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

Wat moet je lezen? 

• “Typen van vragen: Een landkaartje” 

• J.B.M Vranken, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Algemeen Deel ***. Een vervolg, Deventer: Kluwer 2005, p. 4-13; p. 28-

47 

 

Welke jurisprudentie moet je kennen? 

Geen jurisprudentie voorgeschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wekelijkse uitleg van de stof  week 1 Perspectieven op Recht 2020-2021 

3 

 

1. Landkaartje van rechtsvragen 

Voor deze eerste week is ten eerste het ‘landkaartje van rechtsvragen’ voorgeschreven. Dit is 

een artikel dat herhaaldelijk wordt voorgeschreven. In dit artikel wordt er ten eerste een 

onderscheid gemaakt tussen normatieve en descriptieve vragen en opmerkingen. Hierin bestaat 

een zeker onderscheid. De typen ‘opmerkingen/uitspraken’ en de typen ‘vragen’ worden 

gezamenlijk behandeld in het artikel als ‘typen benaderingen’. Ten tweede wordt gekeken 

welke sub-typen er bestaan binnen twee hoofdcategorieën. Gesteld wordt steeds dat normatief 

en descriptief twee uitersten zijn van een spectrum, met hierin tussenvarianten.  

 

1.1 Descriptief en normatief 

Het onderscheid tussen descriptief en normatief komt enigszins neer op ‘gevoel’, wat het 

eenvoudig maakt. Anderzijds moet er ook niet te simpel over nagedacht worden. Het 

onderscheid in descriptief en normatief is een overkoepelend onderscheid. Dit betekent dat in 

principe elke vraag of uitspraak gekwalificeerd kan worden als ofwel descriptief ofwel 

normatief.  

 

Descriptief 

Descriptief van aard zijn alle uitspraken die een beschrijving geven van de hoe dingen zijn. Met 

dit soort uitspraken wordt geen waardering verbonden aan constateringen. Descriptieve 

uitspraken betreffen enkel de constatering. In het strafrecht bevat de bewezenverklaringen 

descriptieve uitspraken. Het gaat hier steeds om constateringen van wat feitelijk is vastgesteld. 

Hierover wordt verder niet gesteld dat dit goed of slecht zou zijn geweest.  

 

• Zo kan men bijvoorbeeld stellen dat tussen 10:00-12:00 op 6 december 21 studenten in 

en uit Janskerkhof zijn gewandeld. Deze uitspraak is dan descriptief van aard.  

 

Normatief 

Normatief van aard zijn alle uitspraken ofwel over hoe dingen zouden moeten zijn, ofwel over 

uitspraken waarin een waardeoordeel wordt toegekend aan iets anders. In zekere zin bevatten 

de normatieve uitspraken een zekere evaluatie of interpretatie van feiten. Een meer specifiek 

type normatieve uitspraken zijn prescriptieve uitspraken. In dit type uitspraken worden 

bepaalde normen voorgeschreven.  

 

• Zo kan men bijvoorbeeld stellen dat het druk is op Janskerkhof op 12 december en dat 

dit vervelend is. Deze uitspraak is normatief van aard.  

 

• Zo kan men stellen dat men een studieplek op Janskerkhof niet langer dan 1 uur bezet 

zou mogen houden zonder te werken (prescriptief).   

 

Tip van BOEQ: 

Een veelgemaakte fout is de gedachte dat het onderscheid normatief en descriptief te maken 

heeft met een tijdsbepaling. Dat uitspraken over de toekomst normatief zijn (hoe dingen zouden 

moeten zijn) en uitspraken over het heden (hoe dingen zijn) descriptief zijn. Dat is niet waar. 
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Een uitspraak die normatief is kán gaan over de toekomst, maar dit hoeft niet. Men kan ook 

stellen dat een situatie in het verleden anders plaats had moeten vinden. Indien dit een 

waardeoordeel betreft is dit nog steeds een normatieve uitspraak. Men kan ook stellen dat een 

omstandigheid in de toekomst als (quasi) zekerheid descriptief genoemd kan worden: ‘Het gaat 

morgen regenen’. Dit gaat over een toekomstige situatie, maar betreft een descriptieve 

uitspraak.  

 

1.2 Typen vragen nader beschouwd 

Er worden verder in het stuk vier onderstromen genoemd die binnen het spectrum descriptief 

en normatief vallen. We zullen de onderstromen bespreken van meest descriptief naar meest 

normatief. Als we deze volgorde aanhouden dan beginnen we met de empirische vragen.  

 

Empirische vragen 

Dit type vragen is bedoeld om feitelijkheden vast te stellen vanuit een zintuiglijke waarneming. 

‘Het stoplicht staat op rood’; ‘Ik heb voor mijn toets een 6,8’, zijn mogelijke antwoorden op dit 

type vragen. Binnen deze onderstroom moet het onderscheid tussen een kwalitatief en een 

kwantitatief onderzoek bekend zijn. Een kwalitatief onderzoek is kleinschaliger dan een 

kwantitatief onderzoek. Met het kwalitatief onderzoek wordt gepoogd bepaalde beweegredenen 

of ervaringen te achterhalen. Het kwantitatief onderzoek probeert zo veel mogelijk aan de hand 

van cijfers waarnemingsgegevens te achterhalen. 

 

Conceptuele vragen 

Dit type vragen is bedoeld om een bepaald begrip te definiëren. Hiermee wordt gepoogd de  

inhoud van bepaalde begrippen bloot te leggen. Een instrument ter beantwoording van 

conceptuele vragen is de analyse. Dit wordt gebruikt om de inhoud van een begrip te 

achterhalen. Daarnaast kennen we stipulatie. Dit wordt gebruikt om de ontwikkeling van een 

begrip te achterhalen. Men kan analyse en stipulatie zien als twee uitersten van een continuüm. 

Het beantwoorden van conceptueel werk ligt vaak in het midden.  

 

Interpretatieve vragen 

Dit type vragen is gericht op de betekenis van een begrip in een bepaalde context. In zekere zin 

kent dit type vragen wel overeenkomsten met de conceptuele vragen. Vandaar dat dit type 

vragen in het overzicht naast het conceptuele vragen is gesteld. Het verschil zit erin dat het bij 

de interpretatieve vraag echt gaat om de betekenis van begrippen in een bepaalde context. Bij 

conceptuele vragen gaat het om de betekenis van begrippen in meer algemene zin. Een specifiek 

type vragen binnen deze categorie zijn de rechtsinterpretatieve vragen. Dit type interpretatieve 

vragen beperkt zich tot de context van het recht. Twee uitwerkingen van rechtsinterpretatie zijn 

rechtsvinding en rechtsdogmatiek. Bij dit eerste gaat het om wat het recht voor een bepaald 

concreet geval vereist. Indien het recht wordt geïnterpreteerd in leerstukken spreken we van 

rechtsdogmatiek.  
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Normatieve vragen 

De normatieve vragen vallen in principe samen met de bovenstaande uitwerking van de 

normatieve benadering. Men kan stellen dat het in het bijzonder bij normatieve vragen gaat om 

een vraag naar een waardeoordeel of naar een vraag over hoe dingen zouden moeten zijn.  

Om tot normatieve uitspraken te komen kan men verschillende methoden hanteren. Ook over 

de waarde die aan normatieve uitspraken wordt toegekend kan verschillend worden gedacht. 

Het utilisme en het kantianisme behandelen deze aspecten. Deze theorieën kunnen ook worden 

gebruikt om normatieve uitspraken kracht bij te zetten.   

 

Onderwerp 2: Verhullend argumenteren 

Voor deze week is de tekst van Vranken voorgeschreven. Enigszins onhandig is dat deze tekst 

zich niet gemakkelijk laat opsplitsen in verschillende deelonderwerpen. Daarnaast zijn er ook 

niet overduidelijk deelonderwerpen uit deze tekst op te maken. Om deze reden zullen we voor 

de behandeling van deze tekst dicht bij de tekst blijven.  

 

2.1 Casusgerichtheid 

Het stuk begint met een aantal overwegingen over casusgerichtheid. Een fenomeen dat door 

Vranken wordt waargenomen. Dit fenomeen houdt in dat binnen de groep beoefenaars van het 

recht, met inbegrip van de rechtenstudie, voor het begrip en voor uitleg van leerstukken veelal 

de ‘casus’ wordt gebruikt. Dit is tevens waar te nemen bij tentaminering, wat ook vrijwel geheel 

aan de hand van casussen plaatsvindt. Volgens Vranken wordt de studie hierdoor een 

praktijkkunde. Indien men uit is op inter- en multidisciplinaire verbreding wordt men verwezen 

naar meta-juridische vakken.  

 

De casusgerichtheid zet zich ook voort na de studie. Het oplossen van casus is het vak van 

rechters, bedrijfsjuristen, notarissen, advocaten etc. Om dit vak bij te houden moet men op de 

hoogte blijven van recente jurisprudentie en cursussen volgen waarbij wederom casussen 

worden behandeld. Deze casusgerichtheid komt ook terug doordat casussen worden verzonnen 

indien er geen echte casus bestaat ter illustratie van een rechtsfenomeen.  

 

Vranken haalt aan dat dit door Wiarda als gevalsvergelijking wordt aangemerkt.  

 

Vindplaats: Verhullend argumenteren, p. 4-6.  

 

Wetgeving 

Bij het opstellen van wetgeving wordt vaak doorgerekend aan de hand van scenario’s. Op deze 

manier wordt gekeken of wetgeving toekomstbestendig is. Men gebruikt de casus om te 

beredeneren of nieuwe wetgeving problemen effectief oplost of juist aanvullende problemen in 

het leven roept.  

 

Rechtsvorming door de rechter 

Casusgerichtheid komt ook terug in het debat over de mate waarin de rechter recht zou mogen 

vormen. Het gaat dan om uitspraken van rechters die qua betekenis van de uitspraak het 

concrete geschil overstijgen. Hier komt ook nog bij dat rechterlijke rechtsvorming als 
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noodzakelijk wordt zien in een moderne samenleving. Op Europees niveau wordt hieraan 

bijgedragen door de rechters van het EHRM en het EVRM.  

 

Vranken stelt ook dat sommige leerstukken vrijwel geheel worden ingevuld aan de hand van 

‘case law’. Hij noemt bijvoorbeeld de onrechtmatige daad, het overheidsvermogensrecht, 

bestuurdersaansprakelijkheid, afgebroken onderhandelingen, de betekenis van de redelijkheid 

en billijkheid, overeenkomst, ontbinding wegens wanprestatie en ongerechtvaardigde 

verrijking.  

 

Vranken vindt het bijzonder dat men stelt dat rechterlijke rechtsvorming een bijproduct is van 

rechtspraak in individuele gevallen. Deze stroming is ook van mening dat de rechter er primair 

voor is om voor partijen individuele rechten en plichten vast te stellen. Dit standpunt kan 

worden verklaard doordat het casusgericht denken erin is gesleten. In dit verband kan ook 

worden gewezen op de mogelijkheid van de Hoge Raad om rechtsvormend op te treden. Of dit 

gebeurt hangt af van toevallige factoren. Ook hiermee wordt de rechterlijke rechtsvorming 

geremd. Ook de bereidheid van partijen om door te procederen beïnvloedt of de Hoge Raad 

rechtsvormend op kan treden.  

 

Recht in het concrete geval 

Juristen streven naar oplossingen die een individueel geval het meest rechtvaardig zijn. Een 

neveneffect van deze insteek is dat bepaalde argumenten die het individuele geval overstijgen 

niet of nauwelijks aan bod komen. Deze argumenten kunnen voor de rechtspraak echter wel 

van belang zijn. In dit laatste stuk lijnt Vranken eigenlijk de verdere insteek van zijn stuk op: 

in de rechtspraak wordt te weinig gewicht toegekend aan relevante empirische data. Omdat de 

juristen het rechtspreken in een concreet geval voorop stellen, komen feitelijk onderbouwde 

argumenten niet of enkel op de achtergrond aan bod.  

 

2.2 Voorbeelden van verhullend argumenteren 

Vranken probeert in dit stuk allerlei uitspraken aan te dragen waarin overduidelijk andere 

overstijgende argumenten op de achtergrond van het geschil hebben bijgedragen aan een 

bepaalde rechterlijke uitspraak. Voor elk voorbeeld geven we een inhoudsindicatie en zullen 

we aangeven op welke manier hier sprake was van verhullend argumenteren.  

 

Het fenomeen is dat de jurist zich vaak enkel vastklampt aan de overeenkomst of aan de 

toepasselijke rechtsregel. In de meeste gevallen is dit niet kwalijk, omdat tot geen gevolg leidt. 

Deze manier van werken is juist gunstig in het gros van de gevallen. Er bestaat wel kritiek ten 

aanzien van de regels, ze zouden meer precies moeten zijn. Hierbij moet wel worden gewezen 

dat regels niet té precies moeten zijn. Dat laatste is uiteraard niet haalbaar.  

 

In gevallen waar zich iets nieuws voortdoet, een nieuwe situatie of feitencomplex, leidt deze 

bovenstaande ‘standaard’ manier van werken (het vastklampen aan precedent en/of regels) tot 

ingewikkelde of nietszeggende discussies. Men verliest dan de kern uit het oog. Om dit toe te 

lichten worden door Vranken verschillende voorbeelden aangehaald. 
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Johanna 

Het ging in deze uitspraak om een meisje dat brandwonden opliep. Hiervoor moesten haar 

ouders extra tijd uitstippelen om haar te verzorgen. Haar ouders konden hierdoor minder 

werken. De rechtsvraag deed zich voor of dit verlies aan tijd kon worden verhaald.  

 

Volgens de Hoge Raad kon de verloren tijd door Johanna worden gevorderd als haar eigen 

schade. De Hoge Raad stelde dat deze tijd anders opgevuld had moeten worden door 

professionele hulp. Volgens Vranken werd deze beslissing matig gemotiveerd omdat de 

motivering te veel verband hield met het beoogde resultaat. De Hoge Raad legde, zonder dit te 

vermelden, morele overwegingen ten grondslag van de uitspraak.  

 

Mevrouw Krüter 

Een asbestpatiënt, meneer Krüter, wordt verzorgd door zijn vrouw in de laatste jaren van zijn 

leven. In deze situatie kon meneer Krüter de verloren tijd van de vrouw niet verhalen. Aan dit 

oordeel lag ten grondslag dat het inschakelen van professionele hulp niet voor de hand lag, zoals 

dat in de zaak Johanna wel het geval was. De uiteindelijke beslissing valt dus in het nadeel van 

het slachtoffer, meneer Krüter. Volgens Vranken kan men wel in twijfel trekken of de 

motivering van de Hoge Raad steekhoudend is, aangezien in dit soort gevallen hulp meer regel 

dan uitzondering is.  

 

Volgens Vranken is het achterliggende argument van het besluit van de Hoge Raad in deze 

casus vooral de vrees voor een vloedgolf aan claims van echtgenoten van overleden patiënten. 

De wetgever kan in principe de achterliggende discussie overzichtelijker aanvangen. De Hoge 

Raad kan uiteraard de zaken die voorgelegd worden niet zelf uitkiezen. De Hoge Raad springt 

van casus naar casus, en in het algemeen wordt dan aangenomen dat de Hoge Raad de wetgever 

het best niet voor de voeten kan lopen. Slechts in extreme gevallen kan de Hoge Raad dan nog 

ingrijpen. Het geval Krüter viel blijkbaar niet in deze categorie ‘extreme gevallen’. Het taxibus 

arrest weer wel.  

 

In beide voorbeelden komen de achterliggende argumenten (vloedgolf aan claims, of 

rechtvaardigheid voor de ouders van Johanna) niet expliciet aan bod. Dit komt mede door 

jarenlange conditionering in het casus-denken.  

 

Donkers/Scholten 

Deze claim wordt wederom uitgewerkt aan de hand van een voorbeeld. Het ging om een 

dierenarts die door een onverwachte aanvaring met een paard voor 75% arbeidsongeschikt werd 

verklaard. De vraag deed zich voor wie voor deze schade moest opdraaien. Er ontstond een 

spanningsveld tussen de eigenaarsaansprakelijkheid ex. 6:179 BW en de 

behandelingsovereenkomst tussen de dierenarts en de eigenaar. De Hoge Raad gaat in de echte 

uitspraak voorbij aan deze keuze tussen deze twee. De Hoge Raad oordeelt dat noch de aard 

van de overeenkomst noch de verkeersopvatting ertoe leiden dat de dierenarts zijn eigen 

geleden schade moet dragen. Vranken besluit achterliggende motieven van de uitspraak bloot 

te leggen door de uitspraak herschreven weer te geven (zie p. 36 en verder).  
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Vindplaats: Verhullend argumenteren, p. 34-36.   

 

2.3 Verhullend argumenteren nader uitgewerkt 

Vranken probeert het verhullend argumenteren te verklaren. Het verhullend argumenteren dat 

zich steeds zal voordoen indien rechtspolitieke keuzes gemaakt moet worden. Overstijgende 

argumenten worden verhuld in een mantel van rechterlijke termen. Hierdoor kunnen uitspraken 

gebrekkige overtuigingskracht hebben.  

 

1. Het regelkarakter van het recht 

Regels waarborgen herhaalbaarheid van het recht in gelijke gevallen en zijn een 

belangrijk onderdeel van het geldende recht. Oplossingen van casus en problemen 

moeten zich hier op aansluitend ook ontlenen voor veralgemening.  

 

2. Verschillen tussen civil law en common law 

In een civil law stelsel wordt veel gecodificeerd. Om deze reden worden nieuwe juristen 

de structuur van het wetboek aangeleerd. Deze nadruk op codificatie, die men in 

common law stelsel maar in beperkte mate kent, wordt enigszins tegengaan door 

erkenning van het belang van rechterlijke rechtsvorming.  

 

3. Historische oriëntatie 

Bij het opstellen van de regels is vaak al veel werk verricht en zijn al de benodigde voor- 

en nadelen afgewogen. Ook hierin wordt aangesloten op de klassieke civil-law filosofie 

die we in West-Europa kennen. Naar gangbare opvatting moet de jurist binnen deze 

filosofie aansluiten (aanhaken) op deze afwegingen van de wetgever.  

 

4. Passend in het systeem 

Oplossingen kunnen op deze manier ook gemakkelijker in het systeem kunnen worden 

ingepast. Met name wordt de herhaalbaarheid van bepaalde oplossingen gediend door 

op deze manier om te gaan met argumentatie in de vorm van uitleg van regels.  

 

Vindplaats: Verhullend argumenteren, p. 43-46.  

 

 

 

 

 


