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Voorbeeldsamenvatting Beginselen Staatsrecht 
 

Beste Rechtenstudent, 

 

Welkom op de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor je ligt de samenvatting van het vak Beginselen 

Staatsrecht 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 

 

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.

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?  

Wij 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 

 

 

 

 

 

 

 

CapitaSelecta.nl 

/CapitaSelectaStudieondersteuning 

@CapitaSelecta 

klantenservice@capitaselecta.nl 

010 214 23 94 

06 45 34 14 74 

 

mailto:info@slimstuderen.nl
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Beginselen Staatsrecht 

 
Vakinformatie  

In het vak Beginselen Staatsrecht leer je de basisbegrippen voor je rechtenstudie. Je leert bij dit vak 

hoe een democratische rechtsstaat zowel op nationaal als op internationaal niveau functioneert. In 

dit vak leer je ook gelijk hoe je slim en snel gebruik kunt maken van je wettenbundel. Tevens vormt 

dit vak de basis voor het vak “Staatsrecht” in bachelorjaar 3.  

 

Dit is een voorbeeldsamenvatting van SlimStuderen.nl. In deze samenvatting worden de 

onderwerpen uit week 1 besproken (let op: deze voorbeeldsamenvatting is gebaseerd op collegejaar 

2017-2018). De volgende onderwerpen worden in deze samenvatting besproken: 

• Het Staatsbegrip***; 

• De democratie**; 

• Staatsrecht en de grondwet***; 

• Het Nederlanderschap*; 

• Het koninkrijk en het statuut*. 

De hoeveelheid sterren (1-5) geeft de relevantie voor het tentamen aan. Dit is gebaseerd op de 

voorgaande tentamens. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele oefen- en tentamenopgaven. 

Aan het eind van de samenvatting vind je de antwoorden met uitgebreide toelichting. 

Extra hulp? Naast deze voorbeeldsamenvatting is er een volledige samenvatting te koop via 

www.slimstuderen.nl! Ook kun je onze samenvattingen kopen via de boekenwinkel van QBDBD (de 

studievereniging).   

Tips en tricks voor je tentamen 

Het tentamen bestaat uit ongeveer 50 tot 60 meerkeuzevragen. Veel tentamenvragen voor het vak 

Beginselen Staatsrecht zijn kennisvragen. Zorg dus dat je de begrippen, rijtjes en regels uit de 

samenvatting van SlimStuderen.nl kent!  

 

Door slim gebruik te maken van je wettenbundel kun je soms, zonder dat je het antwoord weet, toch 

een juist antwoord geven. Het is vooral belangrijk dat je goed gebruik maakt van je register en 

inhoudsopgave. Staat er in het tentamen bijvoorbeeld een vraag over de koning? Dan kun je in het 

register van je wettenbundel de term “koning” opzoeken om zo mogelijk tot een antwoord te komen 

op de tentamenvraag. De oefenopgaven in deze samenvatting geven een goede weergave van 

mogelijke tentamenvragen.   

 

Bij het beantwoorden van de oefenvragen is het handig om bij jezelf na te gaan hoe je tot een 

bepaald antwoord gekomen bent. Zo voorkom je dat je antwoorden gaat gokken en kun je met 

behulp van de modelantwoorden nagaan of je antwoorden correct zijn.  

http://www.slimstuderen.nl/
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Hoofdstuk 1: Het staatsbegrip 

 
Dit hoofdstuk bevat een introductie op het begrip “staat.” Er wordt uitgelegd wat een staat is en hoe 

je een staat kunt herkennen. Daarnaast wordt er kort ingegaan op de geschiedenis van de staat. Ook 

wordt er ingegaan op het begrip “gezag.” 

 
Een staat is een organisatie die met voorrang boven andere organisaties effectief gezag uitoefent 

over een gemeenschap van mensen op een bepaald grondgebied. Erkenning door andere staten is 

geen vereiste maar wel een belangrijke indicatie dat een staat effectief gezag uitvoert. Een ander 

kenmerk van een staat is de mogelijkheid om dwang toe te passen om de gemeenschapsnormen 

(wetten) hand te haven. 

 

Binnen een staat zijn er één of meer organen bevoegd tot het uitoefenen van dwang. Deze organen 

zijn met gezag bekleed. Dit gezag kan bij één persoon berusten of bij bepaalde groepen. Dit hangt af 

van de aard en inrichting van de staatsgemeenschap. De regels die betrekking hebben op de 

organisatie van de met gezag beklede organen en de grenzen van hun gezag, vormen de rechtsregels 

die men staatsrecht noemt. Dit staatrecht is per gemeenschap en staat verschillend. Staatsrecht is 

dus het recht dat ziet op:  

• De inhoud en het functioneren van de instellingen van de staat;  

• De bevoegdheden om regels vast te stellen en op basis daarvan besluiten te nemen; 

• Regulering/beperking van de staatsmacht (met name grondrechten). 

 

In de middeleeuwen was het gezag in de West-Europese landen een persoonlijk recht van de vorst. 

Dit recht was overdraagbaar, kon in een huwelijksgemeenschap worden ingebracht en was meestal 

erfelijk. Dit gold ook voor de adel. In de middeleeuwse maatschappij waren het gezag en de dwang 

van de overheid natuurlijke tegenhangers van de sociale zekerheid. Gezag is het tegendeel van 

vrijheid; het beperkt namelijk de vrijheid van het individu. 

 

Volgens rechtsfilosoof Jean-Jacques Rousseau bestaat gezag alleen omdat de individuen gezorgd 

hebben naar een vorm van samenwerking die de persoon en het goed van ieder lid verdedigt en 

beschermt, waardoor ieder zich weliswaar verenigt, maar toch alleen zichzelf gehoorzaamt en de 

vrijheid niet aangetast wordt. Deze samenwerkingsovereenkomst noemt men het contrt social. De 

theorie van deze overeenkomst verenigt gezag en vrijheid, omdat het gezag uit de vrijheid is afgeleid. 

Hierdoor worden beperkingen aan de individuele vrijheid aanvaard, omdat individuen zich deze 

beperkingen zelf opleggen. Het contrat social geeft het dilemma aan waarvoor de 

staatrechtswetenschap zich geplaatst ziet: de vrijheid van het individu, door dwanguitoefening te 

handhaven. 

 

Om de staat te laten voortbestaan, moeten voortdurend beslissingen genomen worden. Bij deze 

beslissingen moeten ook voortdurend de belangen worden afgewogen. Gezag is nodig om 

beslissingen, zo nodig met dwangmiddelen, door te zetten. Het gezag wordt opgedragen aan een 

klein aantal mensen, dat het namens de kiezers uitoefent. Deze groep beoordeelt welk belang groter 

is.  
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Gezagsdragers zullen altijd menen hun taak goed uitgeoefend te hebben en zullen kritiek als 

onrechtmatig ervaren. Ze zullen geneigd zijn, tegen de wil van hun kiezers in, hun macht te 

continueren. Hierdoor is er altijd een risico op het ontstaan van een dictatuur. 

 

Om het risico op een dictatuur te verminderen, wordt gezag over verschillende organen verdeeld. 

Deze organen zullen elkaar nodig hebben, omdat ieder slechts een deel van het gezag kan uitoefenen 

en ze elkaar verantwoording schuldig zijn. Op deze manier houden de organen elkaar in evenwicht, 

waardoor er een stabiliteit in de machtsverhoudingen ontstaat: een stelsel van checks and balances. 

Een vorm van deze scheiding werd door Montesquieu geïntroduceerd: de trias politica. Kenmerkend 

voor deze leer is het bestaan van 3 organen: de koning, het parlement en de rechterlijke macht. Deze 

hebben elk hun eigen functie en zijn onafhankelijk van elkaar. De essentie van deze 

machtenscheiding is dat de staatsmacht gespreid wordt over verschillende organen die ieder een 

deel van de macht uitoefenen en elkaar wederzijds controleren en in evenwicht houden. 

 

In het huidige Nederland is het niet zo dat de 3 belangrijkste organen in de staat (de regering, het 

parlement en de rechterlijke macht) onafhankelijk van elkaar opereren. De vaststelling van wetten is 

namelijk de taak van de regering en het parlement samen. Ook wordt de macht in Nederland en veel 

andere landen tegenwoordig verdeeld tussen centrale en regionale overheden (provincies, 

gemeentes etc.) 

  

Slimme tip! 

In vrijwel elk tentamen wordt er een vraag gesteld over de kenmerken van een staat. Leer deze 

kenmerken dus goed uit je hoofd! 
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Oefen- en tentamenopgaven  
 

Oefenopgave 1 

Wanneer is er sprake van een staat? 

 

Oefenopgave 2 

Geef voor elk van onderstaande entiteiten aan of zij te kwalificeren zijn als een staat: 

1. Rusland 

2. Palestina 

3. Taiwan 

4. Europese Unie 

 

Oefenopgave 3 

Lees het onderstaande nieuwsartikel 

 
 

Welk kenmerk van de staat herken je ten aanzien van het verbod van de demonstraties in Enschede? 

 

Oefenopgave 4 

Lees artikel 81 Gw. In hoeverre komt de tekst van dit artikel overeen met de theorie van Montesquieu? 
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Tentamenvraag 1 

Er zijn een aantal belangrijke kenmerken van een staat. Welk van onderstaande antwoorden is geen 

van deze kenmerken? 

 

A. Een gemeenschappelijke cultuur 

B. De aanwezigheid van door dwang te handhaven leefregels 

C. Een democratisch gekozen parlement 

D. Het bestaan van territoriale grenzen 

 

 

Tentamenvraag 2 

Een kenmerk van een staat is dat de personen op het grondgebied ervan een zekere eenheid (natie) 
vormen. Dit houdt in dat ze een gemeenschappelijke taal en cultuur moeten hebben. Deze stelling is:  
 

A. Juist 

B. Onjuist 

 

Tentamenvraag 3 

Montesquieu pleitte voor de ‘trias politica’. Hiermee bedoelde hij dat idealiter: 

 

A.  De wetgevende macht bij de koning ligt, de uitvoerende macht bij de ministers en 

      de rechtsprekende macht bij de rechter. 

B. Een machtenspreiding bestaat tussen de wetgevende, uitvoerende en 

      rechtsprekende macht. 

C. De wetgevende macht bij het parlement ligt, de uitvoerende macht bij de koning 

  en de rechtsprekende macht bij de rechter. 

 

Tentamenvraag 4 

Lees artikel 81 Gw. Welk van de onderstaande is in dit artikel te herkennen? 

 

A. De de trias politica en geen checks and balances 

B. Checks and balances en niet de trias politica 

C. De trias politica en checks and balances 

D. Niet de trias politica en ook niet checks and balances 

  

Slimme tip! 

In sommige tentamens wordt “erkenning door andere staten” ook als keuzemogelijkheid gegeven 

als kenmerk van een staat. Dit is echter een instinker. Erkenning door andere staten is formeel 

gezien namelijk geen vereiste voor het zijn van een staat. 
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Hoofdstuk 2: De democratie 

 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de democratie. Ook wordt een van de belangrijkste waarborgen 

van een democratie, het legaliteitsbeginsel, uitgebreid besproken. Ten slotte wordt er ingegaan op 

het begrip “rechtsstaat.” 

 
Als wij voor een democratisch bestel aannemen dat ieder orgaan voor de uitoefening van 

bevoegdheden ofwel de medewerking van een ander orgaan nodig heeft, ofwel aan de controle 

daarvan onderworpen is, dan volgen daaruit een aantal grondregels voor het democratisch bestuur. 

Aan deze grondregels dient een democratische staatsorganisatie getoetst te worden. Deze regels 

horen niet bij het positief recht (= geldend recht), omdat ze niet op alle terreinen in rechtsregels zijn 

gerealiseerd. 

 

Het legaliteitsbeginsel 

Het bestuur en de rechterlijke macht mogen alleen dwang uitoefenen indien de Grondwet of wet dat 

uitdrukkelijk toestaat. Dit wordt het legaliteitsbeginsel genoemd. De wetgevende macht bepaalt 

binnen welke grenzen die bevoegdheid uitgeoefend mag worden. Zonder voorafgaande 

toestemming van de volksvertegenwoordiging kan de overheid dus geen dwangmaatregelen nemen. 

Zonder legaliteitsbeginsel is er overigens geen rechtsstaat. 

 

Het Britse staatsrecht heeft het beginsel “the rule of law”. Dit komt bijna op hetzelfde neer als het 

legaliteitsbeginsel. Echter, het Verenigd Koninkrijk heeft geen geschreven grondwet, waardoor het 

woord “law” in deze context meer dan wetgeving alleen betekent. Bij overheidshandelingen waarbij 

geen dwang nodig is, is niet altijd een wettelijke grondslag noodzakelijk. 
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Geen enkel persoon of orgaan kan een bevoegdheid uitvoeren zonder verantwoording schuldig te 

zijn of zonder dat er controle op die uitoefening staat. Er zijn verschillende verantwoordingsplichten: 

• Politieke verantwoordingsplicht van bestuurlijke organen tegenover vertegenwoordigende 

organen: ministers moeten zich verantwoorden tegen het parlement, de leden van de 

gedupeerde staten tegenover de provinciale staten en de burgermeester en wethouders 

tegenover de gemeenteraad. Het bestuurlijke orgaan moet inlichtingen verstrekken en 

debatten aangaan met de volksvertegenwoordiging. Bij verlies van vertrouwen moet het 

bestuurlijke orgaan opstappen. Deze plicht geldt ook voor het functioneren van ambtelijke 

diensten die ondergeschikt zijn aan het bestuurlijke orgaan; 

• Ambtelijke ondergeschiktheid: ambtenaren, die bepaalde bevoegdheden hebben, zijn 

verantwoording schuldig aan hun baas. 

• Bestuurlijk toezicht: een bestuursorgaan kan ook zonder dat er sprake is van ambtelijke 

ondergeschiktheid worden gecontroleerd door heen hoger orgaan. De regering kan zich 

bijvoorbeeld bemoeien met het beleid van gemeentelijke of provinciale organen. Preventief 

toezicht betekent dat een lager bestuursorgaan voor een bepaalde handeling goedkeuring 

moet vragen aan een hoger orgaan. Repressief toezicht houdt in dat een hoger 

bestuursorgaan een beslissing van een lager orgaan achteraf ongedaan kan maken; 

• Strafrechtelijke verantwoordelijkheid: een gezagsdrager kan strafrechtelijk verantwoordelijk 

zijn voor zijn daden (wanneer de gedragingen strafbaar zijn). Dit kan wanneer een minister 

zijn medeondertekening verleent aan Koninklijke besluiten, wetende dat daardoor de 

Grondwet of andere wetten of algemene maatregelen van het bestuur worden geschonden; 

• Beroep: de meeste besluiten van bestuursorganen zijn vatbaar voor beroep. 

Belanghebbenden kunnen aan de beroepsinstantie vragen deze besluiten te vernietigen en 

soms te vervangen. Dit beroep kan in het algemeen worden ingesteld bij een onafhankelijke 

rechter. Hiervoor moet wel eerst bezwaar worden gemaakt tegen het beroep bij het 

betrokken bestuursorgaan;  

• Burgerlijke rechter: indien er geen speciale beroepsmogelijkheid is, is de burgerlijke rechter 

bereid ambtshandelingen te toetsen aan de wet. De rechter kan dan veroordelen tot een 

schadevergoeding; 

• Rechterlijke toetsing van wetgeving: er is ook controle van de rechter op wetgevende 

organen. De rechter mag echter niet beoordelen of een formele wet in strijd is met de 

grondwet (artikel 120 Grondwet). In strijd hiermee, lijkt artikel 94 van de Grondwet. Deze 

wet zegt dat de rechter wetten aan bepaalde bepalingen van verdragen mag toetsen. 

Hierdoor zitten de rechterlijke macht en de wetgevende macht elkaar in de weg. 

 

Er bestaat in Nederland in beginsel dus géén orgaan dat geen verantwoording schuldig is voor zijn 

handelingen aan een ander orgaan, dan wel op enige wijze gecontroleerd wordt door een ander 

orgaan. 

Slimme tip! 

De twee grondregels van een staatsrechtelijke organisatie zijn het legaliteitsbeginsel en de 

verantwoordingsplicht. Niemand kan een publiekrechtelijke bevoegdheid uitoefenen zonder 

verantwoording schuldig te zijn of zonder dat er een controle op die uitoefening bestaat. 
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De rechtsstaat 

Een rechtsstaat is een staat waarvan de organisatie erop gericht is dat burgers beschermd zijn tegen 

machtsmisbruik door de staat zelf. Kenmerkend voor een rechtsstaat is dat de staatsorganen 

onderworpen zijn aan het recht. Waarborgen tegen machtsmisbruik door een staatsorgaan: 

• De staat erkent dat individuen en particuliere instellingen een staatsvrije sfeer toekomt. 

Grondwetten worden gerespecteerd en minderheden worden zo beschermd;  

• Opreden van het bestuur, dat voor de burger bezwarend is, dient te berusten op een 

algemene regel die de bevoegdheid van het desbetreffende orgaan beschrijft. Dit bevordert 

rechtszekerheid en voorkomt ongelijke behandeling;  

• Regels waarin de bevoegdheden van een staatsorgaan zijn beschreven, moeten vastgesteld 

zijn door een ander orgaan; 

• Geschillen tussen de burger en staat moeten worden beslist door een onafhankelijke en 

onpartijdige rechter. 

 

In een democratie hebben burgers het recht om leden van de volksvertegenwoordiging te kiezen en 

tot lid gekozen te worden. Bij een presidentieel stelsel wordt ook de leider van de uitvoerende macht 

rechtstreeks gekozen. Bij een parlementair stelsel, zoals in Nederland, worden de parlementsleden 

gekozen. In een democratie zijn grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en vereniging 

onmisbaar. Daarnaast is de hiervoor genoemde controle op bevoegdheden ook noodzakelijk. Tot slot 

moeten burgers zich zonder vrees kandidaat kunnen stellen. 

 

Als er te vaak besluiten worden genomen die bij een groot aantal burgers op ernstige bezwaren 

stuiten, ontstaat er een te grote kloof tussen kiezers en gekozenen. Hierdoor “ontvreemden” kiezers 

van de politiek en voelen gezagsdragers zich onvoldoende gelegitimeerd om zware besluiten te 

nemen. Een mislukte poging om dit op te lossen, was het proberen om het bindend referendum op 

te nemen in de Grondwet. 

 

 

Slimme tip! 

In sommige tentamens wordt er (in een meerkeuzevraag) gevraagd naar de kenmerken van een 

rechtsstaat. De kenmerken van een rechtsstaat zijn kort samengevat: 

• Het legaliteitsbeginsel; 

• Scheiding of spreiding van machten; 

- Bv. de Trias Politica van Montesquieu  

• Onafhankelijke rechterlijke macht; 

• Grondrechten; 

• Het democratiebeginsel. 

 

Leer deze kenmerken goed uit je hoofd. 

 

Let op! De kenmerken van een rechtsstaat moeten niet worden verward met de kenmerken van 

een staat, zoals besproken in hoofdstuk 1.  
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Oefen- en tentamenopgaven  
 

Tentamenvraag 1 

Welke van de onderstaande opsommingen bevat uitsluitend kenmerken van een rechtstaat? 

 

A. Legaliteitsbeginsel – machtenspreiding – een Grondwet 

B. Legaliteitsbeginsel – machtenspreiding – grondrechten 

C. Geweldsmonopolie – onafhankelijke rechterlijke macht – grondrechten 

D. Geweldsmonopolie – onafhankelijke rechterlijke macht – een Grondwet 

 

Tentamenvraag 2 

Als er in een staat geen strikte machtenscheiding bestaat, dan is deze staat geen rechtstaat. Deze 

stelling is:  

 

A. Juist 

B. Onjuist 

 
Tentamenvraag 3 

Met het legaliteitsbeginsel wordt bedoeld dat overheidsbevoegdheden: 

 

A. Onderworpen moeten zijn aan rechterlijke toetsing. 

B. Democratisch gelegitimeerd moeten zijn.  

C. Door verschillende organen moeten worden uitgeoefend.  

D. Op de wet moeten berusten 
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Hoofdstuk 3: Staatsrecht en de Grondwet 

 
In dit hoofdstuk worden de bronnen van het staatsrecht besproken. Daarnaast wordt er ingegaan op 

de grondwet van vroeger en van nu. 

 
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 eerste Nederlandse staatsregeling was de Unie van Utrecht van 1579. In dit verdrag, dat gesloten 

werd tussen een aantal soevereine provincies, droegen provincies een deel van hun soevereiniteit 

over aan een centraal gezag. In 1798 ontstond de Bataafse Republiek die, naar Frans voorbeeld, een 

Grondwet gaf. In 1814 werd een Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden afgekondigd die in 1815 

door de samenvoeging met België en de verheffing van de Soevereine vorst tot Koning vervangen 

werd door de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederland. Deze is in het Huidige Nederland nog 

steeds van toepassing. 

 

Er zijn een aantal wijzigingen in de Grondwet geweest. De grondwetsherziening van 1982 geeft 

fundamenteel weinig nieuwe bepalingen, maar past de tekst aan de ontwikkeling aan van praktijk, 

gewoonterecht en jurisprudentie. In 1995 is de grondwet ook herzien. Deze herziening zorgde ervoor 

dat jonge mannen niet langer tot de militaire dienst opgeroepen konden worden. Daarnaast hoeft 

door deze herziening de Eerste kamer niet meer ontbonden te worden bij volgende 

grondwetsherzieningen. Ook werden een groot aantal artikelen geschrapt. 

 

Door de Grondwetsherziening van 1983 is het duidelijker geworden welke organen de staat heeft en 

wat hun bevoegdheden zijn. Ondanks deze wijzigingen is de Grondwet op bepaalde punten nog 

steeds onvolledig. Zo zegt de Grondwet bijvoorbeeld niets over de procedure die bij een 

kabinetsformatie moet worden gevolgd. 

 

De Nederlandse Grondwet is een rigid constitution. Dat wil zeggen dat een grondwet moeilijker te 

wijzigen is dan een gewone wet. Dat kan ertoe leiden dat er een kloof ontstaat tussen het 

rechtsbewustzijn en de geschreven tekst. Het Verenigd Koninkrijk heeft een flexible constitution. De 

Britse staatsregeling is grotendeels ongeschreven en in gewone wetten vastgelegd. Deze zijn dus veel 

makkelijker om te wijzigen (door een normale wetswijziging). 

 

Inhoud en systeem van de Grondwet 

De Grondwet begint met een hoofdstuk dat een opsomming bevat van de grondrechten, de 

onvervreemdbare rechten van de mens en van de burger. De hoofdstukken twee, drie en vier geven 

een omschrijving van de voornaamste centrale organen van de staat. In hoofdstuk twee staat onder 

andere dat de regering bestaat uit de Koning en de ministers. Hoofdstuk drie beschrijft de Staten-

Generaal, de Eerste en Tweede kamer.  
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Hoofdstuk vier bevat de regels over de organisatie en bevoegdheden van de raad van State, de 

Algemene Rekenkamer en het ambt van Nationale Ombudsman. Hoofdstuk vijf bevat de functies van 

alle voorgenoemde organen. Het zesde hoofdstuk van de Grondwet, geeft regels over de 

rechtspraak. Het zevende hoofdstuk bevat regels met betrekking tot provincies, gemeenten, 

waterschappen en andere openbare lichamen. Ten slotte bevat hoofdstuk acht de regels over de 

herziening van de Grondwet. 

 

De rigid constitution zorgt ervoor dat grondrechten en democratische instellingen niet lichtvaardig 

ongedaan gemaakt kunnen worden. Als er in de Grondwet het woord “wet” wordt gebruikt, wordt 

hiermee de formele wet bedoelt. Deze wetten zijn vastgesteld door de regering en Staten-Generaal 

samen. 

 

Grondrechten gelden over het algemeen voor iedereen. Echter, 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. In de Grondwet is het door de formulering af te leiden of 

een grondrecht geldt voor een ieder of slechts voor een Nederlander. 

 

Ongeschreven staatsrecht 

Er is pas sprake van een ongeschreven rechtsregel als er behalve een staatkundige praktijk ook een 

rechtsovertuiging bij de betrokkenen bestaat dat zij volgens die praktijk behoren te handelen. Men 

moet voorzichtig zijn bij het aannemen van regels van ongeschreven recht: tussen 

staatsrechtbeoefenaars vinden regelmatig discussies plaats over de vraag of bepaalde regels tot het 

ongeschreven recht moeten worden gerekend. Zonder ongeschreven staatsrecht zou de werkelijke 

functionering van ons staatsstelsel buiten het staatsrecht om gaan. 

 

Internationaal recht en het staatsrecht  

Een binding van een staat aan een niet door hemzelf gestelde rechtsregel kan alleen ontstaan als de 

staat zich vrijwillig daaraan bindt. Alleen organen van de staat ten aanzien van de burgers kunnen 

deze beslissingen nemen. Door deze bindingen ontstaan er op lange termijn internationale en 

bovennationale organisaties. Terugtredingen uit dit soort bindingen zijn juridisch geoorloogd, maar 

nauwelijks zonder grote schade mogelijk. 

 

De VN heeft als doelstelling internationale vrede en veiligheid te handhaven. De algemene 

Vergadering van de VN bestaat uit alle lidstaten die elk een stem kunnen uitbrengen. De besluiten 

van deze Algemene Vergadering zijn niet bindend voor de lidstaten. Echter, de VN heeft ook een 

Veiligheidsraad, die wel bindende besluiten kan nemen. In de Veiligheidsraad zitten vijf permanente 

leden die elk een vetorecht hebben. 

 

Nederland is ook lid van de Raad van Europa. De RvE is in 1949 opgericht en bestaat uit 47 lidstaten. 

Daarnaast is Nederland ook lid van de NAVO. De NAVO is in 1949 is gesloten tussen een aantal West-

Europese staten en de VS en Canada. Een gewapende aanval op één van de leden zal worden 

beschouwd als een aanval tegen alle leden. Ten slotte is Nederland ook lid van de EU. De wetten van 

de EU gelden boven de wetten van Nederland zelf (inclusief de Grondwet). Nederlandse 

bestuursorganen zijn daarnaast ook aan het Europees recht gebonden.  
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Het staatsrecht dat de gezagsverhoudingen binnen een staatsverband regelt, werkt alleen op het 

grondgebied waar geen ander staatsgezag gevestigd is. De staat wordt dus territoriaal bepaald door 

zijn grenzen. Binnen dit gebied oefent de staat gezag uit ten opzichte van alle menselijk handelen dat 

aan gezag onderhevig is. In sommige gevallen blijft het recht wel gelden in andere landen. Het 

strafrecht geldt bijvoorbeeld voor een deel ook voor Nederlanders die zich in het buitenland 

bevinden. 

 

Het grondgebied van een staat wordt bepaald door zijn grenzen. Deze staan voor het Koninkrijk der 

Nederlanden in artikel 1 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. De zee-grenzen zijn 

ook voor een groot deel vastgelegd (in het Zeerechtverdrag). De betekenis van grenzen is aan het 

vervagen. Zo zijn de grenscontroles voor reizen binnen de meeste EU-landen afgeschaft. 
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Oefen- en tentamenopgaven  
 
Oefenopgave 1 
Beredeneer aan de hand van de inhoudsopgave van de Grondwet uit je wettenbundel in welke 

artikel(en) iets wordt geregeld over: 

1. De doodstraf    4. De verkiezingen van de Tweede Kamer 

2. De burgemeester  5. De Europese Unie 

3. Het onderwijs  

 

Oefenopgave 2 

Zie nogmaals het artikel over Fortress Europe uit hoofdstuk 1. Stel dat Fortress Europe naar de 

rechter stapt om het verbod aan te vechten. Welke in Nederland geldende wet- en regelgeving zullen 

zij aandragen om hun pleidooi te onderbouwen? 

 

Tentamenvraag 1 

Nederland heeft een rigid constitution. Dit houdt in dat: 

 

A. De Grondwet niet kan worden gewijzigd. 

B. De rechtszekerheid van de burgers wordt bevorderd. 

C. De wetgever goed kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. 

D. Het staatsrecht is in hoofdzaak vastgelegd in de Grondwet. 

 

Tentamenvraag 2 

Alleen Nederlanders hebben het betogingsrecht als vastgelegd in de Grondwet. Deze stelling is: 

 

A. Juist 

B. Onjuist 

 

Tentamenvraag 3 

Welk van de onderstaande is een bron van het Nederlandse staatsrecht? 

 

A. Een algemene plaatselijke verordening 

B. De Wegenverkeerswet. 

C. Het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

 

Tentamenvraag 4 

De Nederlandse Grondwet is een ‘rigid constitution’, aangezien hoofdstuk 8 van de Grondwet de 

herziening ervan mogelijk maakt. Deze stelling is: 

 

A. Juist  

B. Onjuist 
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Tentamenvraag 5 

Een regel die niet in een wet is neergelegd kan, gelet op het legaliteitsbeginsel, geen bron zijn van 

het staatsrecht.  Deze stelling is:  

 

A. Juist 

B. Onjuist 
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Hoofdstuk 4: Het Nederlanderschap 

 
In dit hoofdstuk wordt het Nederlanderschap besproken: welke exclusieve rechten heb je als 

Nederlander? Daarnaast wordt er ook ingegaan op het begrip “vreemdelingen”. Welke rechten 

hebben zij en welke niet? 

 
Nederlanders hebben bepaalde rechten die vreemdelingen in Nederland niet hebben. Zo hebben 

vreemdelingen bijvoorbeeld geen actief en passief kiesrecht. Ook zijn vreemdelingen niet in 

openbare dienst benoembaar. Daarnaast hebben vreemdelingen in veel gevallen geen recht op 

bijstand. Ook de Grondwet bevat bepaalde rechten die alleen voor Nederlanders gelden. Mocht een 

artikel uit de grondwet alleen voor Nederlanders gelden, dan staat dit expliciet in de Grondwet 

vermeld. 

 

Nederlanders die elders een strafbaar feit plegen, mogen alleen op bepaalde voorwaarden 

uitgeleverd worden en mogen ook in Nederland voor deze strafbare feiten berecht worden (door een 

Nederlandse rechter). 

 

Vreemdelingen 

Nederlanders hebben natuurlijk het recht om in Nederland te wonen. Een vreemdeling moet over de 

nodige identiteitspapieren en middelen voor verblijf en terugreis beschikken. Ook zal hij een visum 

aan moeten kunnen tonen. Van het visumvereiste kan echter op grond van internationale afspraken 

worden afgewezen. Voor een verblijf van langer dan drie maanden moet de vreemdeling aan de 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om een verblijfsvergunning vragen. Deze wordt alleen 

ingewilligd als internationale verplichtingen daartoe nopen. 

 

Er zijn twee typen verblijfsvergunningen: een verblijfsvergunning regulier en een verblijfsvergunning 

asiel. Beide worden voor maximaal 5 achtereenvolgende jaren uitgegeven. Hierna bestaat er kans op 

een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Deze laatste vergunningen zijn moeilijk in te trekken. 

Verblijfsvergunningen asiel zijn bedoeld voor verdragsvluchtelingen. Dit zijn mensen die zich buiten 

hun land bevinden uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit het 

behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. Het is overigens niet verplicht 

(volgens verdragen) om deze vluchtelingen een verblijfsvergunning te geven. Wel is het verboden 

deze mensen terug te sturen. 

 

De vreemdeling die niet of niet langer rechtmatig verblijf heeft, dient Nederland uit eigen beweging 

te verlaten en kan worden uitgezet. Uitzetting is overigens niet het zelfde als uitlevering. Bij 

uitlevering gaat het om terbeschikkingstelling van de vreemdeling aan buitenlandse justitiële 

instanties ten behoeve van strafvervolging of tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in dat 

land. Bij uitzetting gaat het slechts om verwijdering uit Nederland. Burgers van lidstaten van de EU 

hebben het recht op vrij te rijzen en te verblijven op het grondgebied van andere lidstaten. 
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Regeling Nederlanderschap 

Men kan op 3 manieren het Nederlanderschap verkrijgen: van rechtswege, door optie en door 

verlening (naturalisatie).  

 

Verkrijging van het Nederlanderschap van rechtswege wordt geregeld in artikel 3-5c van de 

Rijkswet. Hierbij staat geboorte voorop. Als één van de ouders Nederlander is, is het kind dit ook. 

Ongeacht de plaats van de geboorte. In artikel 5-5c Rijkswet is de verkrijging van het 

Nederlanderschap geregeld van een kind dat door ten miste één Nederlandse ouder wordt 

geadopteerd. In artikel 6-6a van de Rijkswet is de mogelijkheid door optie Nederlander te worden 

geregeld. Bepaalde vreemdelingen kunnen dan, na het afleggen van een daartoe strekkende 

verklaring, door een bevestiging van een autoriteit, het Nederlanderschap verkrijgen. 

 

In artikel 7-13 Rijkswet is de verlening van het Nederlanderschap door naturalisatie geregeld. Dit 

gebeurt bij koninklijk besluit. De betrokkene moet meerderjarig zijn en ingeburgerd zijn. Daarnaast 

moet de persoon voorafgaand aan het verzoek van naturalisatie vijf jaren in het land legaal gewoond 

hebben. 

 

De Rijkswet bevat verschillende bepalingen op het bezit van een dubbele nationaliteit beogen tegen 

te gaan. Zo moet je voor of na het verzoek om Nederlander te worden, zo veel mogelijk eraan doen 

om je andere nationaliteit te verliezen. 

 

De minister van Veiligheid den Justitie kan het Nederlanderschap intrekken van personen die 

onherroepelijk zijn veroordeeld wegens bepaalde categorieën misdrijven. Ook gaat het 

Nederlanderschap verloren bij het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit of als hij vrijwillig 

in vreemde krijgslist gaat van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk 

dan wel tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is. 
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Oefen- en tentamenopgaven 
 

Tentamenvraag 1 

De vrijheid van meningsuiting uit de Grondwet, geldt alleen voor Nederlanders. Deze stelling is: 

 

A. Juist 

B. Onjuist 

 

Tentamenvraag 2 

Vreemdelingen die in Nederland verblijven, kunnen een beroep doen op alle grondrechten van 

hoofdstuk één van de Grondwet Deze stelling is: 

 

A. Juist  

B. Onjuist  
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Hoofdstuk 5: Het Koninkrijk en het statuut 

 
Zoals je wellicht al wist, bestaat het Koninkrijk uit meer dan Nederland alleen. In dit hoofdstuk wordt 

dieper ingegaan op de opbouw van het Koninkrijk. Daarnaast wordt er ook ingegaan op het statuut. 

 

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit 4 landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 

Tot Nederland behoren 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. Vanaf 2005 hebben 

Nederland en de Nederlandse Antillen afspraken gemaakt over de nieuwe structuur van het 

Koninkrijk. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Statuut in 2010 en hebben ertoe geleid dat de 

Nederlandse Antillen zijn opgeheven. De “onderdelen” Curaçao en Sint Maarten hebben, net als 

Aruba, de status van land verkregen. In het Statuut staat overigens dat Bonaire, Sint-Eustatius en 

Saba per 10 oktober 2010 onderdeel zijn geworden van Nederland. Wel zijn er door hetzelfde statuut 

afwijkingen in de wetten van de wetten van het “Europese Nederland” mogelijk (niet in de 

Grondwet). De WolBES is een organieke wet voor de 3 eilanden. Op grond van de WolBES zijn de 3 

eilanden ingericht als ‘andere openbare lichamen’. Op grond van de IBES zijn veel Nederlands-

Antilliaanse regelingen van toepassing gebleven op de BES-eilanden. Het is wel de bedoeling dat deze 

regelingen geleidelijk aan zo veel mogelijk worden vervangen door Nederlandse regelingen. 

 

De verhouding tussen het Statuut en de Grondwet 

Het statuut geldt voor het hele Koninkrijk. Dit integendeel tot de Grondwet, die alleen geldt voor het 

Nederlandse rijksdeel. Het Statuut is dus de hogere regeling waaraan de Grondwet zich aan moet 

conformeren. Het Statuut regelt de verhoudingen tussen de vier landen van het Koninkrijk. Het 

Koninkrijksrecht is sterk beïnvloedt door het Nederlandse recht.  

 

Grondslagen van het Statuut 

Artikel 1a van het Statuut zegt dat de Kroon van het Koninkrijk wordt gedragen door Koningin 

Juliana en haar wettige opvolgers. Artikel 2 bepaalt dat de Koning de regering van het Koninkrijk 

voert en onschendbaar is. Deze Koning wordt bijgestaan door de ministerraad van het Koninkrijk en 

enkele andere koninkrijksorganen. In beginsel bemoeit het Statuut zich niet met de interne zaken van 

elk van de landen: dat is het wezen van de federale samenwerking. Het Statuut geeft echter wel 

enkele fundamentele regels van staatsbestuur. 

Het Koninkrijk als staatsvorm is zowel een federatie als confederatie: 

• Federale staat: bestaat uit verschillende deelstaten die elk een bepaalde zelfstandigheid 

hebben, maar zich ook binnen de grenzen van het centrale gezag moeten houden (bv. VS, VK, 

Duitsland).  

• Confederale staat: bond van samenwerkende onafhankelijke staten. Er is geen centraal 

gezag. 

 
Slimme tip! 

De Grondwet geldt alleen voor Nederland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De overige 
landen van het Koninkrijk hebben hun eigen Staatsregeling. 
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Oefen- en tentamenopgaven 

 
Oefenopgave 1 

Geef in een schema weer hoe het Koninkrijk der Nederlanden eruit ziet. Uit welk artikel in het 

Statuut volgt deze structuur? 

 

Oefenopgave 2 

Hoe is in het Statuut de verhouding tussen het Statuut van het Koninkrijk en de Grondwet af te 

leiden? 

 

Tentamenvraag 

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat (sinds 10 oktober 2010) uit de volgende landen: 

 

A. Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Nederland 

B. Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland 

C. De Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland 
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Antwoorden bij de opgaven 

 
Hoofdstuk 1 

Oefenopgave 1 

 

Oefenopgave 2 

 
 

 

 

 

Een staat is een organisatie die met voorrang boven andere organisaties effectief gezag uitoefent 

over een rechtsgemeenschap van mensen op een bepaald territoriaal begrensd grondgebied. Een 

belangrijk kenmerk van een staat is de mogelijkheid om dwang toe te passen om de 

gemeenschapsnormen (wetten) hand te haven. Het effectieve gezag moet aanwezig zijn, maar in 

de praktijk zal je zien dat dit soms dubieus is. Een voorbeeld: drugs zijn in Nederland verboden. 

Toch wordt wiet in bepaalde mate gedoogd. 

 

Voor het antwoorden van deze vraag moet je de verschillende kenmerken van een staat 

langsgaan. Deze zijn hieronder nogmaals opgesomd: 

• Territoriale grenzen; 

• Rechtsgemeenschap; 

• Mogelijkheid tot dwang; 

• Superieure organisatie die effectief gezag uitoefent. 

 

Rusland ➔ Rusland voldoet aan de kenmerken van een staat, dus kan gekwalificeerd worden als 

een staat. 

 

Palestina ➔ Tijdens de werkgroep is al gebleken dat er geen duidelijk antwoord is op de vraag of 

Palestina een staat is of niet. Palestina heeft namelijk volgens velen niet echt een 

rechtsgemeenschap en er zijn meerdere instanties die gezag uitvoeren. Het ligt in dit geval dus 

grotendeels aan de mening van een persoon of hij of zij Palestina als staat ziet of niet.  

 

Taiwan ➔ Taiwan voldoet aan de kenmerken van een staat, dus kan gekwalificeerd worden als 

een staat. Taiwan wordt door China niet erkend als staat, maar erkenning door andere landen is 

geen vereiste voor het zijn van een staat. 

 

Europese Unie ➔ De EU is geen staat, maar een statenverband. Onder de EU vallen meerdere 

staten. De EU zelf heeft wel richtlijnen en verordeningen, maar heeft zeker niet alles te zeggen. 

De landen binnen de EU hebben autonomie. De verdragen van de EU staan wel boven de 

Grondwet, maar toch willen sommige landen eerst zelf goedkeuring geven. Het 

centrale/effectieve gezag past niet bij de EU. 
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Oefenopgave 3 

 

Oefenopgave 4 

 

Tentamenvraag 1 

 

Tentamenvraag 2 

 

Tentamenvraag 3 

 

 

 

Het bezit van het geweldsmonopolie/ gezag. De overheid mag alleen maar (als er aan bepaalde 

voorwaarden wordt voldaan) geweld gebruiken. In dit geval wil de burgermeester voorkomen dat 

anderen ook geweld gaan gebruiken  

 

Het juiste antwoord is antwoord C.  

 

Een staat is een organisatie die met voorrang boven andere organisaties effectief gezag uitoefent 

over een rechtsgemeenschap van mensen op een bepaald territoriaal begrensd grondgebied. Een 

belangrijk kenmerk van een staat is de mogelijkheid om dwang toe te passen om de 

gemeenschapsnormen (wetten) hand te haven. Binnen een staat zijn er 1 of meer organen 

bevoegd tot het uitoefenen van deze dwang. Een democratisch gekozen parlement is dus niet 

vereist om een staat te zijn. 

 

Het juiste antwoord is antwoord B.  

 

Een rechtsgemeenschap is een kenmerk van een staat, maar dit is niet hetzelfde als mensen met 

een gemeenschappelijke taal en cultuur. Nederland is bijvoorbeeld een staat, ondanks dat er 3 

officiële talen in Nederland zijn en er binnen Nederland veel meer talen gesproken worden. 

 

Deze wet laat zien dat er een spreiding (geen scheiding) is tussen de machten. Aan de ene kant 
komt het dus wel overeen met de theorie van Montesquieu omdat niet alle macht in de handen 
van 1 persoon/orgaan is. Aan de andere kant komt het niet overeen met zijn theorie, aangezien 
het geen strikte machtenscheiding is. 

Het juiste antwoord is antwoord B.  

 

Antwoord A is onjuist omdat de verschillende taken bij de verkeerde organen worden gelegd. B is 
onjuist omdat Montesquieu juist een strikte machtenscheiding wilde. 
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Tentamenvraag 4 

 

Hoofdstuk 2 

Tentamenvraag 1 

 

Tentamenvraag 2 

 

Tentamenvraag 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het juiste antwoord is antwoord B.  

 

Grondrechten zijn iets anders dan een Grondwet. Het Verenigd Koninkrijk heeft bijvoorbeeld 
geen Grondwet, maar is wel een rechtsstaat. Dit omdat de burgers wel grondrechten hebben, 
wat een vereiste is voor een rechtsstaat. Grondrechten en een Grondwet zijn dus niet hetzelfde. 
Voor een rechtstaat zijn grondrechten nodig, maar een Grondwet hoeft niet, ook al gaat het vaak 
wel samen. 
 

Het juiste antwoord is antwoord B.  

 

Machtenspreiding is een van de kenmerken van een rechtsstaat. Dit is echter niet hetzelfde als 
een strikte machtenscheiding. In Nederland is er bijvoorbeeld ook geen strikte machtenscheiding. 
De wetgevende en uitvoerende macht werken bijvoorbeeld samen. Nederland is echter wel een 
rechtstaat. Een strikte machtenscheiding is dus niet noodzakelijk. 
 

Het juiste antwoord is antwoord D.  

 
Het legaliteitsbeginsel houdt in dat overheidshandelen en –bevoegdheden moeten berusten op 
een van tevoren aanwezige wetsbepaling. 

Het juiste antwoord is antwoord B.  

 

Het artikel luidt: ”De vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de Staten-Generaal 
gezamenlijk.” Uit dit artikel blijkt een samenwerking/ evenwicht bij het uitvoeren van een 
overheidsbevoegdheid door verschillende organen. Check and balances is dus te herkennen. Bij 
de Trias Politica gaat het echter om een strikte machtenscheiding. Aangezien dit artikel een 
samenwerking omschrijft tussen verschillende organen, is hier geen sprake van. 
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Hoofdstuk 3 

Oefenopgave 1 

 

Oefenopgave 3 

 

Tentamenvraag 1 

 

Tentamenvraag 2 

 

Om tot dit antwoord te komen kun je kijken in het register achter in je wettenbundel, maar ook 

in de inhoudsopgave van de Grondwet zelf.  

• De doodstraf: Hoofdstuk 6. Artikel 114 Gw; 

• De burgemeester: Hoofdstuk 7. Artikel 125 e.v. Gw; 

• Het onderwijs: Hoofdstuk 1. Artikel 23 Gw; 

• De verkiezingen van de Tweede Kamer: Hoofdstuk 3. Artikel 54 e.v. Gw; 

• De Europese Unie: dit is een strikvraag. Er staat niks over de EU in de grondwet (echter 

staan er in de grondwet wel enkele artikelen over internationale betrekkingen). 

 

 

Het juiste antwoord is antwoord B.  

 

Historische grondwetswijzigingen hebben uitgemaakt dat antwoord a onjuist is. Daarnaast houdt 

een rigid constitution in dat de Grondwet moeilijker te wijzigen is dan een “normale” wet. Later 

in dit vak leer je dat voor een grondwetswijziging o.a. een opnieuw verkozen Tweede Kamer 

nodig is. Hierdoor duurt een grondwetswijziging vaak jaren. Door deze lange procedure, kan de 

wetgever juist niet goed inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Antwoord B is dus ook 

onjuist. Door deze lange procedure, kan de grondwet dus niet van het ene op het andere 

moment veranderd worden, wat goed is voor de rechtszekerheid. 

 

Het juiste antwoord is antwoord B.  

 

Het recht op betoging staat in artikel 9 Gw. Dit artikel heeft het niet over “Nederlanders”, zoals 

bijvoorbeeld in artikel 2 Gw wel het geval is. Dit grondrecht geldt dus voor iedereen, ongeacht 

Nederlander of niet.  

 

Zowel de vrijheid van meningsuiting, het recht op vereniging en het recht op vergadering en 

betoging kunnen aangedragen worden. Dit zijn namelijk de grondrechten die enigszins 

geschonden (kunnen) worden door het verbod. 

 



Overzicht studiestof Beginselen Staatsrecht 

 

 

 

 

 

 
26 

Tentamenvraag 3 

 

Tentamenvraag 4 

 

Tentamenvraag 5  

 

Hoofdstuk 4 

Tentamenvraag 1 

 

Tentamenvraag 2 

 

Het juiste antwoord is antwoord B. 

 

 Zoals eerder benoemd zijn “wetten” bronnen van staatsrecht. Het Reglement van Orde van de 

Eerste Kamer der Staten-Generaal is een protocol dat opgesteld is door de Eerste Kamer zelf. Het 

heeft formeel gezien geen bindend karakter en bevat daarom ook geen rechtsregels. 

 

Het juiste antwoord is antwoord B. 

 

 De grondwet is hier duidelijk over. In artikel 6 Gw is de vrijheid van meningsuiting vastgelegd. In 

dit artikel staat dat niemand (behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet) 

toestemming nodig heeft om gedachten of gevoelens te openbaren. Dit grondrecht geldt dus 

voor iedereen binnen het geldingsgebied van de Grondwet. Dat de wet beperkingen kan stellen 

aan dit grondrecht, doet aan het antwoord niets af. 

 

Het juiste antwoord is antwoord B. 
 
Om deze vraag te beantwoorden moet je alle artikelen van hoofdstuk 1 van de Grondwet nagaan. 
Als je bij artikel 4 Gw aankomt, zie je echter door de formulering al dat deze wet (het kiesrecht) 
alleen voor Nederlanders geldt. 

Het juiste antwoord is antwoord B. 
 
Een rigid constitution wil alleen zeggen dat een grondwet moeilijker te veranderen is dan een 
normale wet. In Nederland is dat wel het geval, en is de stelling dus onjuist. 

Het juiste antwoord is antwoord B. 
 
Ongeschreven recht kan wel een bron van staatsrecht zijn. Het legaliteitsbeginsel zegt alleen dat 
overheidsoptreden en overheidsbevoegdheden moeten berusten op een vooraf bestaande 
wettelijke bepaling. Een voorbeeld hiervan is de ongeschreven vertrouwensregel die inhoudt dat 
een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel geacht worden het vertrouwen van de 
Staten Generaal te hebben 
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Hoofdstuk 5 

Oefenopgave 1 

 

Oefenopgave 2 

 

 

 

 

In artikel 1 Statuut is deze opbouw te vinden. 

 

 
Extra opmerking 

Op 10-10-’10 vond een grote staatsrechtelijke verandering plaats. Het koninkrijk heeft vanaf die 

datum een andere invulling. De Nederlandse Antillen is opgeheven en bestaat nu uit 4 landen. 

Onder Nederland vallen nog 3 eilanden (zie schema). De verbinding met deze eilanden roept veel 

discussie op. Ze betalen belasting en zijn in principe hetzelfde als Nederland, maar toch zijn de 

uitkeringen daar lager. 

 

Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn autonoom, maar er is nog wel bemoeienis vanuit Nederland. 

De gouverneur is het hoofd van de regering, maar hij vertegenwoordigt ook de koning. Zo kan hij 

een aanwijzing krijgen vanuit Nederland. Dit veroorzaakt ook discussie, omdat men autonoom wil 

zijn. Er gaat wel geld naar die landen, dus is te beargumenteren dat Nederland ook wat te zeggen 

heeft. Artikel 1 lid 2 Statuut laat zien dat er verschillende regels gemaakt kunnen worden. 

 

Het Statuut staat boven de Grondwet, wat blijkt uit artikel 5 lid 2 Statuut. Als iets niet in het 
Statuut staat, kan het wel in de Grondwet geregeld worden. Daarnaast regelt het Statuut de 
verhoudingen van de 4 landen. 
 
Extra opmerking 
De Grondwet is heel moeilijk te wijzigen. Dit duurt minimaal 4 jaar en het is een hele zware 
procedure met onder andere nieuwe verkiezingen. Het Statuut is daarentegen relatief makkelijk 
te veranderen. Op het wijzigen van de Grondwet week wordt in de volledige samenvatting dieper 
ingegaan. 
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Tentamenvraag 1 

 

 
 

  

Het juiste antwoord is antwoord B.  

 

De Nederlandse Antillen bestaan sinds 10 oktober 2010 niet meer als staatskundige eenheid en 

maken sindsdien ook geen deel meer uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Sint Eustatius, Saba 

en Bonaire (de BES-eilanden) maken weliswaar deel uit van het Koninkrijk, maar worden niet 

gezien als landen. Deze eilanden zijn namelijk “openbare lichamen” binnen het land Nederland. 

Dit antwoord is tevens letterlijk terug te vinden in je wettenbundel. Zie artikel 1 van het Statuut 

voor het Koninkrijk der Nederlanden (kortweg; Statuut) 
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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: 

Ben je lid bij studievereniging QBDBD? Dan ontvang je leuke kortingen op onze samenvattingen 

en abonnementen! Óók heb je recht op korting wanneer je lid bent bij de studentenvereniging 

LANX. Voor kortingscodes en andere acties verwijzen we je naar de nieuwsbrief van je 

vereniging! 

 

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/
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