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Voorbeeldsamenvatting Algemene Rechtswetenschap 1 
 

Beste Rechtenstudent, 

 

Welkom op de Rijksuniversiteit Groningen. Voor je ligt de samenvatting van het vak 

Algemene Rechtswetenschap 1 voor de studie Rechtsgeleerdheid. SlimStuderen.nl en 

Capita Selecta hebben de belangrijkste verplichte tentamenstof voor je samengevat. Zo 

kun jij zo prettig mogelijk studeren. We wensen je alvast succes met studeren en 

natuurlijk met het behalen van jouw studiepunten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens! 

 
 

Team SlimStuderen.nl en Capita Selecta 

Rechten, Rijksuniversiteit Groningen 

 

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. 

 

SlimMededelingen: 

 

Kwaliteit 

Onze verslagen en lespakketten bevatten precies de stof die jij nodig hebt om je 

tentamen te halen, niet meer en niet minder. Iedere periode worden de verplichte 

literatuur, colleges en belangrijke werkgroepen samengevat door een ervaren 

auteur. Zo hoef jij je geen zorgen te maken als je een keer een college mist. Verder 

staan de verslagen vol met oefenvragen zodat je jouw kennis van het vak kunt 

testen. 

 

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! 

 

Werken bij?  

SlimStuderen.nl en Capita Selecta zijn altijd op zoek naar de beste auteurs, 

repetitoren en studiemanagers! Lijkt het je leuk om bij ons aan de slag te gaan? 

Stuur jouw motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl 

 

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? Volg ons dan via: 

 

 

 

 

 

 

 

SlimStuderen.nl 

/SlimStuderen 

@SlimStuderen.nl 

info@slimstuderen.nl 

010 214 06 01 

06 43 95 27 16 
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A. Recht in het algemeen 
 

Dit hoofdstuk gaat over de taak van recht in de samenleving en het doel van 

rechtsregels.  

 

Bronnen van recht 

Recht is het geheel van geldende rechtsbronnen en heeft twee taken in de samenleving: 

het voorkomen van conflicten (vrede bewaren) en bestaande conflicten oplossen (vrede 

stichten). Rechtsregels (regels die voortvloeien uit het recht) hebben als doel om 

menselijke gedragingen te ordenen en daarmee ook te uniformeren. Ze beogen een 

zekere gerechtigheid en doelmatigheid. Een voorbeeld hiervan is het bestaan van 

verkeersregels. Zij hebben als doel om (meer) letsel te voorkomen. Rechtsbronnen zijn 

de bronnen waar het recht uit voorkomt. De volgende soorten rechtsbronnen kennen wij: 

• De wet; 

• Jurisprudentie; 

• De gewoonte; 

• Verdragen en sommige besluiten van volkenrechtelijke organisaties.  

 

Soorten recht 

Positief recht is de optelsom van alle rechtsregels die op dit moment gelden. De 

volgende regels behoren niet tot het positieve recht: 

• Voorschriften die vanuit moraal of godsdienst voortvloeien; 

• Fatsoensregels; 

• Nog niet ingevoerde rechtsregels;  

• Afgeschafte rechtsregels. 

 

Objectief recht ordent de verhouding tussen personen door aan hen bevoegdheden en 

verplichtingen toe te kennen. Subjectief recht bevat bevoegdheden die iemand in een 

concreet geval aan een regel van objectief recht ontleent. Een voorbeeld hiervan is een 

algemene regel uit de Grondwet die leidt tot een onbepaald aantal individuele 

bevoegdheden om te stemmen. Elk van hen heeft subjectief stemrecht. De samenhang 

tussen objectief en subjectief recht houdt dus in dat iedere individuele bevoegdheid altijd 

moet berusten op een algemene regel.  

 

Nationaal en internationaal recht 

Soevereiniteit houdt in dat ieder land in beginsel vrij is om zijn wetgeving te regelen en 

om te bepalen welke bevoegdheden aan het bestuur en de rechterlijke macht toekomen. 

Soevereiniteit ‘werkt’ verschillende kanten op: 

• Naar buiten: soevereine staten dulden geen macht boven zich die van buiten 

afkomstig is; 

• Naar binnen: de overheid van de soevereine staten bezit exclusieve bevoegdheid 

tot wetgeving, bestuur en rechtspraak.  

 

Het Volkenrecht is het deel van het internationaal recht dat rechtsregels bevat over 

verkeer tussen staten onderling en volkenrechtelijke organisaties. Dit recht bestaat 

voornamelijk uit verdragen (schriftelijke, bindende regelingen tussen staten onderling of 

tussen staten en volkenrechtelijke organisaties), besluiten van volkenrechtelijke 

organisaties en regels van gewoonterecht. Verdragen bestaan in allerlei vormen: 

• Verdragen tussen staten, waarbij de betreffende regeringen wederzijdse 

verplichtingen aangaan; 

• Verdragen die verplichtingen bevatten voor wetgevers van aaneengesloten staten 

om wetgeving te maken of aan te passen; 

• Verdragen die ingrijpen in de soevereiniteit van de staten (zoals het EVRM); 

• Regelingen waarbij bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden 

opgedragen aan een internationale organisatie (zoals de EU). 
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Het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele 

vrijheden (hierna: het EVRM) bevat rechtsregels die in een staat zonder tussenkomst 

van de wetgever in het nationale recht gelden. Het is tot stand gekomen onder de hoede 

van de Raad van Europa. De rechtsregels uit het verdrag kunnen deel uitmaken van het 

nationale recht zonder dat eerst omzetting in nationaal recht nodig is. Dit systeem, 

waarbij omzetting niet vereist is, wordt een monistisch systeem genoemd. Nederland 

heeft ook voor dit systeem gekozen, waardoor de soevereiniteit van ons land vrijwillig 

wordt ingeperkt (art. 93 Gw). Ook bepaalt art. 94 Gw dat een regel of besluit van 

internationale afkomst voorrang heeft op een regel van nationaal recht.  

 

Materieel en formeel recht 

Regels van materieel recht zijn regels die betrekking hebben op rechten en plichten van 

personen in hun onderlinge verkeer. Voorbeelden hiervan zijn verkeersregels en het 

recht op studiefinanciering. Formeel recht (ook wel: het procesrecht) bevat regels over 

de wijze van procederen voor de rechter. De overeenkomst tussen materieel en formeel 

recht is dat elk rechtsgebied aparte regels van materieel en van formeel recht heeft. Een 

uitzondering hierop is het staatsrecht.  

 

De rechtsgebieden 

Het staatsrecht 

Staatsrecht bevat het geheel aan regels dat betrekking heeft op de organisatie van de 

Staat en zijn organen en op de bevoegdheden van deze organen. Ook is hierin de 

verhouding van burgers tot de Staat opgenomen, net als de mogelijkheden die burgers 

hebben om invloed uit te oefenen op het functioneren van de diverse staatsorganen. 

 

De Grondwet is het belangrijkste wettelijke fundament in het staatsrecht. In 1815 is 

deze wet ontstaan en de laatste ingrijpende wijziging heeft plaatsgevonden in 1983. Het 

eerste hoofdstuk van de Grondwet omvat de grondrechten die berusten op de gedachte 

dat de mens meer is dan onderdeel van de staat. In deze grondrechten zijn onder andere 

de vrijheidsrechten en het kiesrecht opgenomen. De Wet op de Raad van State en de 

Ambtenarenwet zijn voorbeelden van organieke wetten. Dit zijn wetten die een 

uitwerking bevatten van bepalingen die zich in de grondwet bevinden.  

 

Het bestuursrecht 

Bestuursrecht (ook wel: administratief recht) is het recht dat de juridische 

bestuursactiviteit van de overheid tot onderwerp heeft. Het bestuursrecht was 

oorspronkelijk onderdeel van het staatsrecht. De kern van het bestuursrecht is de 

verhouding tussen overheid en burger. De Algemene wet bestuursrecht (hierna: de 

Awb) is de belangrijkste wettelijke regeling. Hierin staat bijvoorbeeld dat een 

bestuursorgaan (een orgaan dat opereert binnen het bestuursrecht) een beschikking 

kan uitvaardigen. Een beschikking is een besluit van een bestuursorgaan dat betrekking 

heeft op één individu. Voorbeelden hiervan zijn een vergunning en een visum. Als er iets 

mis is met een beschikking, doordat de beschikking bijvoorbeeld niet in 

overeenstemming is met de wet en/of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 

verleent de bestuursrechter de burger rechtsbescherming. Deze rechtsbescherming is 

geregeld in het bestuursprocesrecht.  

 

Het strafrecht 

Het strafrecht bedreigt bepaalde gedragingen met straf en kan onderverdeeld worden in 

twee categorieën: materieel strafrecht en formeel strafrecht. Het materiële strafrecht 

geeft aan welke feiten strafbaar zijn, wie als dader wordt aangemerkt en wat de sancties 

zijn. Het is grotendeels vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht (hierna: het Sr). 

Volgens art. 16 Grondwet en art. 1 lid 1 Sr is een feit alleen strafbaar op grond van een 

voorafgegane wettelijk voorschrift met daarin een strafbepaling. Het formele strafrecht 

(ook wel: strafprocesrecht) bevat voorschriften omtrent de gang van zaken bij het 

strafproces en is grotendeels vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering (hierna: 

het Sv).  
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Dit wetboek bevat bijvoorbeeld bepalingen over de opsporing en het onderzoek naar een 

strafbaar feit. Een strafbaar feit houdt een gedraging in die in een wet is bedreigd met 

straf. Hierdoor wordt voorkomen dat die gedragingen worden verricht.  

 

Het burgerlijk recht 

Burgerlijk recht (ook wel: privaatrecht) heeft de juridische betrekking tussen personen 

onderling tot onderwerp. Het is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). 

Burgerlijk recht kent ook een materiële en een formele variant. Het materiële 

privaatrecht bestaat uit personen- en familierecht en rechtspersonenrecht. Personen- 

en familierecht regelt alle persoonlijke betrekkingen binnen en buiten een gezin, zoals 

de nationaliteit, het recht op een naam en voogdij. Het rechtspersonenrecht draait om 

het recht van de rechtspersoon. De rechtspersoon is een juridische 

samenwerkingsvorm die zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen. Voorbeelden 

hiervan zijn een vereniging, een stichting, een besloten vennootschap (hierna: een BV) 

en een naamloze vennootschap (hierna: een NV). 

 

Er zijn twee soorten rechtspersonen te onderscheiden: privaatrechtelijke rechtspersonen 

en publiekrechtelijke rechtspersonen. Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn er in de 

vorm van een NV of een BV. In het BW komen de inrichting en de interne 

bevoegdheidsverdeling van de onderneming aan de orde. Publiekrechtelijke 

rechtspersonen zijn overheidsinstellingen die zelfstandig deelnemen aan het 

rechtsverkeer, zoals gemeenten en universiteiten. Het burgerlijk recht omvat tevens het 

handelsrecht en het vermogensrecht. Het vermogensrecht is het geheel van regels 

over het vermogen van een persoon. Een vermogen is de optelsom van alle rechten en 

verplichtingen van een persoon die op geld waardeerbaar is (en overdraagbaar is).  

 

Het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht 

Het arbeidsrecht wordt omschreven als het geheel van rechtsregels dat betrekking 

heeft op de arbeidsverhouding van personen die in loondienst werkzaam zijn. Binnen het 

arbeidsrecht bestaat het private (werknemers) als de publieke sector (ambtenaren). In 

de loop van de jaren is het collectief arbeidsrecht ontstaan. Daarin wordt de 

rechtspositie geregeld van groepen werkgevers en werknemers in sociaal overleg. Verder 

betreft het collectief arbeidsrecht het recht van werknemers en ambtenaren om zich in 

vakverenigingen te organiseren en om bij een arbeidsconflict een staking uit te roepen. 

 

Publiekrecht en privaatrecht 

In het recht kan er onderscheid worden gemaakt tussen publiekrecht en privaatrecht. 

Publiekrecht gaat over de inrichting van de Staat, de bevoegdheden van zijn organen 

en de uitvoering van exclusief aan de overheid opgedragen taken. Het omvat het 

staatsrecht, het bestuursrecht, het strafrecht en het volkenrecht. Privaatrecht heeft de 

onderlinge betrekkingen tussen personen tot onderwerp. Het is lastig om een duidelijke 

tweedeling te maken tussen privaatrecht en publiekrecht.  
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Men heeft een aantal maatstaven gecreëerd om onderscheid tussen deze 

rechtsgebieden te maken, maar deze trekken allen geen perfecte lijn: 

• Belangen-maatstaf: het verschil moet worden gezocht in het verschil in de 

belangen die worden beschermd. Het publiekrecht heeft het algemeen belang als 

onderwerp en het privaatrecht het belang van de individuele burger. De kritiek die 

hierop kan worden geuit is dat alle regels van het privaatrecht ook het algemeen 

belang raken; 

• Rechtsverhoudingen-maatstaf: het verschil moet worden gevonden in het type 

rechtsverhouding dat onderwerp is van het rechtsgebied. In het publiekrecht is dit 

de rechtsverhouding tussen staat en individu en in het privaatrecht tussen 

burgers onderling. De kritiek hierop is dat de overheid ook regelmatig als 

particulier optreedt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een minister een 

koopovereenkomst sluit; 

• Verticale/horizontale maatstaf: deze maatstaf benadrukt het meest 

kenmerkende verschil in karakter tussen publiekrecht en privaatecht.  

Bij publiekrecht staan de inrichting van de overheid (staatsrecht) en de wijze 

waarop exclusief aan de overheid toegekende bevoegdheden worden uitgeoefend 

(bestuursrecht en strafrecht) centraal. De verhouding tussen overheid en burgers 

is verticaal (de overheid staat ‘boven’ de burger). Het privaatrecht gaat uit van 

een in beginsel gelijkwaardige, dus horizontale, rechtsverhouding tussen 

personen.  
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B. Recht en staat 
 

Dit hoofdstuk heeft de grondrechten en de inrichting van de staat als onderwerp. 

 

Trias Politica 

De Trias Politica (ook wel: de leer van de machtenscheiding) is de leer van de Franse 

denker Montesquieu (1689-1755), die tevens rechter was. Hij heeft een theorie 

ontwikkeld over hoe de vrijheid van het individu zo goed mogelijk tegen de macht van de 

staat kan worden beschermd. De staat kan namelijk een regelrechte bedreiging vormen 

voor de vrijheid als de macht zich gaat concentreren: dit leidt tot machtsmisbruik. De 

juridische uitwerking van de term macht is de bevoegdheid die aan een orgaan is 

toebedeeld. De leer van de machtenscheiding komt op het volgende neer: 

• De staatsmacht moet worden verdeeld over drie machten: de wetgevende, de 

uitvoerende en de rechtsprekende macht. Elk van deze machten oefent een 

aparte taak uit; 

• De drie genoemde overheidstaken worden door drie afzonderlijke organen 

uitgeoefend. Er is dus niet alleen een scheiding in machten, maar ook in personen 

die deze machten uitoefenen. In de Grondwet zijn de organen en functies ook 

gescheiden in de verschillende hoofdstukken.  

 

Checks and balances is het systeem om machtsmisbruik te voorkomen. Checks houden in 

dat de verschillende organen toezicht op elkaar houden en balances houden in dat er 

tussen staatsorganen in een zeker evenwicht met elkaar wordt samengewerkt.  

Montesquieu heeft ook een boek genaamd De l’esprit de lois (‘Over de geest van de 

wetten’) geschreven, waarin hij de volgende typen staatsinrichtingen behandelde: 

• L’etat monarchique (de staat met monarchie);  

• L’etat desptique (de staat met despoot), waarin geen wetten zijn en geen rechter 

eigenmachtig en volgens persoonlijke voorkeuren optreedt; 

• L’etat républicain (de republiek), het type dat de voorkeur van Montesquieu 

verwierf.  

 

Over zijn favoriete staatsinrichting, de republiek, had Montesquieu de volgende 

ideologische ideeën: 

• De wetgevende macht is een vertegenwoordiging van het volk: de 

wetgevende macht moet worden toevertrouwd aan een orgaan dat qua 

samenstelling een vertegenwoordiging is van het volk. Een voorbeeld hiervan is 

het Engelse parlement, waarin men een Lagerhuis (gekozen door de burgerij) en 

een Hogerhuis (vertegenwoordiging van de adel) heeft; 

• De onafhankelijke rechtspraak: de rechtspraak moet volledig onafhankelijk 

zijn. Om dit te bewerkstelligen moeten de leden onafzetbaar zijn. De taak van de 

rechters is beperkt: ze fungeren enkel als spreekbuis van de wet. Ook moet het 

gehele (positieve) recht uitsluitend door de wetgever geschapen worden, waarbij 

recht en wet identiek zijn. 

 

Het idee dat al het recht in de wet moet worden vastgelegd, wordt het legistische 

ideaal genoemd. In Nederland heerst niet zozeer dit ideaal, maar vooral de 

codificatiegedachte: al het recht moet op systematische wijze in wetboeken worden 

opgenomen.  

 

De Trias Politica in Nederland 

De wetgevende macht 

De wetgevende macht wordt in Nederland gevormd door de regering en de Staten-

Generaal (art. 81 Gw). De Staten-Generaal bestaat uit de Eerste en de Tweede 

Kamer en wordt ook wel het parlement genoemd. De leden van de Tweede Kamer 

worden rechtstreeks gekozen door de bevolking van Nederland, terwijl de leden van de 

Eerste Kamer gekozen worden door Provinciale Staten.  
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De wetgevende macht is bevoegd tot het maken van wetten die algemeen verbindende 

voorschriften bevatten. De regering is ook bevoegd om zelfstandig algemeen 

verbindende voorschriften te maken. Dit worden AMvB’s genoemd: algemene 

maatregelen van bestuur. 

 

De uitvoerende macht 

De uitvoerende macht bestaat uit het bestuur van Nederland, oftewel de regering. De 

regering wordt gevormd door de ministers en de Koning (art. 42 lid 1 Gw). De 

ministers vormen de ministerraad samen met de minister-president, die daar voorzitter 

is. De uitvoerende macht neemt besluiten over kwesties die betrekking hebben op het 

algemene regeringsbeleid.  

 

De regering is de hiërarchische top van een omvangrijk bestuursorgaan, dat bestaat uit 

de ministeries en vrijwel alle rijksdiensten. Een Koninklijk besluit (hierna: een KB) is 

een besluit dat genomen is door de regering. De inhoud is verschillend van de functie die 

de Kroon (de regering) uitoefent. Het is een beschikking als dit een beslissing van een 

bestuursorgaan ten aanzien van een individueel persoon inhoudt. Voorbeelden hiervan 

zijn het benoemen van een burgemeester of het wijziging van een achternaam. Als een 

KB een beschikking inhoudt, dan oefent de Kroon zijn bestuursfunctie uit. Een KB kan 

ook een AMvB zijn. De inhoud van dit KB bestaat uit wetgeving. De Kroon oefent dan 

ook zijn wetgevende bevoegdheid uit bij het maken van een AMvB.  

 

De rechtsprekende macht 

De rechtsprekende macht is opgedragen aan de rechterlijke macht en aan de 

gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren. De samenstelling en de 

werkwijze zijn geregeld in de Wet op de Rechterlijke Organisatie (hierna: de Wet 

RO). De hoofdtaak van de rechterlijke macht is het beslechten van geschillen op basis 

van algemene regels, zoals deze vast zijn gelegd in wetgeving. In een vonnis of een 

arrest spreekt de rechter zich uit over dergelijke geschillen. De rechter kan zich ook 

uitspreken in een beschikking. Dit kan hij alleen als hij een bestuursrechtelijke taak 

bekleedt. De rechter is nooit bevoegd tot het maken van wetgeving. Binnen de 

rechterlijke macht bestaat geen formele hiërarchie: de rechter is geen verantwoording 

verschuldigd en is evenmin ondergeschikt.  

 

Decentralisatie 

Er zijn binnen ons land twee vormen van spreiding van macht: 

• Spreiding binnen de centrale overheid; 

• Spreiding tussen de centrale overheid en de lagere overheden (parlement en 

regering versus provincies, gemeenten en waterschappen). 

 

Decentralisatie is de spreiding van macht over verschillende niveaus, zoals over het 

Rijk en de gemeente. Decentralisatie voorkomt dat in ons land alle wetgeving uitsluitend 

afkomstig is van de regering en de Staten-Generaal tezamen. Ook voorkomt het dat al 

het bestuur uitsluitend door de regering geschiedt.  
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Er zijn verschillende vormen decentralisatie binnen het staatsrecht te onderscheiden:  

• Territoriale decentralisatie houdt in dat lagere overheden hun bevoegdheden 

uitsluitend kunnen beoefenen binnen bepaald grondgebied. Hieronder enkele 

voorbeelden van territoriale decentralisatie:  

- Provincie: binnen de provincies wordt de wetgevende bevoegdheid 

uitgeoefend door Provinciale Staten, die provinciale verordeningen maken. 

Het bestuur van de provincie wordt uitgeoefend door het College van 

Gedeputeerden, dat onder leiding van de Commissaris van de Koning 

staat; 

- Gemeenten: binnen de gemeenten wordt de wetgevende bevoegdheid 

uitgeoefend door de Gemeenteraden en wordt het bestuur van de 

gemeente gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders 

(hierna: het College van B&W);    

• Functionele decentralisatie houdt in dat aan publiekrechtelijke lichamen de 

wetgevende en bestuurlijke bevoegdheden zijn toegekend met het oog op het 

verwezenlijken van een specifieke doelstelling. Een voorbeeld hiervan zijn de 

productschappen. Het productschap voor Vee en Vlees regelt bijvoorbeeld de 

bestuurlijke en wetgevende taken binnen de vleessector.  

 

De gemeenten en provincies kunnen hun bevoegdheden op het terrein van wetgeving en 

bestuur binnen twee verschillende kaders uitoefenen: 

• Autonomie: de gemeenten en provincies hebben de bevoegdheid om zelfstandig 

bepaalde dingen te regelen en te besturen. Er is sprake van ‘overlaten’ en van 

voorafgaande inmenging door de centrale overheid is geen sprake; 

• Medebewind: de gemeenten en provincies moeten meewerken met de centrale 

overheid. Binnen dit kader is er geen plaats voor eigen beleid.  

 

Nederland als parlementaire democratie 

Nederland is een constitutionele monarchie. Dit betekent dat de positie van de Koning 

in de Grondwet is verankerd en daarmee tegelijkertijd ook begrensd is.  

 

Nederland is ook een democratie, die de volgende kenmerken bevat: 

• Vertegenwoordiging; 

- Er is een representatieve democratie aanwezig. Dit houdt in dat de 

burgers van Nederland de vertegenwoordigers kiezen die het land 

besturen; 

- Actief kiesrecht. De burgers van Nederland kiezen de 

vertegenwoordigers die het land besturen. Dit doen ze door hun actieve 

kiesrecht uit te oefenen. Dit is het recht om vertegenwoordigers te mogen 

kiezen; 

- Passief kiesrecht. Passief kiesrecht is het recht om gekozen te worden.  

- Het parlement vertegenwoordigt het gehele Nederlandse volk met 150 

Tweede Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden; 

- Evenredige vertegenwoordiging. Dit houdt in dat het aantal zetels dat 

aan de partij toebedeeld wordt, in evenredigheid is met het aantal 

stemmen dat op de partij is uitgebracht. Dit stelsel wordt niet in elk land 

gebruikt. In Engeland maakt men bijvoorbeeld gebruik van het 

districtenstelsel. Dit houdt in dat per district (dit is een soort provincie) één 

zetel voor het parlement beschikbaar is, waardoor de kandidaat met de 

meeste stemmen wordt afgevaardigd; 

- Referendum (ook wel: volksraadpleging). In sommige kwesties heeft de 

burger direct zeggenschap door middel van een referendum. Er bestaan 

raadgevende (adviserende) en correctieve (bindende) referenda; 
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• De rechtsstaat. Het beginsel van de rechtsstaat en het wezenlijk kenmerk van 

de democratie is dat elk optreden van de overheid onderworpen is aan regels van 

het recht. Daarnaast moet volgens het beginsel van de wetmatigheid van bestuur 

elk optreden van de overheid uiteindelijk direct al dan niet indirect te herleiden 

zijn uit de Grondwet; 

• Het parlementaire stelsel;  

- Het parlementaire stelsel regelt de betrekking tussen regering en 

parlement; 

- De belangrijkste steunpilaar is de vertrouwensregel. Deze regel houdt in 

dat de regering steun van het parlement moet hebben om te kunnen 

regeren; 

- Als er een conflict plaatsvindt tussen de Tweede Kamer en de regering, kan 

de regering aan het bewind blijven, de Kamer ontbinden en nieuwe 

verkiezingen uitschrijven. Wel moet er rekening worden gehouden met de 

Luxemburgse kwestie. Deze kwestie houdt in dat als de Kamer na de 

verkiezingen opnieuw zijn afkeuring uitspreekt over het regeringsbeleid, 

dat de regering verplicht is om af te treden; 

- De regering is voor haar voortbestaan aangewezen op het vertrouwen van 

de Kamermeerderheid;  

- Een ongeschreven regel die is ontstaan, is dat bij fundamentele 

onenigheid die is ontstaan met de Kamer, het kabinet zijn ontslag 

aanbiedt bij het staatshoofd. Het staatshoofd houdt een beraad en beslist 

pas na aantreden van een nieuw kabinet. Deze werkwijze komt van pas bij 

een interne crisis van het kabinet op het moment dat de verkiezingen 

reeds in zicht zijn: het kabinet kan de Kamer ontbinden en de verkiezingen 

vervroegd uitschrijven; 

- Het kabinet dat aantreedt zal altijd het vertrouwen van de 

Kamermeerderheid moeten hebben. Dit bevordert het bestaan van de 

Kamermeerderheid tijdens de regeerperiode van een nieuw kabinet en bij 

het sluiten van een regeerakkoord. Het regeerakkoord bevat de 

hoofdpunten van het door de regering te voeren beleid; 

- Ministeriële verantwoordelijkheid. De ministers zijn voor alles wat de 

regering doet, verantwoording verschuldigd aan beide kamers; 

- Het recht van interpellatie. Dit recht is de Kamers toegekend met het 

oog op parlementaire controle en houdt in dat leden van de Kamers hun 

ministers of staatssecretarissen mondeling of schriftelijk om inlichtingen 

vragen. Vaak gaat het om actuele kwesties; 

- Het recht van enquête. Dit recht is de Kamers ook toegekend met het 

oog op parlementaire controle en houdt in dat de leden van de Kamers het 

recht hebben om onderzoek te plegen.  

 

Grondrechten 

Grondrechten/mensenrechten zijn fundamenteel omdat ze de staatsmacht beperken 

ter wille van de menselijke vrijheid en waardigheid. De gedachte heerst dat ‘ieder mens 

meer is dan enkel een lid van de gemeenschap’. Grondrechten hebben de volgende 

kenmerken: 

• Ze waarborgen de autonomie van het individu tegenover de overheid; 

• Ze vormen de grondbeginselen van de menselijke waardigheid; 

• Ze gelden voor iedereen en zijn onvervreemdbaar. 
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Nederland kent ook een aantal mensenrechtenverdragen. Dit zijn de voornaamste: 

• Het EVRM. Het EVRM bevat grondrechten die onze Grondwet niet kent. Het is in 

Rome in 1950 ontstaan tijdens de Europese Conventie; 

• Het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten 

(hierna: het IVBPR). Het is door de Verenigde Naties gemaakt in 1966; 

• Het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele 

Rechten (hierna: het IVESCR). Het is ook door de Verenigde Naties gemaakt in 

1966; 

• Het Europees Sociaal Handvest (hierna: het ESM). Dit verdrag is in 1980 

ontstaan en bevat de grondrechten m.b.t. het arbeidsproces.  
 

Het Nederland ontwapent-arrest heeft alles te maken met grondrechten. Om specifiek te 

zijn, draait het in dit arrest om de bescherming die de rechter de burger verleent ten 

aanzien van diens grondrechten. De casus van het arrest betreft een eigenaar van een 

toren die op zijn toren in gigantische neonletters de tekst ‘Nederland ontwapent’ had 

aangebracht. De provincie Noord-Holland stelde de eigenaar strafbaar, omdat hij reclame 

of propaganda had aangebracht op een plek die voor het publiek gemakkelijk zichtbaar 

was. De Hoge Raad besliste dat de letters een zelfstandig middel zijn tot bekendmaking 

en dat de provincie deze vorm van meningsuiting in het kader van art. 7 Gw niet had 

mogen verbieden. 

 

Klassieke grondrechten 

Klassieke grondrechten zijn grondrechten die bescherming bieden tegen de overheid. 

Voorbeelden hiervan zijn de bescherming van leven, vrijheid en eigendom. John Locke 

is de grondlegger van de klassieke grondrechten. 

Zijn redenatie is als volgt: 

• De mens heeft behoefte aan ordening, veiligheid en rust; 

• De overheid draagt daar zorg over door middel van wetgeving en rechtspraak. De 

burger ontvangt bescherming en veiligheid van de Staat; 

• De mens heeft onvervreemdbare rechten, de zogenaamde grondrechten: ‘life, 

liberty and property’; 

• Er is een ‘contract’ tussen de overheid en de burger: de overheid krijgt bepaalde 

macht, terwijl aan de burger in ruil daarvoor zijn grondrechten met rust worden 

gelaten. 
 

Binnen de klassieke grondrechten valt de volgende indeling te maken: 

• Vrijheidsrechten. Vrijheidsrechten gaan over de essentiële aspecten van het 

menselijk bestaan waarmee de overheid zich in beginsel niet hoeft te bemoeien. 

Voorbeelden hiervan zijn godsdienst, meningen en privacy; 

• Politieke rechten. Politieke rechten gaan over de vrije uitoefening van 

democratische bevoegdheden van burgers en omvat onder andere het actieve en 

passieve kiesrecht en het recht van petitie; 

• Gelijkheidsrechten. Gelijkheidsrechten verbieden de overheid om onderscheid 

te maken tussen burgers op tal van terreinen. 

 

Het gebruik van bepaalde middelen van openbaarmaking is toegestaan. Hiermee is de 

kern van de drukpersvrijheid (namelijk: openbaarmaking) verzekerd. De 

drukpersvrijheid is ook een klassiek grondrecht. Het is de overheid verboden om tegen 

de wil van de bewoner in zijn of haar woning binnen te dringen. Doet de overheid dit wel 

dan wordt er gesproken over huisvredebreuk.  
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Wel gelden er enkele eisen waaraan voldaan moet zijn door de overheid als de bewoner 

zich voorafgaand heeft verzet tegen binnentreden: 

• De ambtenaar (die de woning wilt binnentreden) moet zich voorafgaand 

legitimeren; 

• De ambtenaar moet een mededeling doen over het doel van het binnentreden; 

• De ambtenaar moet nadien aan de bewoner een schriftelijk verslag van het 

binnentreden uitbrengen.  

 

Sociale grondrechten 

Sociale grondrechten zijn een ‘voorwerp van zorg van de overheid’ die algemene 

beleidsverplichtingen opleggen aan de overheid. Hierbij moet de overheid streven naar 

ontplooiing van burgers en zoveel mogelijk actief optreden. Het verschil tussen 

klassieke en sociale grondrechten is dat sociale grondrechten aan de overheid een 

verplichting opleggen om zich zoveel mogelijk in te spannen om deze grondrechten te 

verwezenlijken door het treffen van voorzieningen. Bij klassieke grondrechten moet de 

overheid zich daarentegen juist van actief ingrijpen onthouden. Een ander verschil is dat 

een individu aan een sociaal grondrecht geen rechten kan ontlenen, maar aan een 

klassiek grondrecht wel.  

 

Het College voor de Rechten van de Mens is een organisatie die als doel heeft de 

mensenrechten te beschermen en naleving hiervan te bevorderen.  
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C. De wetgeving 
 

Dit hoofdstuk gaat over de verschillende vormen van wetgeving, de totstandkoming van 

wetgeving en de toetsing daarvan.  

 

De wet als rechtsbron 

De voornaamste bron van het positieve recht is de wet. De wet bevat vrijwel altijd alle 

algemeen verbindende voorschriften. Deze algemeen verbindende voorschriften zijn 

gericht aan een onbepaald aantal deelnemers bij een onbepaald aantal gevallen. De 

regels die hier in staan, gelden voor iedereen indien het in de regel genoemde geval zich 

voordoet. De tegenpool van het algemeen verbindende voorschrift is de beschikking. Er 

zijn verschillende organen die wetten maken: 

• De regering en de Staten-Generaal tezamen maken wetten (in formele zin); 

• De regering alleen maakt AMvB’s; 

• Een afzonderlijke minister kan een ministeriële regeling maken; 

• Lagere overheden maken verordeningen. 

 

Wetten in materiële zin en wetten in formele zin 

De term wet heeft verschillende betekenissen: 

• ‘Wet’ is een verzamelnaam voor alle algemeen verbindende voorschriften, van 

welk orgaan dan ook afkomstig; 

• ‘Wet’ is een verzamelnaam van alle besluiten van de regering en de Staten-

Generaal tezamen. Het enkel kijken naar de inhoud van een besluit, is de eerste 

betekenis van deze term binnen deze categorie. Het enkel kijken naar de afkomst 

van een besluit, is de tweede betekenis van deze term binnen deze categorie. 

 

Bij wetten in materiële zin wordt er alleen gelet op de inhoud van het 

overheidsbesluit. Als de inhoud bestaat uit algemeen verbindende voorschriften, dan is 

het een wet in materiële zin. Wetten in formele zin zijn alle wetten afkomstig van de 

regering en de Staten-Generaal tezamen. Bij wetten in formele zin wordt er niet op de 

inhoud gelet. Het Wetboek van Strafrecht is een voorbeeld van een wet die formeel én 

materieel is: het bevat algemeen verbindende voorschriften die zijn uitgegeven door de 

regering en de Staten-Generaal.  
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Wetgeving van de centrale overheid 

Er zijn verschillende soorten wetten afkomstig van de centrale overheid: 

• De Grondwet. De Grondwet is de juridische basis van het staatsbestel en is de 

hoogste wettelijke regeling in Nederland. Hij bevat de belangrijkste bepalingen 

van ons staatsrecht. De eerste variant is ontstaan in 1814 en de laatste 

ingrijpende wijziging heeft in 1983 plaatsgevonden. Door de Grondwet worden 

bepaalde wetten voorgeschreven die van belang zijn voor de inrichting van de 

Staat. Dit zijn de zogenaamde ‘organieke wetten’. De indeling van de grondwet 

is als volgt: 

- De grondrechten; 

- De belangrijkste organen en hun bevoegdheden; 

- Decentralisatie; 

- De speciale procedure tot herziening van de Grondwet; 

• Wetten in formele zin. Wetten in formele zin worden gemaakt door de regering 

en de Staten-Generaal tezamen. De procedure van de totstandkoming van 

wetten in formele zin is als volgt: 

• Het wetsvoorstel wordt ingediend. Dit gebeurt gewoonlijk door de 

regering. Tweede Kamerleden hebben het recht van initiatief, wat inhoudt 

dat zij ook de bevoegdheid hebben om wetsvoorstellen in te dienen. Het 

voorstel wordt besproken in de ministerraad; 

• Het wetsvoorstel gaat naar de Raad van State die het voorstel 

voorziet van openbaar advies; 

• Het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer, wat 

geschiedt namens de Koning. Hij voorziet het voorstel van een Koninklijke 

boodschap, die in de aanhef van het wetsvoorstel staat. Deze aanhef 

bevat ook een considerans. Dit is een korte omschrijving van de reden 

om het betreffende onderwerp bij wet in formele zin te regelen. 

Vervolgens wordt het voorstel voorzien van een Memorie van 

Toelichting (hierna: de MvT). De MvT is een verdieping van de 

considerans. Daarna wordt het voorstel besproken in vaste commissies die 

erover beraadslagen en een schriftelijk verslag uitbrengen over eventuele 

discussiepunten. Vervolgens komt het voorstel in de agenda van de 

Tweede Kamer die het mondeling behandelt in de vergadering; 

• Het voorstel gaat naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft enkel 

de keuze om het voorstel te aanvaarden of te verwerpen; 

• Het voorstel moet ter bekrachtiging worden ondertekend door de 

Koning. Aan de zijde van de regering wordt de wet ondertekend door de 

minister in wiens portefeuille de wet valt. Ook de Minister van Veiligheid 

en Justitie moet alle wetten in formele zin ondertekenen. Hij is namelijk 

verantwoordelijk voor de bekendmaking;  

• De wet treedt pas in werking na de bekendmaking; 

 

• AMvB’s. AMvB’s worden bij koninklijk besluit vastgesteld. Ze bevatten vrijwel 

altijd algemeen verbindende voorschriften en zijn daarmee bijna altijd wetten in  

materiële zin. Ze steunen nagenoeg altijd op een wet in formele zin. De 

bekendmaking geschiedt door publicatie in het Staatsblad; 

 

• Ministeriële regelingen. De formele wetgever kan nadere regeling over 

bepaalde onderwerpen uit wetten in formele zin overlaten aan een minister. Deze 

kan vervolgens een ministeriële regeling tot stand brengen. Het voordeel van een 

ministeriële regeling is, is dat deze snel tot stand kan komen en gewijzigd kan 

worden. De enige formaliteit die eraan verbonden is, is publicatie in de 

Staatscourant. Het draait bij dergelijke regelingen om de inhoud, wat maakt dat 

het wetten in materiële zin zijn. 
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De Raad van State 

De Raad van State is betrokken bij de totstandkoming van elke wet in formele zin. De 

Raad van State heeft als taak om de regering en Staten-Generaal van advies te voorzien 

bij elk wetsvoorstel. Ook kan dit orgaan worden gehoord over elk onderwerp van een 

AMvB. Op het terrein van de rechtspraak heeft de Raad van State ook een taak. De 

bestuursrechtspraak is namelijk een afdeling binnen dit orgaan. De Koning is de 

voorzitter, maar de feitelijke leiding berust bij de vicevoorzitter. De Raad bestaat uit 

maximaal 28 leden (afgezien van de Koning) die benoemd worden bij Koninklijk Besluit. 

De leden is een onafhankelijke plaats ten opzichte van de regering gegarandeerd.  

 

De legaliteitsvereisten van de wet 

Voordat er rechten ontleend kunnen worden aan een wet, moet de wet eerst voldoen aan 

de volgende legaliteitsvereisten: 

• De wet moet afkomstig zijn van een bevoegd overheidsorgaan; 

• De wet moet voldoen aan alle vormvereisten, zoals een deugdelijke 

bekendmaking; 

• De wet mag niet in strijd zijn met een hogere wettelijke regeling; 

• De wet moet in overeenstemming zijn met de algemene rechtsbeginselen. 

 

Bevoegdheid tot wetgeving 

Uit de legaliteitsvereisten blijkt dat een wet afkomstig moet zijn van een bevoegd 

overheidsorgaan. In ons staatsbestel kan een orgaan haar bevoegdheid tot wetgeving op 

de volgende twee manieren ontlenen: 

• Door attributie. Onder attributie wordt verstaan het scheppen van een nieuwe 

bevoegdheid die vervolgens aan een bepaald orgaan wordt toegekend. 

Voorbeelden hier van zijn onder meer de bevoegdheid van de Regering en Staten-

Generaal tot het maken van wetten in formele zin op grond van art. 81 GW of de 

Regering die bevoegd is tot het uitvaardigen van AMvB’s op grond van art. 89 lid 

1 GW; 

• Door delegatie. Onder delegatie wordt verstaan het overdragen van een 

geattribueerde bevoegdheid van een orgaan (delegans) aan een ander orgaan 

(delegataris). Naast de bevoegdheid wordt ook de verantwoordelijkheid 

overgedragen. Het orgaan dat de bevoegdheid onleent uit delegatie kan op haar 

beurt de bevoegdheid aan een ander orgaan overdragen. Er is dan sprake van 

subdelegatie. Volgens de wet is delegatie pas toegestaan in het geval dat: 

- Er ‘’bij of krachtens’’ in de wetsbepaling; 

- in de wetsbepaling ‘’regels’’, ‘’regelt, ‘’stelt regels’’ of ‘’geregeld’’ staat. 

 

De bekendmaking van wetten 

Een wet wordt pas rechtsgeldig na behoorlijke bekendmaking. Bekendmaking gebeurt in 

de volgende bladen: 

• Het Staatsblad. In het Staatsblad worden wetten in formele zin en AMvB’s 

gepubliceerd. Het is het officiële publicatieblad van de overheid. De zorg voor 

uitgifte berust bij de Minister van Veiligheid en Justitie; 

• De Staatscourant. In de Staatscourant worden de ministeriële regelingen bekend 

gemaakt. De uitgifte is toevertrouwd aan de Minister van Binnenlandse Zaken. 

 

Door bekrachtiging en bekendmaking krijgt een wet nog geen verbindende kracht. Dit 

gebeurt pas op de dag van de inwerkingtreding. De inwerkingtreding vindt plaats op 

de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van bekendmaking.  
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Voorrang van wetgeving 

Binnen de wetgeving is de hiërarchie als volgt: 

• Het verdragsrecht en het Europees gemeenschapsrecht; 

• De Grondwet; 

• Wetten in formele zin; 

• AMvB’s; 

• Ministeriële regelingen; 

• Provinciale verordeningen, verordening van de SER, verordening van andere 

openbare lichamen;  

• Gemeentelijke verordeningen, verordeningen van waterschappen, verordeningen 

van productschappen en hoofdbedrijfschappen; 

• Verordeningen van bedrijfschappen. 

 

Er gelden drie voorrangsregels binnen de wetgeving: 

• Een wettelijke regel mag niet in strijd zijn met een hogere regeling; 

• Zodra de wetgever verandering in wetgeving over een bepaald onderwerp heeft 

aangenomen, zijn er een oude en een nieuwe wet; 

• Een bijzondere wet gaat voor een algemene wet. 

 

Overgangsrecht houdt in dat de oude wet niet meer geldt vanaf het moment dat de 

nieuwe wet in werking treedt. Een wet kan op verschillende manieren ‘werken’:  

• De exclusieve werking. Iedereen, ongeacht zijn of haar voorgeschiedenis, krijgt 

bijvoorbeeld dezelfde uitkering; 

• De eerbiedige werking. Mensen die onder de vorige regeling vallen, blijven 

daaronder vallen en ‘nieuwe’ mensen vallen onder de nieuwe wet; 

• Terugwerkende kracht. Mensen die onder de oude regeling vielen, krijgen 

achteraf een extra bedrag uitgekeerd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een uitkering 

hoger is geworden door een nieuwe wet. Een uitzondering hierop is het strafrecht: 

het strafrecht kent geen terugwerkende kracht.  

 

Toetsing van wetgeving 

Wetgeving moet getoetst worden. Dit houdt in dat er gecontroleerd wordt of er wel aan 

de legaliteitsvereisten is voldaan. Toetsing kan geschieden door de volgende organen: 

• De Kroon (de regering). De Kroon heeft een toezichthoudende taak met 

betrekking tot alle besluiten van lagere overheden of openbare lichamen. De 

Kroon is bevoegd om vrijwel alle besluiten (beschikkingen en verordeningen) van 

lagere overheden te vernietigen. Deze besluiten kunnen vernietigd worden op 

grond van twee criteria: of er is strijd met het recht, of er is strijd met het 

algemene belang. De Kroon oefent het vernietigingsrecht spontaan uit; 

• De rechter. De rechter kan elk algemeen verbindend voorschrift (dus ook wetten 

in formele zin) toetsen op rechtmatigheid. Hij kan een wettelijk voorschrift 

onverbindend verklaren als het niet voldoet aan een van de vier 

legaliteitsvereisten. Als dit gebeurt, houdt de rechter de regel buiten toepassing 

en blijft de bepaling bestaan. 

 

Toetsing door de rechter kan geforceerd tot stand worden gebracht. Dit kan geschieden 

door het expres overtreden van een strafbepaling, waarna de rechter tot toesting dient 

over te gaan. Dit wordt het ‘uitlokken van een proces’ genoemd. Een voorbeeld 

hiervan is te zien in het Schiermonnikoog-arrest. 

 

Het kan voorkomen dat iemand door wetgeving die niet in orde is schade heeft geleden. 

Men kan dan een proces beginnen tegen het overheidsorgaan dat de betreffende 

wettelijke regeling heeft uitgevaardigd. Dit heeft zich voorgedaan in het Pocketbooks-

arrest. In dit arrest erkende de Hoge Raad voor het eerst dat onrechtmatige wetgeving 

kan leiden tot toekennen van schadevergoeding. Het kan ook voorkomen dat men schade 

lijdt door het van kracht blijven van onrechtmatige wetgeving. Zo’n situatie heeft zich 

voorgedaan in het arrest Landelijke Specialisten Vereniging.   
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In dat arrest heeft de Hoge Raad besloten dat onrechtmatige wetgeving kan worden 

stopgezet door ze buiten werking te stellen. 

 

Wetten in formele zin mogen niet aan algemene rechtsbeginselen worden getoetst. Dit 

volgt uit het Harmonisatiewet-arrest. In dit arrest werd er geprocedeerd tegen de 

Harmonisatiewet, die een wijziging had gebracht in de rechtspositie van studenten die 

aan een tweede studie waren begonnen. Als argument tegen deze wet werd aangevoerd 

dat deze in strijd was met het Statuut. De Hoge Raad oordeelde dat het 

toetsingsverbod gold voor het toetsen van wetten in formele zin aan het Statuut. Ook 

werd er geoordeeld dat het toetsen van wetten in formele zin niet mogen worden 

getoetst aan algemene rechtsbeginselen. 

 

Lagere wetgeving daarentegen mag wel aan algemene rechtsbeginselen worden 

getoetst. Dit volgt uit het Landbouwvliegers-arrest. In dit arrest kwam aan de orde dat 

de toenmalige Minister van Landbouw en Visserij een uitvoeringsregeling hadden 

vastgelegd, waardoor sommige spuitvluchten niet meer konden worden uitgevoerd. Dit 

zou leiden tot grote schade bij luchtvaartbedrijven. Er werd gevorderd dat de wettelijke 

regelingen (waardoor de schade zou ontstaan) buiten werking zouden worden gesteld 

wegens strijd met algemene beginselen van ongeschreven recht. De Hoge Raad bepaalde 

vervolgens dat de rechter wetgeving van lagere overheden mag toetsen aan algemene 

rechtsbeginselen, zoals het willekeurbeginsel.  

 

Het verdrag als rechtsbron 

Nederland kent het systeem van doorwerking van het verdragsrecht in de rechtsorde. Dit 

wordt monisme of het incorporatiesysteem genoemd. In het verdragsrecht kunnen 

ieder verbindende verdragsbepalingen staan. Dit zijn bepalingen die naar inhoud een 

ieder kunnen verbinden. De rechter bepaalt of een bepaling een ieder naar haar inhoud 

verbindt. Als de rechter dat heeft beslist, werkt de bepaling voor iedereen als een 

algemeen verbindend voorschrift (dus als een wet in materiële zin).  

Toetsing van wetten in formele zin aan ieder verbindende verdragsbepalingen is verplicht 

(art. 94 Gw). Een dergelijk geval heeft zich afgespeeld in het Huwelijkstoestemming-

arrest. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Onze partners:  

In Groningen werken we samen met diverse studentenverenigingen en 

sportverenigingen. Ben je lid bij o.a. Vindicat, Albertus, Aegir of Gyas? Dan heb je 

recht op leuke kortingen op je samenvatting! 

 

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 

 

http://www.capitaselecta.nl/


SLIMStuderen
+ 

CapIta SeLeCta 
=

perfeCte 
voorbereIdIng
p r o f e S S I o n e L e  S t u d I e o n d e r S t e u n I n g
www.cap i tase l ec ta .n l



 


