak
Een uitspraak van een rechter kan op twee manieren tot stand komen:
1. Regelgeleide rechtsvinding (hard and fast rules);
a. De rechter gaat de rechtsregel toepassen;
b. Gericht op rechtszekerheid;
c. Gericht op rechtsgelijkheid;
d. Gericht op rechtseenheid;
2. Casuïstische rechtsvinding (contextualisme);
a. Minder gericht op rechtszekerheid omdat elke casus anders is;
b. Het recht en de rechtsgevolgen zijn afhankelijk van de omstandigheden van het
geval;
c. Streeft naar billijkheid in het concrete geval.
Casuïstische rechtsvinding vindt plaats aan de hand van het contextualisme. Het contextualisme
betekent dat je het recht alleen kunt bestuderen als je de context van het recht daarin meeneemt.
Met andere woorden je moet niet alleen kennis moeten hebben van het positieve recht maar ook
van de manier waarop dat recht tot stand is gekomen en de omstandigheden die op die plaats en op
die tijd golden.
Om via het contextualisme de rechtswetenschap te beoefenen zijn drie dingen van belang om te
bestuderen:
1. De concrete casus die speelt;
2. De omstandigheden die golden toen het recht tot stand kwam;
3. De omstandigheden die van belang zijn met betrekking tot het functioneren van het recht.
Het recht kan niet worden begrepen als men de context waarin het tot stand is gekomen en waarin
het wordt toegepast buiten beschouwing laat. Voor goed begrip van de rechtswetenschap is het van
groot belang de verschillende bestuderingswijzen van het recht en hun onderlinge verhouding te
kennen. Praktijkjuristen hebben eveneens kennis nodig over de omstandigheden van het concrete
geval om hun werk te kunnen doen.

Regelgeleide rechtsvinding vs. casuïstische rechtsvinding
Regelgeleide rechtsvinding is gericht op het systeem der rechtsregels als geheel en de eenheid en
zekerheid die hier vanuit moet gaan. Casuïstische rechtsvinding betrekt de omstandigheden van het
geval bij de normering van de wettelijke regels. Dit betekent dat casuïstische rechtsvinding evengoed
behoefte heeft aan de wettelijke regels. Het recht is een wisselwerking tussen de regelgeving van de
wetgever vooraf en de normering van die regelgeving in het concrete geval door de rechter achteraf.
Het systeem der rechtsregels als geheel biedt rechtszekerheid.
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Zij vormen algemene regels die in het licht van de omstandigheden van het geval door de rechter
moeten worden beoordeeld. Het recht heeft een zekere ‘open texture’ die ruimte biedt voor nadere
invulling.
Ten aanzien van regelgeleide rechtsvinding en casuïstische rechtsvinding kunnen drie algemene
conclusies worden getrokken:
1. Het type rechtsvinding dat moet worden gebruikt is afhankelijk van de omstandigheden van
het geval. Soms vragen de omstandigheden om duidelijke regeltoepassing en soms om
billijkheid in het concrete geval;
2. De context speelt bij rechtsvinding altijd in meer of mindere mate een rol;
3. Er kunnen zich altijd bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor een uitzondering op
de hoofdregel noodzakelijk is.
Het driehoeksmodel
We hebben net de verschillende indelingen van het recht behandeld. Nu gaan we kijken naar de
invalshoeken die een jurist heeft om het recht te bestuderen. Dit wordt ook wel het driehoeksmodel
genoemd. Dit model bestaat uit drie zogeheten “momenten”:
1. Het normatieve moment;
2. Het ideële moment;
3. Het actuele moment.

Het normatieve moment
Het normatieve moment van het echt wordt ook wel het juridische moment genoemd. Het
normatieve moment van het driehoeksmodel gaat over de regels, beslissingen en beginselen die
onder ‘het recht’ worden verstaan. Met andere woorden zou je kunnen zeggen dat het normatieve
moment om het positieve recht draait.
Het ideële moment
In het ideële moment, dat ook wel het filosofische moment wordt genoemd, gaat het om de ideeën,
opvattingen en waarden die worden gebruikt om het positieve recht te toetsen. Bij menselijk
handelen, gaat het niet alleen om het positieve recht maar ook om de vraag wat de betreffende
persoon verstaat onder goed of slecht.
Het actuele moment
Het actuele moment wordt ook wel het sociologische moment genoemd. In het actuele moment gaat
het om het geheel van maatschappelijke gebruiken en praktijken die er voor hebben gezorgd dat het
positieve recht vorm heeft gekregen.
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Oefenopgaven Hoofdstuk 2
1. Welke stelling over het contextualisme is juist?
A. Het contextualisme vindt rechtseenheid een van belangrijkste waarden in het recht.
B. Het contextualisme vindt casuïstische rechtsvinding belangrijker dan regelgeleide
rechtsvinding.
C. Het contextualisme vindt dat het recht pas in de laatste instantie in de gegeven
omstandigheden haar vorm en inhoud krijgt.
D. Het contextualisme vind billijkheid in het concrete geval belangrijker dan
rechtsgelijkheid.
2. Volgens het boek ‘Recht in Context’ valt de jurisprudentie onder:
A. Het objectieve moment van het driehoeksmodel.
B. Het normatieve moment van het driehoeksmodel.
C. Het ideële moment van het driehoeksmodel.
D. Het actuele moment van het driehoeksmodel.
3. Al jarenlang woedt er in Nederland een discussie over het invoeren van een boerkaverbod.
Tijdens dit debat wordt als argument door de tegenstanders aangevoerd dat een
boerkaverbod een voorbeeld is van symboolwetgeving omdat er in Nederland door weinig
mensen een boerka wordt gedragen.
Welk moment van het driehoeksmodel wordt in dit argument benadrukt?
A. Het actuele moment.
B. Het normatieve moment.
C. Het ideële moment.
D. Het objectieve moment.
4. In juli 2015 heeft het Hof van ’s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan over een
echtsscheidingszaak. Het Hof overwoog: ‘aan de moeder kan worden toegegeven dat de
vraag hoe een schriftelijke overeenkomst dient te worden uitgelegd niet enkel kan worden
beantwoord aan de hand van de taalkundige uitleg. Het komt tevens aan op de zin die
partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen
mocht toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten
verwachten. ‘
In deze bepaling wordt de rechtsregel uit …. herhaalt. Wat hoort er op de puntjes?
A. Haviltex
B. HBU-Saladin
C. Lindenbaum-Cohen
D. de onwaardige deelgenoot
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5. Als de rechtsvinding plaatsvindt door de regelgeleide rechtsvinding, dan is dit voornamelijk
gericht op?
A. Rechtszekerheid.
B. Rechtseenheid.
C. Individuele gerechtigheid.
D. Consensus.
6. Als iets in de praktijk helemaal anders gaat dan de manier waarop de wet dit voorschrijft dan
is er in het driehoeksmodel een conflict tussen?
A. Het ideële moment en het normatieve moment.
B. Het ideële moment en het actuele moment.
C. Het actuele moment en het normatieve moment.
D. Het actuele moment en het normatieve en het ideële moment.
7. Welke uitspraak met betrekking tot het arrest HBU-Saladin is juist?
A. De Hoge Raad past ongeschreven rechtsbeginselen toe om beargumenteerd uitspraak te
doen in deze zaak.
B. De omstandigheden van het geval worden door de Hoge Raad zo geformuleerd dat er
een waarschuwingsplicht is gaan gelden.
C. De begrippen redelijkheid en billijkheid hebben volgens de Hoge Raad ook een
derogerende werking.
D. De grammaticale uitleg van de wet wordt hier door de Hoge Raad verboden.
8. Het Haviltex arrest ging over de uitleg van contractsbepalingen? Welke criteria hanteert de
Hoge Raad in dit arrest?
9. Het Haviltex arrest is een typisch geval van casuïstische rechtsvinding. Wat wordt hiermee
bedoeld?
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Hoofdstuk 3: De rechtsstaat
In dit hoofdstuk worden de rechtsstaat en scheiding der machten (Trias Politica) behandeld.

Het recht als systeem van bronnen en begrippen
Het recht kent als het ware een eigen taal met grondbegrippen en begrippen-pyramides. Hoe
definieer je juridische begrippen? Dat is per definitie lastig vanwege drie redenen:
1. Juridische begrippen kennen altijd een zekere vaagheid. De betekenis en de omvang van
bepaalde begrippen zijn geen vast gegeven;
2. Juridische begrippen kennen een open texture die is gebaseerd op taal, maar de betekenis en
uitleg van die taal kan door tijdsverloop veranderen;
3. De toepassing van juridische begrippen is afhankelijk van evaluatieve criteria, waarover men op
den duur van mening kan verschillen.
Dat de betekenis van open texture begrippen door de tijd heen blijft veranderen blijkt duidelijk uit
het Lindenbaum/Cohen arrest.

Wanneer is er sprake van een juridisch probleem?
In beginsel wanneer er voor een probleem een oplossing in het rechtssysteem wordt gezocht. De
afbakening tussen een juridisch, sociaal of moreel probleem is echter niet altijd duidelijk. Om een
juridische kwestie te kunnen herkennen is het noodzakelijk de betekenis van het begrip ‘recht’ goed
te kennen. Het verplichte arrest hierbij toont onmiddellijk deze problematiek.

De Trias Politica van Montesequieu
Iedere staat kent een zekere bevoegdheidsverdeling. De bevoegdheidsverdeling die grote invloed
heeft gehad op de indeling van de staten in het Westen is die van Montesquieu die in het jaar 1748
met zijn ‘De l’esprit des lois’ een onderscheid maakte tussen de wetgevende, uitvoerende en
rechterlijke macht. Ook wel de scheiding der machten genoemd, waardoor de organen onafhankelijk
van elkaar functioneren. De macht die iedere bevoegdheid aan deze organen toekent wordt door
verschillende controlemogelijkheden tussen de organen onderling beperkt. Dit noemt men het
systeem van checks and balances.
•
•
•

De wetgevende macht is exclusief bevoegd ten aanzien van de wetgeving en rechtsvorming;
De uitvoerende macht houdt zich enkel bezig met het uitvoeren van deze wetten;
De rechterlijke macht past de wetten toe in een concreet geschil.
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Het rechtsstaatsbeginsel
In een rechtsstaat is de overheid ook gebonden aan de wet. Dit dient ter bescherming van de burgers
jegens de staat. De rechtstaat kent een aantal centrale elementen:
•
•
•

Het legaliteitsbeginsel;
De onafhankelijke rechtspraak;
De democratie.

Het legaliteitsbeginsel
Ieder optreden van de overheid dient een grondslag in de wet te hebben. Is deze grondslag er niet,
dan is er geen bevoegdheid tot optreden. Het legaliteitsbeginsel is van belang wanneer de overheid
optreedt, dus hoofdzakelijk in het publiekrecht. In het privaatrecht speelt het legaliteitsbeginsel niet.
Twee belangrijke gevolgen van het legaliteitsbeginsel zijn als volgt:
• De bevordering van de rechtszekerheid: de rechtszekerheid biedt de burgers houvast, omdat
zij weten hoe het recht luidt en welke reactie zij van de overheid kunnen verwachten.
• De bevordering van rechtsgelijkheid: dit heeft tot gevolg dat alle burgers zich aan dezelfde
regels dienen te houden en aan de hand van dezelfde criteria worden beoordeeld.
Een belangrijk nadeel van het legaliteitsbeginsel is dat het soms tot een onbevredigend resultaat
voor de maatschappij als geheel kan leiden. Het komt wel eens voor dat er een ‘maas’ in de wet zit.
Ieder weldenkend mens begrijpt dat er op een dergelijk moment vanuit de overheid een ingrijpen
moet volgen (bijv. straffen/handhaven/belasting heffen), maar dit is dan niet mogelijk vanwege het
ontbreken van een wettelijke grondslag.
De democratie
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte democratie. Bij de directe democratie
kunnen de burgers zelf wetten goedkeuren of afkeuren. Bij de indirecte democratie kiezen de
burgers een volksvertegenwoordiging die namens het volk over wetten en regels gaat stemmen.
Nederland kent een parlementaire democratie. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn:
• Een gekozen volksvertegenwoordiging na vrije en eerlijke verkiezingen;
• Het rechtsstaatbeginsel;
• Een parlementair stelsel;
• Grondrechten: deze komen aan iedere burger toe en waarborgen diens autonomie. De
grondrechten bieden de burger eveneens bescherming tegen de macht van de overheid.
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Er wordt onderscheid tussen klassieke grondrechten en sociale grondrechten gemaakt.

Klassieke grondrechten

Sociale grondrechten

Vrijheidsrechten

Algemene beleidsverplichtingen overheid

Politieke rechten / Gelijkheidsrechten

Geen rechten voor individu

Art. 1-18 Grondwet

Art. 18 lid 2 t/m 23 lid 1 Grondwet

Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht
De onafhankelijkheid van rechters ten opzichte van de overige machten leidt ertoe dat rechters vrij
kunnen rechtsspreken. Dit is ook de reden waarom rechters voor het leven worden benoemd. Binnen
de rechterlijke macht bestaat eveneens geen hiërarchie. Rechters hoeven zodoende niet te vrezen
voor hun baan indien zij misschien vanuit politiek oogpunt onwenselijke beslissingen zouden nemen.
De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht vindt zijn grondslag in art. 117 Gw.
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Oefenopgaven Hoofdstuk 3
1. Van Ommeren stelt dat het legaliteitsbeginsel één primaire functie heeft, namelijk:
A. Bijdragen aan de instandhouding van een geordende, rechtstatelijke, democratische
samenleving.
B. Voorkomen dat de overheid haar macht misbruikt.
C. Voorkomen dat er in strijd met het recht wordt opgetreden.
D. Het democratische model in stand houden door de medezeggenschap van de
volksvertegenwoordiging te bevorderen.
2. Welk algemeen beginsel vormt de basis van de rechtsstaat?
A. Het gelijkheidsbeginsel.
B. Het democratiebeginsel.
C. Het opportuniteitsbeginsel.
D. Het legaliteitsbeginsel.
3. Welk beginsel beheerst de rol van de OvJ in een strafzaak?
A. Het gelijkheidsbeginsel.
B. Het wederrechtelijkheidsbeginsel.
C. Het opportuniteitsbeginsel.
D. Het ‘geen straf zonder schuld’ beginsel.
4. Wat is geen minimumvereiste voor een democratie?
A. Sociale grondrechten voor iedere burger.
B. Openbaarheid van besluitvorming.
C. Mogelijkheid tot het verwerven van politieke macht voor iedere burger.
D. Waarborgen van minderheidsrechten.
5. De essentie van ons parlementaire stelsel blijkt uit:
A. Art. 57 Grondwet.
B. Art. 82 lid 1 Grondwet.
C. Art. 71 Grondwet.
D. Art. 42 lid 2 Grondwet.
6. Wetten in formele zin leggen een enorme weg af voor zij tot stand komen. Beschrijf deze
procedure en vermeld de relevante wetsartikelen.
7. Welke uitspraak is JUIST ten aanzien van sociale grondrechten?
A. Ze beogen de vrijheid van de burger te beschermen
B. Ze houden een resultaatsverplichting in
C. Ze houden een inspanningsverplichting in
D. Ze kunnen bij de rechter worden afgedwongen
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8. De maatstaven van het recht en de eisen van efficiëntie en effectiviteit spelen een rol bij de
besluitvorming van organen. Dit sluit aan bij het toetsen op:
A. Doelmatigheid en rechtszekerheid.
B. Doelmatigheid en rechtmatigheid.
C. Rechtszekerheid.
D. Rechtmatigheid.
9. De Marktverordening 2008 zoals deze door de gemeenteraad van Rotterdam is vastgesteld is:
A. Een privaatrechtelijke rechtshandeling, want het is een beleidsregel.
B. Een publiekrechtelijke rechtshandeling in de vorm van een beschikking.
C. Een privaatrechtelijke rechtshandeling in de vorm van een overeenkomst.
D. Een publiekrechtelijke rechtshandeling, want het is een algemeen verbinden voorschrift.
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Antwoorden Oefenopgaven
Hoofdstuk 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C
D
C
C
B
A
A
C

Hoofdstuk 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

C
B
A
A
A
C
C
Context/rechtskennis van partijen/ wederzijdse verwachtingen etc.
Er werd niet naar de taalkundige/grammaticale uitleg van het contract gekeken, maar naar
de context van de casus.

Hoofdstuk 3
1. B
2. D
3. C
4. A
5. D
6. Art. 81-88 Gw: 1. Wetsvoorstel/MvT 2. Bespreking Ministerraad 3. Wetsvoorstel RvS →
openbaar advies 4. Indiening Tweede Kamer 5. Bespreking in commissie 6. Mondelinge
behandeling Tweede Kamer 7. wetsvoorstel naar Eerste Kamer 8. Ondertekening door
Koning/ministers 9. inwerkingtreding na bekendmaking
7. C
8. B
9. D
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Nawoord
Hèhè, het is je gelukt! Je hebt jouw allereerste samenvatting uitgelezen.
Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder helpen, in de
vorm van een tentamentraining. Tijdens de training gaan we je volledig klaarstomen voor het
tentamen. Een student-docent neemt aan de hand van oefenvragen de lesstof door. Naast het
behandelen van de lesstof is er veel ruimte om vragen te stellen. Wil jij je optimaal voorbereiden op
het tentamen? Neem dan een kijkje op www.capitaselecta.nl.
Onze partners:
SlimStuderen.nl en Capita Selecta werken actief samen met diverse studentenverenigingen in
Rotterdam. Via RSC-RVSV en Laurentius ontvang je leuke kortingen op onze producten èn
organiseren we regelmatig win-acties!
Met een abonnement profiteer je van hoge kortingen!
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! Nieuwsgierig
geworden naar een combinatieabonnement van onze verschillende producten
(tentamentrainingen, online cursussen en samenvattingen)? Bekijk dan nu onze websites!
Kom in contact met SlimStuderen.nl en Capita Selecta
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij SlimStuderen.nl? Ben je benieuwd naar
onze kortingsacties, studentenhumor en studietips? Of heb je vragen of opmerkingen? Neem
dan contact met ons op via:
SlimStuderen.nl
/SlimStuderen
@SlimStuderen.nl
info@slimstuderen.nl
010 214 06 01
06 43 95 27 16

CapitaSelecta.nl
/CapitaSelectaStudieondersteuning
@CapitaSelecta
klantenservice@capitaselecta.nl
010 214 23 94
06 45 34 14 74

Succes met het tentamen en geniet van je studententijd!
Team SlimStuderen.nl & Capita Selecta

P.S. Wil jij dit studiejaar beginnen met korting op de samenvattingen van SlimStuderen.nl en
Tentamentrainingen van Capita Selecta? Wanneer je vóór 1 oktober 2018 bestelt via onze websites,
profiteer je van extra korting door de volgende kortingscode te gebruiken: Welkom2018SSCS.
Hiermee ontvang je 15% korting op je eerste bestelling.
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