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1 De vaardigheden van de 
jurist

1.1 ‘Ongeveer zoals een kip een ei legt’

‘Een jurist die iets wil betogen, begint vaak met een concreet geval over een ge-
schil.’ Met deze zin opent J.B.M. Vranken zijn Algemeen Deel, een vervolg uit 2005. 
De kunst om met een concreet geval – een casus – om te gaan is volgens hem ken-
merkend voor de expertise van de jurist. Het oefenen in die kunst is dan ook een 
belangrijk onderdeel van de juridische opleiding. Casusoplossen volgens de regels 
van de kunst is het alfa en omega van de juridische studie, stelt Vranken terecht 
vast.

Tijdens de studie en daarna in de beroepspraktijk heeft een jurist die vaardig-
heid vooral al doende geleerd. Aan de hand van vele juridische vragen en voor-
beelduitwerkingen in de jurisprudentie leert een student de regels van de kunst. 
Erg veel expliciete aanwijzingen over hoe je het casusoplossen moet aanpakken, 
worden daarbij niet gegeven. Het is meer leren door vallen en opstaan. Op een 
gegeven moment beheers je de techniek, maar je weet niet precies hoe je die hebt 
geleerd. Misschien is dat gegeven wel de verklaring voor het antwoord dat een 
jurist ooit gaf op de vraag hoe hij een casus oploste: ‘ongeveer zoals een kip een 
ei legt’. De strekking van het antwoord is natuurlijk dat je als ervaren jurist niet 
precies weet hoe je een casus oplost, het gaat vanzelf…

Maar als je het probleem anders stelt, kan die ervaren jurist wel degelijk een 
informatief antwoord geven. Leg bijvoorbeeld de vraag voor wat er allemaal fout 
kan gaan bij het oplossen van een casus en er zullen talrijke soorten fouten worden 
genoemd. Wij beperken ons tot enkele. De feiten van het geval kunnen verkeerd 
zijn weergegeven, de juridische selectie van die feiten is niet goed, er is geen goede 
rechtsvraag geformuleerd, de interpretatie van de rechtsregels klopt niet, er is geen 
rekening gehouden met de argumenten van de wederpartij, de structuur van het 
juridische betoog is een rommeltje, de formulering ervan is slordig en incorrect 
enzovoort.

Blijkbaar hanteren juristen dus wel normen om de oplossing van een casus en de 
presentatie ervan te beoordelen. Als wij die normen kennen, dan kunnen wij ook 
een iets bevredigender antwoord geven op de vraag hoe je een casus kunt oplossen 
en hoe je die oplossing goed kunt presenteren. In dit vaardighedenboek staat die 
vraag centraal: wij zullen een aantal instrumenten aanreiken die nodig zijn om op 
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een systematische manier toe te werken naar het antwoord op een juridische vraag. 
Ook besteden wij aandacht aan de presentatie van dat antwoord. Het gaat er niet 
alleen om een casus inhoudelijk goed op te lossen, maar ook om het begrijpelijk 
en overtuigend presenteren van die oplossing. Iedere jurist moet in staat zijn om 
een helder betoog te schrijven en in toenemende mate is er weer aandacht voor de 
correctheid van het taalgebruik.

Dit vaardighedenboek wordt gebruikt in combinatie met het boek Recht in con-
text. De theoretische visie op het recht die in Recht in context wordt ontwikkeld, 
vormt daarom het vertrekpunt van dit vaardighedenboek. Die theoretische visie 
houdt in dat het recht uitsluitend kan worden gekend in de context van de om-
standigheden waarin het functioneert. Dat betekent voor het casusoplossen dat wij 
aan de ene kant uitgaan van het gegeven kader van rechtsbronnen waaruit juristen 
putten bij het oplossen van een casus, maar dat wij aan de andere kant steeds kijken 
naar wat partijen en rechters doen met die rechtsbronnen uitgaande van de omstan-
digheden van het geval. Dat heeft onder andere als gevolg dat wij veel aandacht 
besteden aan de argumentatieve stappen in het partijdebat en aan de motivering 
van de rechter als reactie op dat partijdebat. Bij de analyse van die argumentatie en 
van de motivering bespreken wij de ‘gereedschapskist’ van de jurist: de methoden 
om het recht te interpreteren.

1.2 Instrumenten voor het oplossen van casusposities

Het doel van dit boek is dus om op een systematische manier inzicht te geven in de 
instrumenten voor het oplossen van casusposities.

Daartoe bespreken wij in hoofdstuk 2 een eerste vaardigheid die van belang is 
bij het oplossen van een casuspositie: het opzoeken van wetsartikelen in de wetten-
bundels en op juridische internetsites. Wij laten daarbij zien wat de systematiek is 
van de wettenbundels die u tijdens uw studie kunt gebruiken en hoe u daarin snel 
uw weg kunt vinden bij het beantwoorden van een juridische vraag. We laten ook 
zien wat u behalve wetsartikelen nog meer kunt vinden op juridische internetsites.

In hoofdstuk 3 richten wij ons vervolgens op het analyseren van rechtsregels die 
wij aan de wet en andere rechtsbronnen ontlenen. Daarbij laten wij eerst zien wat 
voor soorten rechtsregels er kunnen worden onderscheiden. Het analyseren van 
rechtsregels is om twee redenen een belangrijke vaardigheid voor de jurist. In de 
eerste plaats maakt kennis van de structuur van de rechtsregel het in veel gevallen 
mogelijk om snel tot de kern van een rechterlijke uitspraak te komen. Wie weet 
welke voorwaarden in een regel zijn geformuleerd, kan snel cruciale argumenten 
identificeren in het betoog van procespartijen en in de motivering van de rechter. 
In de tweede plaats is kennis van de structuur van de rechtsregel van belang wan-
neer u zelf een casus gaat oplossen. U weet welke argumenten u naar voren moet 
brengen en u weet ook welke tegenargumenten van de wederpartij te verwachten 
zijn.

Aansluitend bij het analyseren van rechtsregels introduceren wij in hoofdstuk 4 
de instrumenten die u nodig hebt om zelf de argumentatie voor de oplossing van 
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een casuspositie op te zetten. Wij gaan daarbij uit van een aantal stappen bij het 
oplossen van casusposities: selectie van de juridisch relevante feiten en relevante 
rechtsregels, analyse van die regels en de opbouw van de argumentatie. Bij het 
opbouwen van de argumentatie laten wij zien hoe u in uw betoog kunt anticiperen 
op mogelijke tegenargumenten van de wederpartij. Een onderdeel daarbij is het 
beoordelen van de aanvaardbaarheid van uw eigen argumentatie en van de tegen-
argumentatie van uw wederpartij. Bij die beoordeling spelen niet alleen aanvaard-
baarheid en relevantie van argumenten een rol, maar ook de logische geldigheid 
van de redeneringen die in de argumentatie worden gebruikt.

In de hoofdstukken 5, 6 en 7 gaan wij dieper in op het lezen en analyseren van 
rechterlijke uitspraken. In de hoofdstukken 5 en 6 besteden wij achtereenvolgens 
aandacht aan civielrechtelijke en strafrechtelijke jurisprudentie. Wij beginnen die 
hoofdstukken steeds met een kort overzicht van de procespartijen, de rechterlijke 
instanties en de belangrijkste wettelijke bepalingen. Daarna bespreken wij in beide 
hoofdstukken drie uitspraken: een vonnis van de rechtbank, een arrest van het 
gerechtshof en een arrest van de Hoge Raad. Wij zullen daarbij zien dat die uit-
spraken meestal een oplopende moeilijkheidgraad hebben. Vonnissen zijn soms 
kort en tekstueel eenvoudig; arresten van de Hoge Raad zijn vrijwel altijd lang en 
ingewikkeld. Wij laten u zien hoe die rechterlijke uitspraken zijn opgebouwd en 
wat de vaste onderdelen zijn. Vooral het analyseren van arresten van de Hoge Raad 
is een lastige taak, onder andere omdat deze uitspraken voortbouwen op uitspraken 
van de rechter in eerste aanleg en in hoger beroep. Tegelijkertijd is het van belang 
dat u snel tot de kern van een arrest van de Hoge Raad leert komen. Uitspraken van 
de Hoge Raad zijn tenslotte rechtsbronnen waaruit u kunt putten bij de oplossing 
van een casuspositie.

In hoofdstuk 7 staat de bestuursrechtelijke jurisprudentie centraal. Ook hier ge-
ven wij een kort overzicht van de procespartijen, de rechterlijke instanties en de be-
langrijkste wettelijke bepalingen. Vervolgens bespreken wij twee samenhangende 
rechterlijke beslissingen over het centrale begrip ‘belanghebbende’ uit de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb). De eerste beslissing is een uitspraak van de rechter in kort 
geding, de tweede is de uitspraak in hoger beroep van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

In de loop van de eerste zeven hoofdstukken hebben wij gezien dat rechtsregels 
een tamelijk complexe structuur kunnen hebben en dat als gevolg daarvan de ar-
gumentatie van partijen en de motivering van de rechter complex kan zijn. Ook 
hebben wij gezien dat die rechtsregels bij de toepassing geïnterpreteerd moeten 
worden. In hoofdstuk 8 gaan wij dieper in op de instrumenten die er zijn om in-
terpretatieproblemen op te lossen. Wij beginnen dat hoofdstuk met het bespreken 
van een aantal veelvoorkomende interpretatieproblemen. Daarna gaan wij in op de 
juridische interpretatiemethoden en redeneerwijzen.

In hoofdstuk 9 staat de schriftelijke en mondelinge presentatie van de casusoplos-
sing centraal. U zult als jurist niet alleen een goed antwoord moeten kunnen geven 
op een juridische vraag. U zult dat antwoord ook helder moeten kunnen verwoor-
den: een argumentatie kan – als het goed is – pas overtuigen als degene tot wie de 
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argumentatie is gericht het betoog begrijpt. Wij beginnen dat hoofdstuk met het 
opstellen van pro- en contra-argumenten en met het opzetten van een argumen-
tatiestructuur. Dit bouwt voort op de stof van hoofdstuk 4. Bij het onderdeel het 
beoordelen van argumentatie gaan wij ook in op het identificeren van drogredenen. 
Daarna besteden wij aandacht aan de opbouw, de formulering en de technische 
verzorging van het betoog. In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk geven wij 
een aantal richtlijnen voor het houden van een mondeling pleidooi. Ook daar 
besteden wij aandacht aan de argumentatieve kern van het pleiten, maar ook 
aan de presentatie.

In het afsluitende hoofdstuk 10 besteden wij aandacht aan het analyseren van 
annotaties. Een annotatie is kort gezegd een rechtsgeleerde beschouwing naar aan-
leiding van een rechterlijke uitspraak. Vaak zijn dat uitspraken van onze hoogste 
rechters zoals de Hoge Raad en de Raad van State, maar ook uitspraken van lagere 
rechters worden geannoteerd. Het doel van de annotatie is, ook weer kort gezegd, 
het geven van een beschrijving (en uitleg) van de uitspraak en in de meeste geval-
len een verklaring en beoordeling van de wijze waarop de rechter tot een oordeel 
is gekomen. In dit hoofdstuk geven wij aan hoe die beschrijvende, verklarende en 
evaluerende aspecten van een annotatie op een systematische wijze kunnen worden 
geanalyseerd. 
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2 Het vinden van 
rechtsregels in de wet

2.1 Inleiding

Bij het oplossen van casusposities werken juristen met een aantal rechtsbronnen, 
ofwel vindplaatsen van het recht: de wet, internationale verdragen, de rechtspraak 
(jurisprudentie), de gewoonte en rechtsbeginselen. In dit hoofdstuk richten wij ons 
op de wet. Wij laten u zien wat de systematiek is van de wettenbundels die u tijdens 
uw studie kunt gebruiken en hoe u daarin snel uw weg kunt vinden bij het beant-
woorden van een juridische vraag. Wij laten ook zien hoe u wetsartikelen (en nog 
veel meer) kunt vinden op juridische internetsites. In paragraaf 2 en 3 bespreken 
wij de meest gebruikte wettenbundels voor studenten: de Verzameling Nederlandse 
wetgeving (Sdu Uitgevers) en de Kluwer Collegebundel (Kluwer). In paragraaf 4 
behandelen wij de belangrijkste juridische internetsites.

2.2 De Verzameling Nederlandse Wetgeving

De Verzameling Nederlandse Wetgeving bestaat uit drie delen: A, B en C. Wij geven 
hierna een korte beschrijving van die drie delen.

Deel A Verzameling Nederlandse Wetgeving

Staatsrecht
Deel A opent met wetten en besluiten die betrekking hebben op het Nederlandse 
staatsrecht. Het staatsrecht is het geheel van rechtsregels over de organisatie en in-
richting van de staat. Daartoe behoren de regels die de staatsorganisaties instellen, 
hun bevoegdheden regelen, enzovoort. Het bekendste voorbeeld van staatsrecht is 
natuurlijk de Grondwet (Gw).

Bestuursrecht
De volgende rubriek behelst wetten op het gebied van het bestuursrecht. Het be-
stuursrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de verhouding 
tussen overheid en burger. Het is een betrekkelijk jong rechtsgebied, ontstaan met 
het toenemend overheidsingrijpen in de loop van twintigste eeuw. Tot het be-
stuursrecht behoren wetten die de meest uiteenlopende maatschappelijke terreinen 
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bestrijken, bijvoorbeeld de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Ambtenarenwet 
en de Woningwet.

Bestuursprocesrecht
Daarna volgen enkele wetten op het gebied van het bestuursprocesrecht. Het be-
stuursprocesrecht is dat gedeelte van het recht dat betrekking heeft op de hand-
having van de regels van het bestuursrecht, dat wil zeggen op het verloop van 
bestuursrechtelijke processen (ruwweg: processen tegen de overheid). Tot het be-
stuursprocesrecht behoren de Wet op de Raad van State en de Wet Nationale om-
budsman.

Verdragen
Na de rubriek bestuursrecht volgen de publiekrechtelijke verdragen waarbij Ne-
derland is aangesloten. Deze verdragen vormen tegenwoordig een belangrijke aan-
vulling op, of zelfs vervanging van onze eigen nationale wetgeving. Enkele voor-
beelden van verdragen zijn: Het Verdrag betreffende de Europese Unie (EU), het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
(EVRM) en het Handvest van de Verenigde Naties (HvVN).

Deel B Verzameling Nederlandse Wetgeving

Materieel Burgerlijk recht
Deel B begint met de rubriek Burgerlijk (proces)recht. Het burgerlijk recht is het 
geheel van rechtsregels dat de rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling regelt. 
Soms wordt het burgerlijk recht ook wel als ‘privaatrecht’ aangeduid, soms ook 
verstaat men onder het privaatrecht zowel het burgerlijk recht als het handelsrecht 
(het geheel van regels aangaande het handelsverkeer). In de Verzameling Neder-
landse Wetgeving is onder het kopje ‘burgerlijk recht’ zowel het burgerlijk recht 
als het handelsrecht opgenomen. In deel B zijn dan ook te vinden: het Burgerlijk 
Wetboek (BW), het Wetboek van Koophandel, de Faillissementswet en een aantal 
bijzondere wetten.

Burgerlijke rechtsvordering
In deze rubriek brengt Verzameling Nederlandse Wetgeving verschillende wetten on-
der die behoren tot, of van belang zijn voor het rechtsgebied dat wij burgerlijk pro-
cesrecht noemen. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de Wet op de Rechterlijke 
organisatie (Wet RO), de Advocatenwet (Adv.w) en het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Rv). Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geeft de re-
gels voor het burgerlijk proces, terwijl de Wet op de Rechterlijke Organisatie regels 
bevat die de instelling en het functioneren van de rechterlijke macht betreffen.

Internationaal privaatrecht
Het internationale privaatrecht omvat alle privaatrechtelijke zaken die een grens-
overschrijdend karakter hebben. Dit kan bijvoorbeeld een vraag betreffen naar de 


