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Lieve BOEQ abonnee, 

 

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 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.  

      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/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
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Week 1 
 

Wat moet je lezen? 

• W.H.M. Reehuis, Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2020 (hierna: 

Reehuis) 

o Hoofdstuk 1 

o Hoofdstuk 13 

o Hoofdstuk 14 

o Hoofdstuk 24 

• J. Tigchelaar, Grondslagen van het recht: vaardigheden, Den Haag: BJU 2018 (hierna: 

Tigchelaar):  

o Hoofdstuk 3.1-3.2.1 (p. 33-55 over de civiele rechtspraak: geding in eerste aanleg). 

 

Extra literatuur 

• B. van Klink & A. Broekers-Knol, ‘De vergeten kunst van het arrest-lezen’, Ars Aequi 2015, 

afl. 9, p. 723-728. 

• W.D.H. Asser, ‘Rechtsgeschiedenis zei u? Eh…hoezo?’, GROM XI (1994), p. 1-11. 

 

Jurisprudentie 

• HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548 (Quint/Te Poel). 

• HR 12 maart 1926, NJ 1926, 777 (Goudse bouwmeester).  

 
 

  



Artikelsamenvattingen week 1 Inleiding Privaatrecht I: Verbintenissenrecht 2020-2021 

3 

 

B. van Klink & A. Broekers-Knol, ‘De vergeten kunst van het 

arrest-lezen’, Ars Aequi 2015, afl. 9, p. 723-728. 
 

Samenvatting: In dit artikel geven de schrijvers een korte introductie tot het lezen van een 

arrest met enkele handige aanwijzingen en tips. Eerst zal er kort worden aangegeven waarom 

het van belang is om zelf arresten te lezen in plaats van slechts de samenvatting (paragraaf 2). 

Vervolgens zal er uiteen gezet worden hoe je het beste een arrest kunt lezen (paragraaf 3). 

Hierbij wordt er een toelichting gegeven op de meest gebruikte juridische termen, en wordt er 

ingegaan op de structuur van een arrest en wordt er een concreet voorbeeld behandeld (het 

RuneScape-arrest). Daarna wordt er ingegaan op de vraag hoe je een arrest, nadat je het hebt 

gelezen, kunt gebruiken (paragraaf 4). Tot slot volgt een korte conclusie (paragraaf 5).  

 

Arrest-lezen: waarom?  

Ten eerste rijst de vraag: waarom moet de rechter de wet nog uitleggen? In de wet worden open 

normen opgenomen, zoals de redelijkheid en billijkheid. Wat daaronder moet worden verstaan, 

is aan de rechter. De rechter moet in het concrete geval invulling geven aan de wet. Ten tweede 

de vraag: waarom moet je een arrest in zijn geheel lezen? De argumentatie die de rechter in zijn 

uitspraak geeft, biedt het inzicht waarom en hoe hij tot zijn oordeel is gekomen. Daarnaast vind 

je informatie over hoe de wet volgens de rechter in het concrete geval uitgelegd moet worden. 

Ten slotte mag je er niet van uitgaan dat de weergave van een arrest door een andere 

rechtswetenschapper altijd helemaal correct is.  

 

Arrest lezen: hoe?  

• In paragraaf 3.1 wordt er een toelichting gegeven op enkele juridische begrippen die in 

arresten veel worden gebruikt. Het gaat hier om een woordenlijst met definities. Het is aan 

te raden om deze lijst zelf door te lezen en eventueel op te slaan of uit te printen. Deze 

woordenlijst wordt niet behandeld in de samenvatting.  

• In paragraaf 3.2 wordt de opbouw van een arrest behandeld. Het gaat om een opsomming 

op volgorde van hetgeen wat in een arrest wordt vermeld. Daarna geeft de auteur nog een 

algemeen advies voor het lezen van een arrest.  

• In paragraaf 3.3 wordt het Runescape-arrest als voorbeeld besproken. In deze paragraaf 

wordt een arrest ontleed en gaat de auteur in op de betekenis van het arrest.  

 

Arrest gelezen: wat dan?  

Als het arrest gelezen is, rijst de vraag: wat heb je er aan? Het is zinvol om een onderscheid te 

maken tussen (1) de rechtspraktijk en (2) de rechtswetenschap.  

1. In de rechtspraktijk kan bijv. een advocaat arresten gebruiken om argumenten aan te 

ontlenen, of om zijn cliënt te adviseren. De rechter kan bijv. een arrest gebruiken om zijn 

oordeel in de onderhavige zaak te vormen. Hij gebruikt de uitspraak dan als 

aanknopingspunt voor de rechtsontwikkeling.  

2. In de rechtswetenschap zijn nieuwe arresten aanleiding om na te denken over de 

ontwikkeling van het recht. Rechtswetenschappers kunnen nieuwe uitspraken gebruiken om 

oude te vergelijken, of om kritisch te reflecteren.  
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W.D.H. Asser, ‘Rechtsgeschiedenis zei u? Eh…hoezo?’, GROM 

XI (1994), p. 1-11. 
 

Samenvatting: In dit betoog schetst Asser het belang van het bestuderen van de 

rechtsgeschiedenis.  

 

Tijdens de eerste pagina’s wekt Asser de indruk dat de rechtsgeschiedenis niet van belang is 

voor de moderne rechtsontwikkeling. Bij rechtsgeschiedenis moet gedacht worden aan het recht 

van de Romeinen of de Spanjaarden van vroeger, niet per se aan recente wetsgeschiedenis. 

Asser benoemt dat de bestudering van de rechtshistorie geen enkel nut heeft voor de praktijk 

en dat praktijkopleidingen er geen aandacht aan hoeven te steden. Hij vraagt zich daarom af: 

wat heb je aan de rechtsgeschiedenis?  

 

Asser betoogt echter dat rechtshistorie wel degelijk van belang is. Volgens hem kan 

rechtsvorming alleen maar geschieden vanuit het oogpunt van continuïteit van het recht. Het 

recht wordt beleefd omdat het zich manifesteert door zijn voortdurende ontwikkeling op basis 

was van wat er was en is: rechtsregels worden behouden omdat zij in het verleden op basis van 

de praktische behoefte zijn ontstaan of gegeven en nog steeds hun praktisch nut bewijzen.  

 

De kern van het belang van de rechtsgeschiedenis is dus: de continuïteit van de 

rechtsontwikkeling. Van een ‘beoefenaar van het recht’ mag worden verwacht dat hij niet 

alleen de regels kent, maar ook weet waarom die regels zijn ontstaan. De rechtsgeschiedenis 

geeft een dieper inzicht in de problematiek, in de dilemma’s, in het kader waarbinnen de 

bestaande regels zijn ontstaan en in de weg die gegaan zou kunnen worden.  

 

Volgens Asser heeft de rechtsgeschiedenis voor de praktijk geen meetbaar nut, maar kun je 

zonder rechtsgeschiedenis geen goed jurist zijn. Volgens Asser is de bestudering van de 

rechtsontwikkeling als fenomeen een noodzakelijk onderdeel van de juridische vorming.  

 

 

 

 


