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Lieve student,  

 

Wat leuk dat je onze samenvatting uitprobeert! Drie jaar geleden zijn wij, Willem, Stephanie en Thijs 

begonnen met BOEQ. Een bedrijf opgezet door rechtenstudenten in Utrecht, voor rechtenstudenten in 

Utrecht. We bieden gedurende de gehele periode studiehulp op maat aan. Deze bestaat uit:  

• Wekelijkse Uitleg van de Stof: In deze uitleg bespreken we uitgebreid alle behandelde leerstukken 

en de bijzonderheden van deze leerstukken.  

• Arrestanalyses: Een wekelijks overzicht van alle voorgeschreven rechterlijke uitspraken. Hierin 

bespreken we precies wat je moet weten van een bepaalde uitspraak en wat je zou kunnen markeren 

in je jurisprudentiebundel.  

• Werkgroepantwoorden: Uitgebreide antwoorden op de werkgroepvragen, nadat de werkgroep is 

geweest. Op deze manier mis je nooit een antwoord.  

• Tentamenhulp: Een uitgebreid oefententamen voorzien van uitgewerkte standaardantwoorden. Op 

deze manier kunnen we je precies laten zien wat je tijdens een tentamen zal moeten noemen om 

volledige punten te behalen. 

 

Onze studiehulp is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Al onze studiehulp is digitaal te vinden in 

de Slim Academy app. Ook kun je offline studeren met de app. Daarnaast is onze studiehulp op papier 

beschikbaar. De Wekelijkse Uitleg van de Stof en de Arrestanalyses van alle weken zullen in een boekje 

worden verzonden naar het opgegeven adres. De Werkgroepantwoorden en Tentamenhulp zullen als 

PDF beschikbaar komen op de site van Slim Academy, zodat jij deze zelf kunt downloaden en eventueel 

kunt printen.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je een 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.  

 

 

De studiehulp is hier te koop  

• Webshop JAAR 1 

• Webshop JAAR 2  

JAAR 1 JAAR 2 

  

https://slimacademy.nl/shop/universiteit-utrecht/rechten/bachelor-1/periode-1/
https://slimacademy.nl/shop/universiteit-utrecht/rechten/bachelor-2/periode-1/
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Week 1: Wat is recht? Een eerste kennismaking 
 

Wat moet je lezen? 

• Grondslagen van het recht: hoofdlijnen, tiende druk, M. De Blois (red.).  

o Hoofdstukken: 1, 2 

• Grondslagen van het recht: vaardigheden, zesde druk, J. Tigchelaar. 

o Hoofdstuk 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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Onderwerp 1: Inleiding 

 

1.1 Wat doet BOEQ? 

Ook te lezen in de wekelijkse uitleg week 1 van het vak Inleiding Staats- en Bestuursrecht 

 

Voordat we beginnen met jullie de eerste periode door de stof slepen willen we jullie graag 

welkom heten in Utrecht. We hopen dat de studie goed gaat bevallen.  

 

Drie jaar geleden zijn wij, Willem, Stephanie en Thijs begonnen met BOEQ. Een bedrijf 

opgezet door rechtenstudenten in Utrecht, voor rechtenstudenten in Utrecht. We bieden 

gedurende de gehele periode studiehulp op maat aan. Deze bestaat uit:  

- Een wekelijkse uitleg van de voorgeschreven stof. In deze uitleg bespreken we 

uitgebreid alle behandelde leerstukken en de bijzonderheden van deze leerstukken.  

- Een wekelijks overzicht van alle voorgeschreven rechterlijke uitspraken (arrest-

analyses). Hierin bespreken we precies wat je moet weten van een bepaalde uitspraak 

en wat je zou kunnen markeren in je jurisprudentiebundel.  

- Een wekelijks overzicht van antwoorden op de vragen van de werkgroep, nadat men 

deze heeft gevolgd. Op deze manier mis je nooit een antwoord.  

- Een uitgebreid oefententamen voorzien van uitgewerkte standaardantwoorden. Op deze 

manier kunnen we je precies laten zien wat je tijdens een tentamen zal moeten noemen 

om volledige punten te behalen.  

 

Wekelijkse uitleg van de stof en arrest-analyses worden na de derde week van de periode geprint 

en gebundeld opgestuurd naar het studieadres van voorkeur.  

 

In samenwerking met Slim Academy bieden we gedurende de hele periode ook nog 

- Hoorcollegeaantekeningen, artikelsamenvattingen (aanvullende literatuur) en 

oefenopgaven aan.  

 

1.2 Wat is Grondslagen van Recht? 

 

De cursus Grondslagen van Recht is een introductiecursus die tevens voorbereidt op de cursus 

later in het jaar: Perspectieven op Recht. Bij deze cursus leer je over de structuur die schuilgaat 

achter het geheel ‘het recht’. Je leert na te denken over de manier waarop het recht is opgebouwd 

en wat nu eigenlijk de grondslag is voor het bestaan van regels. Er worden ook een aantal 

praktische dingen aangeleerd over de structuur van het recht. Zo leer je bijvoorbeeld over de 

onderverdeling van het recht in publiekrecht en privaatrecht. Deze onderverdelingen zijn 

voorgeschreven uit Grondslagen van Recht: Hoofdlijnen. Anderzijds is de cursus 

rechtsfilosofisch van aard en wordt de kern van wat recht is besproken aan de hand van 

stromingen.  
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Onderwerp 2: Onderverdelingen in het recht 

 

Laten we de zoektocht naar wat recht is eenvoudig beginnen. Eerst zal men moeten weten op 

welke manier het recht op te delen is in verschillende categorieën. Het boek geeft een heldere 

(al dan niet wat lange) weergave van verschillende onderverdelingen die gemaakt kunnen 

worden. In dit onderwerp bespreken we ze één voor één.  

 

2.1 Positief recht en wenselijk recht 

Een eerste onderverdeling die bekend moet zijn is de onderverdeling van het recht in positief 

en wenselijk recht.  

Het positief recht is recht dat is vastgesteld of is erkend. Dit type recht is verbindend en heeft 

gelding. In de praktijk zal dit het recht zijn dat is opgenomen in officiële documenten en 

gepubliceerd is. Een wet zoals de Algemene Wet Bestuursrecht is positief recht, een 

gemeentelijke verordening is ook positief recht. Beide documenten zijn gepubliceerd en dus 

toegankelijk. Als deze regels correct zijn voorbereid (hier kunnen we van uit gaan) dan 

verbinden deze regels burgers.  

 

Wenselijk recht is recht dat voor een individu of een groep ideaal zou zijn. Dit recht hoeft in die 

zin ook niet zijn vastgesteld. Het is in principe hypothetisch recht, het hoeft niet bestaand recht 

te zijn. Het is denkbaar dat voor een bepaald individu het ideale recht samenvalt met positief 

recht.  

 

Kort samengevat: positief recht is bestaand, vastgesteld recht. Wenselijk recht is recht dat wordt 

gewenst door een bepaalde groep of individu. 

 

Vindplaats: Grondslagen van Recht: Hoofdlijnen, p. 26. 

  

2.2 Objectief recht en subjectief recht 

De tweede onderverdeling is de onderverdeling van het recht in objectief en subjectief recht. 

Het verschil is relevant in het taalgebruik. Wanneer gesproken wordt over het objectief recht 

wordt namelijk wat anders bedoeld dan wanneer gesproken wordt over een subjectief recht.  

 

Het objectieve recht is het geheel aan rechtsregels. Hiermee wordt gedoeld op een verzameling 

van de Nederlandse rechtsregels. Er wordt hiermee dus niet op een specifiek recht gedoeld.  

 

Met een subjectief recht wordt gedoeld op een aanspraak of een bevoegdheid. Iemand komt een 

subjectief recht toe. Een willekeurige burger heeft bijvoorbeeld het recht op privacy, dat is een 

subjectief recht.  

 

Het objectieve recht bestaat dus ongeacht of dit iemand toekomt, een subjectief recht kan je 

toekomen. Uit het objectieve recht (de rechtsregels) vloeien subjectieve rechten voort. Het 

objectieve recht vormt de grondslag waaraan individuen een subjectief recht kunnen ontlenen.  

 

Vindplaats: Grondslagen van Recht: Hoofdlijnen, p. 28. 
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2.3 Internationaal recht en nationaal recht 

De derde onderverdeling is niet heel abstract. Bij deze onderverdeling is de herkomst van 

bepaalde rechtsregels van belang. We spreken van nationaal recht als het recht is vastgesteld 

in een bepaalde staat en gelding heeft binnen het grondgebied van deze staat. Dat betekent dus 

dat regels, die in Nederland zijn vastgesteld en gelding hebben op Nederlands grondgebied, 

behoren tot het nationaal recht.  

 

Internationaal recht is recht dat zijn herkomst kent bij staten onderling of internationale 

organisaties. Voorbeelden zijn:  

a. Het recht tussen staten noemt men volkerenrecht. Zo kan de staat Nederland een verdrag 

sluiten met Duitsland over hoe omgegaan moet worden met een bepaald exportproduct.  

b. Het recht van internationale organisaties zijn vaak verdragen waar meerdere lidstaten 

bij betrokken zijn. Denk hierbij aan de EU of aan de Verenigde Naties. Lidstaten kunnen 

zich vanuit deze organisaties verbinden aan verdragen.  

 

2.4 Publiekrecht en privaatrecht 

De vierde onderverdeling is gebaseerd op de sfeer waarin het recht zijn werking heeft. Om het 

onderscheid tussen deze twee sferen te kunnen maken, kan je als hoofdregel kijken naar de 

rechtsrelaties tussen de betrokken partijen: 

1. Gaat het om het recht in de relatie overheid op burger spreken we van publiekrecht.  

2. Gaat het om het recht in de relatie tussen burgers (of private partijen zoals bedrijven) 

onderling spreken we van privaatrecht.  

 

Concrete onderdelen van het publiekrecht zijn: het bestuursrecht, het staatsrecht en het 

strafrecht. Hiermee kunnen we enkele voorbeelden formuleren.  

 

Voorbeeld 1: 

Als Boer Gregor een boete krijgt van de gemeente omdat hij meer koeien bezit dan toegestaan 

is deze boete gebaseerd op publiekrecht (want: bestuursrecht, hierover ga je leren bij het vak 

ISBR). Ook wanneer Gregor deze boete wil aanvechten, blijven we binnen de sfeer van het 

publiekrecht. Onder het publiekrecht rekenen we ook het strafrecht. Hierin wordt ook de relatie 

tussen de burger en de overheid geregeld. Als de burger een misdrijf begaat, zal de staat hem 

(via het Openbaar Ministerie) vervolgen.  

 

Voorbeeld 2: 

Als dezelfde boer Gregor met een tractor de Audi van Jorrick beschadigd en Jorrick hier een 

schadevergoeding voor wil ontvangen, bevinden we ons in de sfeer van het privaatrecht. Het 

gaat hier namelijk om recht tussen burgers onderling.  

Aan het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht zijn ook nog enkele andere kenmerken 

verbonden. Ten eerste is de rol van de rechter anders in het privaatrecht als in het publiekrecht.  

1. In het privaatrecht is het meer de taak van de rechter om erachter te komen of hetgeen 

dat de partijen over en weer stellen feitelijk juist is. De rechter is lijdelijk en beslist 

alleen over hetgeen door de partijen wordt aangevoerd.  
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2. In het publiekrecht kan men ook waarnemen dat de rechter voornamelijk een 

controlerende taak heeft. In het bestuursrecht, waar de burgerpartij in de regel een 

zwakkere partij is dan de overheid, kan de burger worden aangevuld door de rechter.   

Ten tweede is het initiatief van de procedure anders in het privaatrecht dan in het publiekrecht.  

1. In het privaatrecht ligt het initiatief van de procedure volledig bij de partijen zelf. Alleen 

zij kunnen een procedure starten. De rechter heeft binnen deze procedure dan de taak 

om een knoop door te hakken op grond van hetgeen door de partijen bewezen kan 

worden.  

2. In het publiekrecht kan worden waargenomen dat burgers soms onvrijwillig in een 

procedure belanden. Wanneer een burger strafrechtelijk wordt vervolgd, kan deze 

burger niet besluiten ‘uit’ de procedure te stappen. 

 

2.5 Dwingend en aanvullend recht 

De onderverdeling in dwingend en aanvullend recht vergt iets meer doordenken dan de 

voorgaande onderverdelingen. Het loont om dit vroeg in de Bachelor onder de knie te krijgen. 

Het komt bij het uitwerken van privaatrechtelijke casusposities vaak terug. Het onderscheid is 

in het bijzonder relevant in de relatie tussen burgers (privaatrecht). 

Het startpunt in het privaatrecht is dat particulieren in principe alles mogen afspreken met 

elkaar. Gemaakte afspraken worden doorgaans opgenomen in een contract of een 

overeenkomst. Er zijn bij opgestelde afspraken twee situaties denkbaar: 

 

1. Het recht verbiedt partijen om met hun contract af te wijken van de wettelijke 

bepalingen. In dat geval zijn die bepalingen van dwingend recht. Ze dwingen de partijen 

om het recht te respecteren. Mochten de partijen toch afwijken van dwingend recht dan 

bepaalt de wet dat deze afspreken niet rechtsgeldig zijn.  

2. Het recht vult het contract aan in de aspecten waar de partijen niks over hebben geregeld. 

Dat betekent dat het contract bestaat uit de afspraken tussen de partijen onderling en het 

aanvullende recht. Deze situatie laat wel de mogelijkheid dat de partijen afwijken van 

het aanvullende recht.  

 

Voorbeeld:  

Annelies wil een ketting verkopen aan Erika. In deze hypothetische situatie zijn er slechts twee 

rechtsregels van toepassing. De dwingende regel dat een aankoopbedrag in één keer betaald 

moet worden. De aanvullende regel dat de koper recht heeft op veertien dagen bedenktijd.  

We formuleren nu drie contracten ter illustratie.  

1. Contract 1: Er wordt alleen afgesproken dat het bedrag in één keer betaald wordt.  

In deze situatie moet Erika het bedrag in één keer betalen én heeft ze veertien dagen 

bedenktijd. De partijen hadden namelijk niks afgesproken over de bedenktijd, maar 

aanvullend recht vult het contract aan.  

2. Contract 2: Er wordt afgesproken dat betaald wordt in termijnen en dat Erika veertien 

dagen bedenktijd heeft.  

In deze situatie moet er alsnog in één keer betaald worden omdat de rechtsregel 

dwingend voorschrijft dat er in één keer betaald moet worden, hier mogen de partijen 
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niet van afwijken. De afspraken over de bedenktijd vallen samen met het aanvullende 

recht.  

3. Contract 3: Er wordt afgesproken dat Erika in één keer betaald en veertig dagen 

bedenktijd heeft.  

In deze situatie wordt het dwingend recht gerespecteerd door de partijen, er moet in één 

keer betaald worden. De rechtsregel omtrent de bedenktijd is een aanvullende 

rechtsregel, partijen mogen hier dus van afwijken. De bedenktijd die geldt tussen de 

partijen is daarom veertig dagen.  

 

2.6 Formeel en materieel recht 

De laatste onderverdeling berust het onderwerp van de regels (waarover regelen de regels iets?). 

Hoofdregel is dat de regels die bepalen hoe het recht gehandhaafd kan worden, behoren tot het 

formele recht. Het materiële recht regelt de inhoud van de aanspraken die rechtssubjecten 

(individuen op wie het recht van toepassing is) kunnen maken. Deze onderverdeling is vrij 

abstract, het strafrecht kan echter helpen om dit beter te begrijpen.  

 

Het strafrecht kent een duidelijk onderscheid in formeel strafrecht (strafprocesrecht) en 

materieel strafrecht.  

1. In  het materieel strafrecht zijn de strafbepalingen opgenomen. Hierin staan de concrete 

gedragingen die burgers wel of niet mogen doen. In dit geval geven de materiële 

bepalingen de burgers geen aanspraken op rechten maar schrijven de bepalingen 

gedragsnormen voor. In deze bepalingen staat opgenomen hoe een individu zich moet 

gedragen. Een typische materiële strafnorm is bijvoorbeeld art. 310 Sr waarin diefstal 

is verboden en een strafmaat bij overtreding van deze norm is opgenomen.  

2. In het formeel strafrecht zijn de regels opgenomen waar men zich aan moet houden bij 

het handhaven van het strafrecht. Hierin zijn bijvoorbeeld opgenomen:  

o De kwaliteitseisen waar een proces-verbaal aan moet voldoen. 

o De situaties waarin een opsporingsambtenaar een machtiging nodig heeft van 

een Officier van Justitie.  

o De toegestane termijnen om een verdachte vast te houden in een cel.  

 

Het formele recht komt niet alleen voor in het strafrecht,  maar ook in het burgerlijk recht en 

het bestuursrecht kennen we formeel recht. Dit formele recht is het gemakkelijkst te herkennen 

in de vorm van procesrecht. In het bestuursrecht behoren bijvoorbeeld de termijnen die gesteld 

worden om een bestuursboete aan te vechten tot het formele recht.  


