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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: Beginselen van de Democratische 

Rechtsstaat & Kiesrecht 
 

Wat moet je lezen? 

• Beginselen van de democratische rechtsstaat, achtste druk, Prof. Mr. M.C Burkens, Kummeling, 

Vermeulen en Widdershoven [afgekort: BKVW].  

o Hoofdstukken: 1, 2 en 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

1.1Wat is Inleiding Staats- en Bestuursrecht (ISBR)?  

 

Bij ISBR leer je in hoofdlijnen twee belangrijke aspecten van de Nederlandse staat. Ten eerste 

wordt het bestuursrechtelijke aspect behandeld. Het gaat hier om de manier waarop 

bestuursorganen van de overheid uitvoering brengen aan de regels die op staatsniveau worden 

verzonnen. De aangelegenheden van bestuursorganen en overheidsbesluiten vallen onder het 

bestuursrecht.  

 

Het tweede aspect dat wordt behandeld is de manier waarop de Nederlandse rechtsstaat is 

ingericht. Hier leer je hoe de politiek in elkaar zit en hoe wetten tot stand komen. De werking 

en inhoud van de Nederlandse grondwet speelt ook een rol binnen het staatsrecht.  

 

Deze twee vakken worden in het tweede jaar van de studie rechtsgeleerdheid nader en 

afzonderlijk uitgewerkt bij de vakken Bestuursrecht en Constitutioneel Recht.  
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Onderwerp 2: Beginselen van de democratische rechtsstaat 

 

Bij dit vak staan in de eerste weken de beginselen van de democratische rechtsstaat centraal. 

Deze beginselen zijn behoorlijk abstract, in de zin dat ze niet per sé tastbaar zijn. Ze zijn 

geformuleerd als fundamentele elementen van een democratische rechtsstaat. Dit betekent dat 

in een hedendaagse democratische rechtsstaat de geformuleerde beginselen in principe allemaal 

terug te vinden zullen zijn.  

De beginselen worden als een opsomming aangeleerd, waarbij sommige beginselen ook nog 

onderling verband houden met elkaar. De beginselen worden zowel in het boek als in het 

hoorcollege (2020-2021) genoemd.  

 

2.1 Het legaliteitsbeginsel 

 

Het legaliteitsbeginsel is een beginsel dat in de literatuur meerdere aspecten kent. Voor dit vak 

volstaat een versimpelde uitleg van dit beginsel. Om dit beginsel beter te begrijpen loont het 

om ook te letten op de historische ontwikkeling van staatsvormen. Het legaliteitsbeginsel hangt 

namelijk samen met het terugdringen van de absolute macht van vorsten in de 16e, 17e en 18e 

eeuw. In dat tijdperk had de absolute vorst veel macht ten opzichte van het volk maar was hij 

al wel gebonden aan de grenzen van het recht. Hij moest bestaande rechtsaanspraken van 

burgers respecteren. Het legaliteitsbeginsel beschrijft de relatie tussen het overheidsoptreden 

(of dat van een vorst) en het recht. Aan het eind van de 18e eeuw brengt het legaliteitsbeginsel 

ook met zich dat de vorst zich moet kunnen beroepen op het (geschreven) recht om op deze 

manier een bevoegdheid te verkrijgen voor handelen.  

 

In hoofdlijnen zijn er twee opvattingen van het legaliteitsbeginsel te formuleren. 

1. Het legaliteitsbeginsel in negatieve zin.  

De relatie tussen het overheidsoptreden en het recht is binnen deze opvatting dat het 

recht een begrenzing van het overheidsoptreden aangeeft. 

2. Het legaliteitsbeginsel in positieve zin.  

De relatie tussen het overheidsoptreden en het recht moet worden opgevat als het recht 

dat een bevoegdheid schept voor overheidsoptreden. Het omgekeerde gevolg van deze 

opvatting is dat overheidsoptreden ongeoorloofd is als hiervoor geen bevoegdheid 

wordt geformuleerd in een rechtsregel.  

 

Deze twee opvattingen van dit beginsel zijn ook terug te vinden in het hedendaagse 

overheidsoptreden. 

  

Legaliteitsbeginsel in negatieve zin 

De Tweede Kamer kan, hypothetisch, geen wet voorschrijven waardoor burgers cameratoezicht 

in hun woning moeten tolereren omdat dit in strijd is met het bestaande geschreven recht (recht 

op privacy). De Tweede Kamer kan ook geen regulier wetsvoorstel aannemen zonder een 

meerderheid van stemmen; dit is in strijd met wettelijke bepalingen over de besluitvorming in 

de Tweede Kamer. In deze voorbeelden begrenst de wet wat de overheid mag doen.  
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Legaliteitsbeginsel in positieve zin 

De tweede opvatting kan worden geïllustreerd aan de hand van een situatie waarin een 

ambtenaar een handeling uitvoert waartoe hij niet bevoegd is. Een gemeentelijke ambtenaar 

mag bijvoorbeeld niet zonder aanleiding een telefoon in beslag nemen en kennis nemen van de 

inhoud van deze telefoon. Hiertoe schept de wet namelijk geen bevoegdheid. Het is dan niet zo 

dat de wet een begrenzing voorschrijft. De wet schrijft de mogelijkheid om een telefoon in 

beslag te nemen zonder aanleiding in zijn totaliteit niet voor.  

 

De twee opvattingen houden nauw verband met elkaar. Dit heeft als gevolg dat er voldoende 

situaties denkbaar zijn waarbij overheidsoptreden in strijd is met het legaliteitsbeginsel in 

negatieve en in positieve zin.  

 

Als we het legaliteitsbeginsel nader beschouwen, valt op dat het gaat om de relatie tussen het 

overheidsoptreden en het ‘recht’. Dit laatste begrip verdient een nadere uitwerking. Historisch 

gezien werd traditie beschouwd als voornaamste bron voor wat recht is. Uiteindelijk heeft er 

een verschuiving plaatsgevonden van traditie naar geschreven recht als voornaamste bron. Hier 

komen we ook de term positief recht tegen. Hiermee wordt gedoeld op recht dat door een 

rechtscheppende handeling in het leven is geroepen. Dit impliceert ook dat er een wetgever 

bestaat die recht in het leven kan roepen of teniet kan doen. Over de wetgever zelf kan worden 

gezegd dat het een orgaan van de staat is waarin de bevolking volledig of deels wordt 

vertegenwoordigd. Enkel het opzetten van dit orgaan beschermt de burger echter nog niet tegen 

onbegrensde wetgeving.  

 

Een zeer belangrijk document bij de hierboven beschreven ontwikkeling is de constitutie (of 

grondwet). Dit document is belangrijk omdat het (mogelijk) kwaliteitseisen formuleert waar de 

wetgever zich aan moet houden bij het formuleren van wetten. Het biedt de burgers 

bescherming tegen wetgeving die hun rechten aantast. Daarnaast kan men ook waarnemen dat 

bij de uitvoering van de geformuleerde wetten de wet bescherming biedt. In het hedendaagse 

Nederland wordt deze bescherming geleverd door de Algemene Wet Bestuursrecht (kort: Awb). 

Zo kan een burger in beroep tegen een besluit wat ten laste van hem is genomen. Dit besluit 

kan dan worden beschouwd door de bestuursrechter.  

 

Vindplaats: Beginselen van de democratische rechtsstaat, p. 41-45. 

2.2 Machtsverdeling 

Tot aan dit stuk hebben we steeds gesproken van de overheid als geheel. De overheid is echter 

op te delen in meerdere overheidsorganen. De opdeling van de staat in verschillende organen 

is op zichzelf nog geen element van de democratische rechtsstaat. Een specifieke opdeling van 

de macht van de overheid wordt geformuleerd door Franse filosoof en rechtsgeleerde 

Montesquieu (1689-1755). Hij omschreef de macht van de overheid in een trias politica. In de 

trias politica wordt de macht opgedeeld in drie verschillende delen: de uitvoerende macht, de 

rechtsprekende macht en de wetgevende macht. Deze machtsverdeling treffen we ook aan bij 

de hedendaagse Nederlandse rechtsstaat. We kunnen de verdeling als volgt beschrijven:  
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1. Wetgevende macht: regering en Staten-Generaal gezamenlijk.   

o Als we spreken over regering dan doelen we op de verzameling van Koning en alle 

ministers. 

o Als we spreken over Staten-Generaal dan doelen we op de Eerste Kamer en de 

Tweede Kamer gezamenlijk.  

o Nota bene: Als we spreken over kabinet doelen we op de verzameling van ministers 

en staatssecretarissen.  

2. Uitvoerende macht: regering. 

3. Rechtssprekende macht: de rechterlijke macht (rechtbanken, gerechtshoven, Hoge Raad en 

overige rechtssprekende organen).  

 

De taakverdeling is als volgt; de wetgevende macht schrijft de na te leven wetten voor. De 

uitvoerende macht bestuurt het land en vult de naleving van de regels verder in waar de 

wetgevende macht hiervoor ruimte heeft gelaten. De rechtssprekende macht controleert in 

concrete gevallen de naleving van de regels door burgers en door overheid.  

In het voorgeschreven boek BKVW wordt gesproken van de drie categorieën: regelgeving, 

bestuur en rechtspraak.  

 

Een belangrijk element van de machtsverdeling is de scheiding der machten, waarbij elk 

individueel stukje macht onafhankelijk kan opereren van een ander deel macht. Deze theorie 

beschrijft een absolute scheiding van de machten, maar in de realiteit zijn de grenzen tussen de 

machten niet altijd even helder. Zie bijvoorbeeld de betrokkenheid van de regering in zowel het 

wetgevingsproces (wetgevende macht) als de uitvoering van deze wetten (uitvoerende macht).  

 

Vindplaats: Beginselen van de democratische rechtsstaat, p. 47 

 

2.3 Grondrechten 

Dit beginsel hangt samen met de bij het eerste beginsel genoemde constitutie. Met behulp van 

grondrechten die in de constitutie opgenomen zijn, worden de burgers beschermd tegen de 

macht van een absolute vorst. Er zijn twee typen grondrechten te onderscheiden, met ieder (in 

hoofdlijnen) een karakteristieke functie:  

 

1. Klassieke grondrechten 

De klassieke grondrechten beschermen de burger tegen ongeoorloofd overheidsoptreden door 

de burgers bepaalde rechten voor te schrijven. De klassieke grondrechten vragen van de 

overheid een dulden (passief). Het recht op privacy is hiervan een voorbeeld. De overheid 

wordt hierdoor verplicht om op bepaalde onderwerpen de burger te respecteren en juist niet te 

handelen.  

 

2. Sociale grondrechten 

De sociale grondrechten zijn later dan de klassieke grondrechten in het leven geroepen en 

hebben gelijke kansen voor burgers als hoofddoel. Sociale grondrechten roepen de overheid op 

om zich in te zetten om bepaalde minimum levensvoorwaarden te bevorderen en te waarborgen. 
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Ze vergen van de overheid juist een handeling (actief). Voorbeelden zijn het recht op onderwijs 

en het recht op huisvesting. Een belangrijk kenmerk van deze grondrechten is dat ze in beginsel 

niet af te dwingen zijn voor de rechter. Hierover in een later stadium van de cursus meer.  

 

Vindplaats: Beginselen van de democratische rechtsstaat, p. 47-48 

 

2.4 Rechterlijke controle 

De grondrechten op zichzelf volstaan niet om de burger te beschermen tegen een machtige 

overheid. De burger moet ook het recht hebben om eventuele schending van grondrechten te 

laten toetsen bij een onafhankelijke rechter. Daarnaast moet in bredere zin getoetst kunnen 

worden of bij het overheidshandelen de grenzen van het recht in acht zijn genomen, niet alleen 

in gevallen waar het grondrechten aangaat.  

 

Onafhankelijk wil zeggen dat de rechter die toetst daarna geen verantwoording hoeft af te 

leggen aan een andere macht, zoals de uitvoerende of de wetgevende. In het bestuursrecht wordt 

onder recht niet alleen het geschreven recht verstaan (bijv. de Algemene Wet Bestuursrecht) 

maar ook ongeschreven recht (in het specifiek: de algemene beginselen van behoorlijk bestuur). 

 

Vindplaats: Beginselen van de democratische rechtsstaat, p. 48-49 

 

2.5 Democratie 

Het vijfde beginsel dat genoemd dient te worden is de democratie, het gaat immers om 

beginselen van de democratische rechtsstaat. Een belangrijk aspect van de democratie is het 

kiesrecht, dat zowel passief als actief geformuleerd kan worden.  

 

1. Actief kiesrecht: het recht om je stem uit te brengen op een lid van de 

volksvertegenwoordiging (en op die manier dus op een politieke partij).  

2. Passief kiesrecht: het recht om je als burger te laten verkiezen als lid van de 

volksvertegenwoordiging.  

 

Een ander aspect van de democratie is de politieke besluitvorming. Besluitvorming in de 

Tweede Kamer dient in beginsel bij meerderheid plaats te vinden. We spreken dan van de helft 

van de stemmen plus één. Ook op decentraal overheidsniveau komt deze democratische 

besluitvorming terug, bijvoorbeeld bij de besluitvorming in de gemeenteraad en de provinciale 

staten.  


