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General Background to Legal Terminology 2018-2019 

 
 

 A)  Het rechtsstelsel in Nederland 

 

 

Algemeen: rechtsbronnen; rechtsgebieden 

 

1. Noem de vier rechtsbronnen. (En geef de vertalingen.) 

 

2. a. Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht? 

 b. In welke deelgebieden valt het burgerlijk (of ‘civiel’) recht uiteen? 

 

3. a.  Uit welke boeken bestaat het BW en hoe zijn deze opgebouwd? 

 b.  Wat verstaat men onder ‘aanbouwwetgeving’?  

 

4. a.  Wat is het verschil tussen formeel en materieel recht? En wat zijn de Engelse termen? 

 b.  Wat is het verschil tussen dwingend recht en aanvullend recht en wat zijn de Engelse termen? 

 c.  Wat is het verschil tussen objectief en subjectief recht?  

 d.   Wat wordt bedoeld met ‘vermogensrecht’? (De Engelse vertaling?) 

 e.   Wat wordt bedoeld met ‘handelsrecht’? Waarom wordt het Wetboek van Koophandel  afgeschaft? 

 f.  Vertaal in het Engels: staatsrecht − bestuursrecht − arbeidsrecht − burgerlijk procesrecht −  strafprocesrecht 

 − verbintenissenrecht − vennootschapsrecht − ondernemingsrecht − goederenrecht − erfrecht − volkenrecht −  

internationaal privaatrecht.  

 

Staatsrecht 

 

5.   a.  Hoe wordt de scheiding der machten ook wel genoemd? / Vertaal in het Engels: a. uitvoerende macht  

  (bestuurlijke macht); b. wetgevende macht; c. rechterlijke macht. 

 b. Wat houdt een ‘eenheidsstaat’ in?  

 c.  Wat verstaat men onder ‘territoriale decentralisatie’ en ‘functionele decentralisatie’? 

 

6.  a. Hoe luidt het eerste artikel van de Grondwet?  

     b.  Waarom is het moeilijk om de Grondwet te herzien? 

 c. Wat wordt bedoeld met ‘horizontale werking van grondrechten’? 

 d. Wat zijn de ‘klassieke grondrechten’ en de ‘sociale grondrechten’? Vertalingen?  

 e.  Wat is een organieke wet. Geef enkele voorbeelden.  

 

7.   Hoe begint elke wet in het Staatsblad?  

 

8.  Mag de rechter in Nederland een wet ‘ongrondwettig’ verklaren? En in Engeland/VS? 

 

9.  a.  Noem drie interpretatiemethoden t.a.v. wetteksten.  

 b.  Geef twee voorbeelden van ‘redeneerwijzen’.   

 

10. Wat is het verschil tussen een ‘wet in formele zin’ en een ‘wet in materiële zin’? 

 

11. Wat weet u over de ‘hiërarchie van regelgeving’? 

 

12. Wat is een ‘verordening’? 

 

13. Waar staan de volgende afkortingen voor: KB - AmvB ? (Vertalingen?) 

 

14. Hoe verwijst men doorgaans naar een rechterlijke uitspraak? (notatie bestaande uit vier onderdelen) 

 

Bestuursrecht 

 

15. a.  Wat is het verschil tussen ‘feitelijke handelingen’ en rechtshandelingen’? Hoe vertaalt men deze termen?  

 b. Wat zijn: a. publiekrechtelijke rechtshandelingen; b. privaatrechtelijke rechtshandelingen?  Vertalingen? 

 

 


