
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitutioneel Recht (2020/2021) 

Artikelsamenvatting 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Artikelsamenvattingen week 1 Constitutioneel Recht 2020-2021 

1 

 

Lieve student, 

 

Heel erg bedankt voor jouw vertrouwen in ons. Wij waarderen oprecht dat je ervoor kiest om 

gebruik te maken van ons studiehulp materiaal. Jij kunt van ons verwachten dat wij altijd 

honderd procent ons best zullen doen om de stof begrijpelijk uit te leggen.  

 

Wij willen je een paar dingen meegeven over het gebruik van ons studiehulp materiaal. Onze 

studiehulp is puur bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs: niet ter vervanging. Voor het 

halen van het vak is het nog steeds van belang om zelf de hoorcolleges te bekijken, de 

werkgroepen te volgen en de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Onze studiehulp is slechts 

bedoeld om moeilijke onderwerpen toe te lichten en handvaten te bieden om de stof beter te 

begrijpen.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je aan vraag aan ons, schroom dan niet om 

contact met ons op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt 

ons bereiken via Facebook of Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op 

boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

P.S. Word lid van onze Whatsapp-groep om op de hoogte te blijven van updates en om vragen 

te stellen aan ons of medestudenten.  

      JAAR 1: https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX 

      JAAR 2: https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS 

 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om 

inloggegevens en/of studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het 

risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of 

van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt 

het recht om het werk openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden 

om zonder de toestemming van BOEQ documenten van BOEQ of onderdelen daarvan 

fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt BOEQ het recht 

voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  

https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
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Week 1: Quo Vadis Consitutionalis?  
 

Wat moet je lezen? 

• Kortmann, Constitutioneel recht, 7e druk: 

o Deel I 

▪ Hoofdstuk 3, 4.1-4.2, 4.4, 7. 

o Deel II 

▪ Hoofdstuk 1.1, 1.2.1-1.2.3, 3.1.2, 3.1.5.  

• E.M.H. Hirsch Ballin, ‘De rechtsstaat: wachten op een nieuwe dageraad?’, NJB 2011, p. 

71-73.  

• Staatscommissie parlementair stelsel, Lage drempels, hoge dijken. Democratie in balans, 

Amsterdam Boom 2018, hoofdstukken 2 en 3 (t/m 3.5.1) (pp. 28-59) 

 

Jurisprudentie 

Deze week is er geen jurisprudentie voorgeschreven. 
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Hirsch Ballin, ‘De rechtsstaat: wachten op een nieuwe dageraad?’ 

 

De praktische uitwerking van de Nederlandse rechtsstaat komt recentelijk steeds vaker in 

opspraak. Ballin werkt in dit artikel drie wijzen uit waarop vanuit de maatschappij kritiek wordt 

geleverd op de Nederlandse rechtsstaat.  

 

Het begrip ‘rechtsstaat’ wordt volgens Ballin op drie manieren gebruikt (zie drie 

betekenisvelden). Het gebruik van de rechtsstaat is niet altijd hetzelfde geweest.  

Eerst werd het gebruikt als trefwoord voor de overheid die het recht handhaaft. Voor juristen 

diende de rechtsstaat er juist toe om burgers te beschermen tegen overheidsmacht. Dat de 

rechtsstaat zou inhouden dat de overheid het recht aan haar burgers oplegt staat hier loodrecht 

op. Deze opvatting gaat er echter aan voorbij dat het recht bedoeld is om te beschermen tegen 

onbehoorlijk overheidsoptreden én te garanderen dat degenen die zich niet aan de wet willen 

houden op hun plichten worden gewezen. Vertrouwen op recht vergt wederkerigheid.  

 

De eerste betekenisveld is de rechtsstaat als onderdeel van de beschaving die mensen in toom 

houdt. Vrijheid kan alleen worden gegarandeerd door deugd. Deugden zoals gerechtigheid, 

solidariteit en matigheid. Daarnaast zijn juridische principes zoals proportionaliteit en 

subsidiariteit essentieel voor een functionerende rechtsstaat.  

 

Het tweede betekenisveld van de rechtsstaat is de rechtsstaat als garant van de grondrechten. 

Grondrechten hebben recentelijk ook een andere betekenis gekregen, door sommigen. 

Grondrechten als hindernis voor het voeren van gewenst beleid. Er wordt gewaarschuwd dat 

men niet de fundamentele rechten van individuen zou moeten opofferen aan het belang van de 

gemeenschap. Ook democratie en grondrechten moeten niet tegen elkaar worden uitgespeeld. 

De wil van de meerderheid moet ook wordt gematigd door de fundamentele rechten van ieder 

mens. 

 

Het derde betekenisveld is de rol van rechter. Rechters zijn hoogopgeleid, maar niet onfeilbaar. 

Het risico op ernstige gevolgen door fouten wordt verkleind door hoger beroep en cassatie. Om 

deze reden kan de rechtsstaat een ankerplaats van vertrouwen zijn. Ook bestuurders komen 

soms rechters tegen die het niet eens zijn met hun besluit. Deze bestuurders lijken hier dan veel 

moeite mee te hebben. In dit kader wordt ook aangevoerd dat rechters niet gekozen zijn, maar 

politici wel. De legitimatie van de politieke ambtsdragers ligt in het feit dat ze gekozen zijn op 

basis van een constitutie die democratie en rechtsstaat omvat. Democratische macht is altijd 

beperkte macht. Fundamentele rechten van de burger moeten worden gewaarborgd en er mag 

niet altijd ‘alles uit de kast’ worden getrokken om doelstellingen te bereiken. Zelf niet als een 

meerderheid van stemmen vóór is.  

 

Democratie en rechtsstaat zijn niet los verkrijgbaar. Men moet dit niet alleen aanvaarden en 

respecteren, maar ook willen en uitdragen.  


