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VOORWOORD 
 
 
Beste student(e), 

 
Voor je liggen enkele uitwerkingen van de voorgeschreven werkgroepopdrachten het 
vak Algemene Rechtswetenschappen 2. Deze uitwerkingen zijn bij het samenstellen van 
het oorspronkelijke document per abuis niet in het document opgenomen. Langs deze 
weg willen wij de antwoorden nog steeds voor jullie toegankelijk maken. 
 
Onze verontschuldiging voor het ongemak.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Lawbooks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
PSST… HOU JE VAN 
KORTING? 
 
Wil je graag korting krijgen op 
elk boekje dat je koopt? Word 
dan lid van JFV Groningen en 
betaal slechts €4,99 voor elk 
boekje dat je koopt. Kijk voor 
meer informatie onze website. 
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INSTAGRAM 
Volg Lawbooks op Instagram en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Heb 
je een vraag? Slide dan gerust in onze DM. 
 
FACEBOOK 
Wil je op de hoogte blijven van onze acties, nieuwe releases en meer? Volg ons dan op 
Facebook. 
	
WHATSAPP 
Word lid van de WhatsApp groep van jouw jaarlaag en wordt meteen op 
de hoogte gehouden van de nieuwste releases van Lawbooks. Scan de 
QR code hiernaast met je mobiele telefoon om lid te worden. 
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WEEK 4 
STRAPROCESRECHT 
 

Rechtsvorming  
	
1. Wettige bewijsmiddelen staan geregeld in artikel 339 Sv: 
• De eigen waarneming van de rechter;  
• Verklaringen van de verdachte;  
• Verklaringen van een getuige;  
• Verklaringen van een deskundige;  
• Schriftelijke bescheiden.  
 
2a. Juist. Iedereen is bevoegd een verdachte aan te houden als het gaat om ontdekking 
op heterdaad ex artikel 53 lid 1 Sv. 

2b. Juist. Staandehouden is bedoeld om iemands identiteit vast te stellen ex artikel 52 
Sv. Op grond van artikel 53 lid 2 Sv geschiedt aanhouden om een verdachte naar een 
plaats van verhoor te leiden. 

2c. Juist. Op grond van artikel 57 lid 1 Sv wordt de eis gesteld dat inverzekeringstelling 
plaats vindt in belang van het onderzoek.  

3a. Onjuist, wat hier beschreven wordt is een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar. Voor 
voorlopige hechtenis is geëist dat op het strafbare feit een gevangenisstraf van 
minstens 4 jaren is vereist. Dit is de hoofdregel, de uitzondering is voor artikel 285 dat 
het wel mogelijk is. 
 
4a. Onjuist, de Officier van Justitie is in de zin van artikel 167 lid 2 niet verplicht geen 
vervolging in te stellen. 

4b. Juist, de officier van justitie is bevoegd, maar er zitten wel voorwaarden aan 
verbonden, zoals bijvoorbeeld de toestemming van de rechter-commissaris. 

5a. De strafrechter is absoluut bevoegd, aangezien het hier gaat om een misdrijf ex 
artikel 45 RO jo. 382 Sv. 

5b. De strafrechter in Groningen is bevoegd, maar daarnaast ook de strafrechter in 
Amsterdam, artikel 2 lid 1 Sv. Daarnaast is de rechter in Den Haag ook bevoegd, want 
daar bevindt ze zich nu.  

5c. In deze vraag gaat het om schadevergoeding. Aangezien het hier gaat om een 
vordering lager dan 25.000 euro, is de kantonrechter absoluut bevoegd. (art. 93 en 94 
Rv) Daarnaast is de kantonrechter in Amsterdam relatief bevoegd (woonplaats 
gedaagde) en de kantonrechter in Groningen (artikel 102 Rv), want het gaat hier om een 
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onrechtmatige daad. Daarnaast is het ook mogelijk om in de strafprocedure 
schadevergoeding worden geclaimd, artikel 51f Sv. 

6. Bij misdrijven met een maximale gevangenisstraf van 6 jaren mag de OvJ zelf een 
strafbeschikking uitvaardigen. Het gaat hier om een misdrijf met een maximale 
gevangenisstraf van 6 jaren. De OvJ is hierdoor dus bevoegd een strafbeschikking uit te 
vaardigen. Hierdoor kan Peter een taakstraf of een geldboete opleggen, artikel 257a lid 
1 en lid 2 Sv. 

7. Artikel 261 Sv eist dat in de dagvaarding een tijd en plaats van het delict staan. De 
dagvaarding is niet volledig. Dit zal dan ook de einduitspraak van de kantonrechter zijn 
ex artikel 349 lid 1 Sv. 

8. Aan de eerste formele vraag wordt voldaan, de dagvaarding is namelijk geldig. Artikel 
261 Sv vereist niet een juiste plaats. Echter gaat het bij de eerste materiele vraag fout. 
Om aan deze materiële vraag te voldoen moet namelijk wel een juiste plaats in de 
dagvaarding staan. De einduitspraak zal dan als volgt zijn: vrijspraak ex artikel 351 Sv.  

9. Het tenlastegelegde feit kan nu worden bewezen. Alleen we stranden bij materiele 
vraag 2: aangezien wederrechtelijk een bestanddeel is van artikel 282 Sv, maar dit staat 
niet in de tenlastelegging. Een passende einduitspraak is vervolgens ontslag van alle 
rechtsvervolging.  

10. Juist. De vraag of de dagvaarding geldig is, is de eerste formele vraag. Als de 
dagvaarding volgens de rechter niet geldig is, is de einduitspraak dat de dagvaarding 
nietig is. Wil de rechter tot een einduitspraak vrijspraak komen, dan moet er dus wel 
voldaan zijn aan de vraag of de dagvaarding geldig is.  

11. Onjuist. Als de tenlastelegging niet alle bestanddelen bevat, is deze niet te 
kwalificeren. Dit betekent dat de einduitspraak ontslag van alle rechtsvervolging is 
wegens het feit en niet vrijspraak.  

12. Onjuist. De rechtvaardigingsgronden komen aan bod bij de derde materiële vraag. 
Dit betekent dat als een verdachte zich hier succesvol op beroept, de dader dus niet 
strafbaar is. Gevolg hiervan is ontslag van alle rechtsvervolging. Echter is er een 
uitzondering ex artikel 352 Sv. Als een bestanddeel wederrechtelijk of schuld is, dan 
moet dat bewezen worden bij de eerste materiële vraag! Dus het zal niet steeds tot een 
OVAR leiden, maar het kan ook tot vrijspraak leiden.  
 
13. Juist. Wederrechtelijk is een bestanddeel in de tenlastelegging. Dit moet dus 
bewezen worden bij de eerste materiële vraag. In dit geval is de uitspraak dus wel 
vrijspraak 
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14. Onjuist. In dit verhaal was sprake van een strafuitsluitingsgrond. Wederrechtelijk is 
geen bestanddeel in dit artikel. Dit betekent dat er niet voldaan is aan de derde 
materiële vraag of de dader strafbaar is. Dit leidt tot de uitspraak OVAR en niet tot 
vrijspraak. De kop ‘artsen vrijgesproken’ klopt dus ook niet ex Art. 352 lid 2 Sv.  

15. Onjuist. Het gaat namelijk al mis bij de tweede formele vraag, want de strafrechter is 
bevoegd en niet de kantonrechter.  

16. De volgende formele vragen komen aan bod: 

1. Is de dagvaarding geldig? 

De dagvaarding bevat een tijd, een plaats en een feit en een wettelijk voorschrift. 
De dagvaarding is dus geldig ex artikel 261 Sv. 

2. Is de rechter bevoegd? 

De rechtbank Limburg is bevoegd, sector straf, want het feit wordt gepleegd in 
Maastricht en dit valt onder de rechtbank Limburg.  

3. Is de OvJ bevoegd? 

Over deze vraag valt te discussiëren. Erik heeft dit feit in 1997 gepleegd. Echter  
zet het OM 20 jaar later pas vervolging in. In de tenlastelegging staat 2007. Het 
valt dus binnen de termijn. Het OM is dus ontvankelijk.  

4. Is er reden voor schorsing van de vervolging?  

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging, want er is geen sprake van 
een geestelijke stoornis bij Peter. 

17. Dan nu de materiële vragen: 

1. Is het tenlastegelegde feit te bewijzen? 

In de dagvaarding wordt 2007 als het jaartal van het delict genoemd. Dit moet 
echter 1997 zijn.  

2. Is het feit te kwalificeren? 

Het feit is te kwalificeren. Het wordt zelfs genoemd in de dagvaarding. Alle 
bestanddelen worden genoemd in de tenlastelegging, zoals ‘opzettelijk’.  

3. Is de dader strafbaar? 

De dader is strafbaar, want hij doet geen beroep op een strafuitsluitingsgrond.  
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4. Welke straf of maatregel moet worden opgelegd?  

Er moet een passende straf worden opgelegd in de zin van art. 2 sub d jo. 10 lid 4 
Opiumwet.  
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WEEK 6  
EUROPEES RECHT	

Rechtsvorming 
 

 
Vragen rechtsvorming week 6  
1a. Als de EU exclusief bevoegd is, betekent dat dat alleen de EU die bevoegdheid 
heeft. De lidstaten hebben die bevoegdheid dan overgedragen aan de EU. 
Bijvoorbeeld instelling van een monetair beleid ex artikel 3 VwEU.  
 
1b. Een gedeelde bevoegdheid betekent dat de lidstaten en de EU samenwerken en 
dus dat niet onafhankelijk dingen kunnen beslissen. Bijvoorbeeld voor de interne markt 
of het sociaal beleid ex artikel 4 VwEU. 
 
1c. Als de Verdragen niets zeggen over bepaalde bevoegdheden zijn de lidstaten zelf 
bevoegd ex artikel 4 lid 1 VwEU.  
 
2a. Een interne markt is een ruimte zonder binnengrenzen met waarborgen voor de vier 
klassieke vrijheden ex artikel 26 lid 2 VwEU. 
 • vrij verkeer van goederen,  
 • diensten,  
 • kapitaal  
 • personen. 

 
2b. Het verschil is onder andere dat er bij een interne markt geen douanerechten zijn en 
er dus vrij verkeer kan plaats vinden tussen verschillende lidstaten, terwijl dit bij een 
douane-unie absoluut niet mogelijk is. Bij de douane-unie gaat het alleen over vrij 
verkeer van goederen, bij een interne markt gaat het om alle vier de vrijheden.  
 
2c. De EMU houdt in dat er een beleid is dat er voor zorgt dat er grote overeenkomsten 
zijn tussen economische en monetaire politiek. Verregaande afstemming van het 
economisch beleid van de lidstaten op elkaar en een gemeenschappelijke 
munteenheid.  
 
2d. Nee, dit is niet toegestaan. De maatregelen van gelijke werking zijn afgeschaft ex 
artikel 34 en 35 VwEU. Er mogen geen verschillende eisen worden gesteld aan sterke 
dranken. Dit hoort bij het vrije verkeer van goederen. 
 
2e. De overige vrijheden zijn: 
 • Vrij verkeer van personen: art. 45 en 49 VwEU 
 • Vrij verkeer van diensten: art. 56 VwEU 
 • Vrij verkeer van kapitaal: art. 63 VwEU 
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3a. Het attributiebeginsel beginsel beheerst de afbakening van de bevoegdheden van 
de Unie (art. 5 lid 1 VEU) 
 
3b. Het non-discriminatie beginsel houdt in dat er niet gediscrimineerd mag worden op 
grond van nationaliteit. (art. 18 VwEU) 
 
3c. Dit is in art. 45 en 49 VwEU uitgeschreven, discriminatieverboden genoemd.  
 
4a. Het systeem is het incorporatiesysteem.  
4b. Nee, want bij het verdragsrecht vloeit deze regel voort uit het arrest Costa/Enel van 
het Hof van Justitie. In dit arrest is namelijk voorgeschreven dat dwingend gebruik moet 
worden gemaakt van het incorporatiesysteem. Nederland heeft op grond van 
ongeschreven nationaal staatsrecht gekozen voor het incorporatiesysteem. Voor 
Europees recht komt het verplichte incorporatiesysteem uit het Costa-Enel arrest.  
 
4c. Nee, dit mag niet. Doen ze dit wel, dan is de regel onverbindend aangezien het in 
strijd is met hoger recht. (Simmenthal). Dit heeft ook te maken met het 
loyaliteitsbeginsel.  
 
4d. Het Hof van Jusitie bepaalt dit, want de rechter bepaalt of een verdragsbepaling 
een ieder verbindend is. Dit staat in het arrest Van Gend en Loos. 
 
5a. Een verordening is rechtstreeks toepasselijk. Het heeft algemene strekking en is 
verbindend in al haar onderdelen. Eigenlijk zijn het dus wetten in materiële zin. 
 
5b. Richtlijnen richten zich uitsluitend op de lidstaten zelf, en zijn dus niet algemeen 
verbindend zijn. Een richtlijn dwingt een lidstaat zijn beleid op een bepaald terrein aan 
te passen. Verbindend voor de lidstaten waartoe ze zijn gericht.  
 
5c. Een ander beleidsinstrument zijn besluiten. Het verschil met verordeningen en 
richtlijnen is dat het geen algemene strekking heeft en dat het ten uitvoering is van een 
verdragsbepaling of een verordening van de Unie. 
 
6a. Deze lidstaat handelt in strijd met het beginsel van de Unietrouw/loyaliteitsbeginsel. 
Dat betekent dat de lidstaat het verwezenlijken van de doelstellingen van de Unie in 
gevaar brengt ex artikel 4 lid 3 VEU. 
 
6b. De andere lidstaten of de Commissie kunnen de lidstaat hierop aanspreken ex 
artikel 258 en 259 VwEU.  
 
6c. Ja, dit valt onder de bevoegdheid van het Hof van Justitie ex artikel 258 en 259 
VwEU. 
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7a. Het hof van Justitie heeft de bevoegdheid om het handelen en nalaten van de 
instellingen en de lidstaten te toetsen aan het Unierecht. Daarnaast kunnen ze 
prejudiciële beslissingen geven in de zin van art. 267 VwEU. Geschilbeslechting ex 
artikel 258 en 259 VwEU. Bindende adviezen ex artikel 218 lid 11 VwEU. 
 
7b. Ja, het Hof heeft verplichte rechtsmacht ex artikel 344 VwEU. 
 
8a. Het Europees mededingingsrecht verbiedt alle concurrentiebeperkende en -
vervalsende praktijken. Daarnaast verbiedt het misbruik te maken van een economische 
machtspositie als daardoor de handel tussen lidstaten ongunstig wordt beïnvloed. Ook 
zijn steunmaatregelen van de overheid verboden.  
 
8b. Ja, dit is toegestaan volgens Europees recht, omdat in dit stadion ook plaats is voor 
publieke evenementen ten behoeve van het algemene belang. Dit is een voorwaarde 
die wordt gesteld aan subsidie voor de bouw van een stadion. (Art. 107 lid 3 sub d 
VwEU) 
 
9a. Dit is in strijd met het vrije verkeer van personen. Hier mag niet gediscrimineerd 
worden op grond van nationaliteit. Ze wil zich vestigen. Dit is geregeld in art. 18 en 49 
VwEU. 
 
9b. nee, Juan Carlos is geen EU-burger. EU-burgers zijn alleen mensen die de 
nationaliteit bezitten van een lidstaat van de EU. Mexico is geen lidstaat van de EU. Dit 
is geregeld in art. 9 VEU en art. 20 lid 1 VwEU.  
 
9c. Ja, Marieke is wel een EU-burger aangezien ze uit Nederland komt en de 
Nederlandse nationaliteit heeft. Nederland is een EU-lidstaat en dat maakt Marieke een 
EU-burger. Dit is geregeld in art. 9 VEU en art. 20 VwEU. 
 
10. Nee, zij kan dit niet doen op grond van het recht van vrij verkeer van werknemers, 
aangezien ze dan geen werknemer is. Ze kan dit wel doen op grond van het recht van 
vrij verkeer van zelfstandige personen ex artikel 49 VwEU. 
 
11a. De mannen kunnen een procedure aangaan bij de bestuursrechter in Land X. Het 
gaat hier namelijk over een verblijfsvergunning, een exclusieve bevoegdheid van het 
hoogste bestuursorgaan.  
 
11b. Ja, daar moet deze rechter wel rekening mee houden, want het is lidstaat van de 
EU en het hier een zaak betreft waarin de verblijfsvergunning wordt ingetrokken 
vanwege handelingen van de mannen in land Y. Het Europees recht is dan het hoogste 
recht.  
 



Lawbooks	|	Uitwerkingen Algemene Rechtswetenschap 2.	

11	

11c. Een mogelijkheid is zich beroepen op het vrije verkeer van personen, werknemers 
ex artikel 45 VwEU. 
 
11d. Als de zaak in land X bij de hoogste rechter is beland zou het Hof de zaak in 
behandeling moeten krijgen, aangezien de uitlegging van het verdrag dan toebehoort 
aan het Hof. Als er eerder wordt gestrand bij een lagere rechter over de interpretatie 
dan zou het Hof de zaak in behandeling kunnen krijgen. (Art. 267 VwEU). 
 
12a. Juist, het gaat hier namelijk om vrijheid van diensten. Ben je woonachtig in 
Duitsland, dan mag je nog steeds in Nederland je beroep uitoefenen.  
 
12b. Juist, hier gaat het wel om vrij verkeer van diensten, aangezien toerisme valt onder 
dit artikel.  
 
12c. Juist, Het gaat hierbij om vrij verkeer van diensten, aangezien het gaat om een 
dienst. 
 
13a. Onjuist, de Raad van Ministers van de EU bestaat niet uit ministers van 
Buitenlandse Zaken, echter bestaat het juist uit de ministers afhankelijk van het 
onderwerp waarover wordt gesproken. Daarnaast wordt gestemd met gekwalificeerde 
meerderheid. (Art. 16 VEU) 
 
13b. Onjuist, de Europese commissie heeft het recht van initiatief, maar heeft niet het 
vetorecht. (Art. 17 VEU) 
 
13c. Onjuist, de Europese raad is geen belangrijk wetgevend orgaan van de EU, maar 
komt wel twee keer per halfjaar bijeen. (Art 15 VEU) 
 
13d. Onjuist, Het Parlement heeft geen controlebevoegdheid ten aanzien van de Raad 
van ministers en kan dus ook geen gebruik maken van een motie van afkeuring. (Art. 14 
VEU) 
 
14a. Juist, art. 17 VEU, lid 3. Ze zijn onafhankelijk van ieder orgaan in hun oordeel.  
 
14b. Juist, want de Europese centrale bank kan/mag beslissingen maken voor alle 
lidstaten en heeft dus supranationale trekken.  
 
15. Juist, Art. 6 lid 3 VEU 
 
16a. Onjuist, in zo’n procedure wordt uitlegging gegeven aan een artikel van de 
Verdragen. 
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16b. Onjuist, er wordt geen uitspraak gedaan als het gaat om de hoogste rechter. Er 
wordt alleen uitlegging gegeven aan een artikel. 
 
16c. Onjuist, het is niet verplicht als het een rechtsvraag betreft waarover nog geen 
rechtsregel bestaat. Het is wel verplicht voor de hoogste rechter indien hij een vraag 
heeft over de uitlegging van een artikel van de Verdragen. (art. 267 VwEU) 
 
17. Juist, dit is correct. De Verdragen gaan voor het nationale recht. (Simmenthal arrest) 
 
	


