
1 Inleiding

In wetten worden veel zaken geregeld: studiefinanciering, de huur van een
studentenkamer, de koop van studieboeken en kleding, maar ook verkeersregels
en belastingheffing. Hiermee – en met vele andere zaken – houdt de overheid
zich bezig. Zaken, die het dagelijks leven sterk beïnvloeden. Bovendien heeft
de overheid vaak een monopolie. Anders dan bij de koop van studieboeken of
kleding kun je niet kiezen met welke overheidsinstantie je zaken wilt doen. Als
je in Amsterdam woont en daar een vergunning nodig hebt, moet je die bij de
bestuursorganen van de gemeente Amsterdam aanvragen. De overheid bemoeit
zich dus niet alleen met veel zaken, ze heeft ook veel macht. Die macht moet
dus goed georganiseerd en gecontroleerd worden.

Het staatsrecht houdt zich bezig met de organisatie van de overheid. Welke
organen zijn er, welke taken en bevoegdheden hebben die en hoe functioneren
die. Dat is strikt geregeld.

Dit boek behandelt het functioneren van de Nederlandse overheid. Kort en
bondig. Dit boek is bedoeld voor studenten die snel inzicht willen krijgen in het
functioneren van de overheid. Daarom worden hoofdlijnen benoemd en niet
de vele uitzonderingen die ons recht kent.

Hoofdstuk 2 gaat over de rechtsstaat. Het behandelt enkele kernbegrippen, te
weten de staat, de positie van Nederlanders en van in Nederland verblijvende
vreemdelingen, de trias politica en het legaliteitsbeginsel. Ten slotte wordt in
dit hoofdstuk ingegaan op de Grondwet en op het begrip monarchie.

In hoofdstuk 3 wordt gesproken over de betrokkenheid van de burgers bij het
functioneren van de overheid. Kiesrecht is daarbij een belangrijk onderwerp,
maar ook andere methoden om de burgers bij het nemen van besluiten te
betrekken komen aan de orde.
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Hoofdstuk 4 behandelt de organen van de centrale overheid, het rijk. Vooral de
besluitvormende organen krijgen aandacht, namelijk regering en parlement.
Maar is er ook aandacht voor enkele adviesorganen van de rijksoverheid.

Hoofdstuk 5 bespreekt welke middelen volksvertegenwoordigers hebben om
hun taak goed uit te voeren en daadwerkelijk invloed te hebben. Daarbij wordt
ingegaan op hoe ze zowel hun wetgevende als hun controlerende taak kunnen
vormgeven.

Hoofdstuk 6 bespreekt hoe wetten tot stand komen. Daarbij wordt vooral aan-
dacht besteed aan de belangrijkste landelijke wetten, maar ook van andere
algemeen verbindende regelingen wordt het tot stand komen behandeld.

Het boek sluit in hoofdstuk 7 af met een bespreking van de lagere overheden:
provincie, gemeenten en waterschappen. Na een algemeen deel over decentra-
lisatie wordt ingegaan op de organen van de diverse lagere overheden en hun
taken en bevoegdheden.

Steeds wordt verwezen naar de meest relevante wetsartikelen. Koppen uit
kranten en van nieuwssites geven aan dat dit vakgebied volop in beweging is.
Aan jurisprudentie wordt niet uitdrukkelijk aandacht besteed om dit boekje te
beperken in omvang.

Ieder hoofdstuk wordt afgeslotenmet een aantal vragen om de kennis te toetsen.
Het betreft steeds drie multiplechoicevragen en drie open vragen.

Staatsrecht
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2 Rechtsstaat

2.1 Inle iding

Dit boek gaat over het staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit
bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met Nederland wordt
het Europese deel van het Koninkrijk bedoeld, samen met de drie bijzondere
gemeenten die hieronder vallen en in het Caraïbisch gebied liggen. In dit boek
gaat het alleen over het Europese deel hiervan.

De samenwerking van de vier genoemde staten wordt beschreven in het Statuut
van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit document speelt in de praktijk een
beperkte rol. Belangrijker is de Grondwet. Deze bevat naast artikelen over de
grondrechten de uitgangspunten van de organisatie van de overheid van ons
land.

Dit hoofdstuk gaat over de vraag wat een staat is en over de juridische uitgangs-
punten van een rechtsstaat. Daarbij komen ook het Nederlanderschap, de positie
van vreemdelingen en het staatshoofd aan de orde. Ten slotte is er aandacht
voor de grondrechten en de opbouw van de Grondwet.

2.2 Het begr ip staat

Een staat wordt gekenmerkt door drie zaken: er zijn bewoners, er is een
grondgebied en er is staatsgezag. In Nederland is hiervan sprake.

Allereerst zijn er bewoners, ongeveer 17 miljoen. De meesten van hen zijn
Nederlanders: mensen die de Nederlandse nationaliteit hebben en op basis
daarvan in Nederland mogen verblijven. Tot de inwoners horen ook mensen
die een andere nationaliteit hebben, maar hier langdurig legaal verblijven en
daarvoor over een verblijfsvergunning beschikken.
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Daarnaast is er sprake van een grondgebied. Dat gaat om een gebied waar de
staat macht kan uitoefenen. Nederland voldoet ook aan dit kenmerk van een
staat. Het is duidelijk waar de grenzen lopen. Aan de landszijde is dit vastgelegd
in verdragen met de buurlanden. Aan de zeezijde door de territoriale wateren.
Het is omstreden hoe breed de strook zee is die tot Nederland gerekend mag
worden.

Ten slotte is er staatsgezag. Er is een overheid, bestaande uit een aantal
bestuursorganen. Zo is er op rijksniveau een regering. Iedereen in Nederland
erkent de regering, ook inwoners die niet gestemd hebben op een van de rege-
ringspartijen. Dit gezag is ook internationaal erkend. DeNederlandse overheids-
organen worden door de andere landen van de wereldgemeenschap erkend.
Andere landen doen zaken met Nederland.

Soms wordt ook het feit dat een staat door andere staten wordt erkend als een
kenmerk voor een staat genoemd.Dat kan tot problemen leiden, omdat sommige
staten niet door alle andere staten erkend worden.

Erkenning van een staat is soms een politieke keuze en dus niet het feitelijk
vaststellen of aan de hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan. Zo stemde
de Tweede Kamer eind 2016 tegen de erkenning van de Palestijnse staat, waarbij
de verdeeldheid aangeeft dat hier sprake is van een politieke keus. Zie onder-
staand bericht van de site van de NOS op 29 november 2016.

Kamer nipt tegen erkenning Palestijnse
staat

Met vijf stemmen verschil heeft de
Tweede Kamer tegen de erkenning

van de Palestijnse staat gestemd.

Staten zijn soeverein. Dat wil zeggen, dat ze de hoogste en onafhankelijkemacht
zijn om wetten te maken en toe te passen binnen de eigen grenzen en om
internationale betrekkingen te onderhouden. Staten leveren een stuk van deze
macht echter soms vrijwillig in, om internationaal samen te werken.

Staatsrecht
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Zo is Nederland lid van de Europese Unie. Dat is een samenwerkingsverband
van 28 landen in Europa. De samenwerking is begonnen op het gebied van de
economie, maar houdt zich nu bezig met een breed scala aan onderwerpen.
Voor deze samenwerking heeft Nederland vrijwillig een stuk van zijn soeverei-
niteit ingeleverd. Hiervoor zijn verdragen gesloten.

Om inhoud aan deze samenwerking te geven worden regels opgesteld: we
noemen die verordeningen en richtlijnen. Dit zijn de belangrijkste besluiten
van de Europese Unie. Bij besluitvorming hierover zijn zowel de lidstaten (via
de Raad van Ministers) als het Europees Parlement betrokken (artikel 289 lid 1
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Als besluiten op de
juiste wijze zijn genomen, zijn de lidstaten hieraan gebonden (ook als ze tegen
gestemd hebben) en doorgaans zijn ze ook verantwoordelijk voor de uitvoeringen
van deze regelingen. Feitelijk geven de lidstaten hiermee een stuk van hun
soevereiniteit weg. Maar bedenk wel, lidstaten hebben bewust gekozen voor
lidmaatschap van deze organisatie, omdat deze samenwerking tot economische
en maatschappelijke voordelen leidt.

2.3 Neder landerschap

WieNederlander is, is geregeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap (verder:
de Rijkswet). Het Nederlanderschap geeft allereerst het recht in ons land te
verblijven. Daarnaast is er een groot aantal andere rechten, zoals recht om aan
verkiezingen deel te nemen en van voorzieningen gebruik temaken zoals uitke-
ringen en scholing. En bij verblijf in het buitenland kan een beroep gedaan
worden op ondersteuning door ambassade of consulaat van Nederland.

Nederlanderschap ontstaat van rechtswege door geboorte (artikel 3 Rijkswet).
Indien een of beide ouders Nederlander is, wordt het kind Nederlander. Dit
geldt ook als het buiten Nederland geboren wordt. Daarnaast kan Nederlander-
schap verkregen worden door naturalisatie (artikelen 7 tot en met 13 Rijkswet).
Dat is een bewuste keuze om de Nederlandse nationaliteit aan te nemen. Dat
kanmet name voor iemand die in Nederland woont en aan een aantal voorwaar-
den voldoet. Hoofdregel is dat men minimaal vijf jaar verblijft in Nederland en
in het bezit is van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (artikel 8 lid 1
Rijkswet). Op deze regeling zijn uitzonderingen. Door verlening van de verblijfs-
vergunning heeft de Nederlandse overheid al aangegeven dat ze het goed vindt
dat de vreemdeling in Nederland verblijft. Wie door naturalisatie Nederlander
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