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Voorwoord

Het Basisboek recht is een inleiding in het recht. Het is
een bronnenboek geschreven met het oog op het
competentiegerichte onderwijs van het cluster juri-
disch van het mbo. Het boek kan natuurlijk ook van
nut zijn voor anderen die een inleiding in het recht
zoeken.
Er is voor gekozen de stof te benaderen vanuit de
praktijk naar de theorie. Ieder hoofdstuk begint
daarom met een casus die zo veel mogelijk aansluit
bij de dagelijkse praktijk. De stof wordt zo beschreven
dat de lezer er zich iets bij voor kan stellen. Dit is een
van de redenen waarom het boek begint met een blok
over personen- en familierecht gevolgd door een blok
over strafrecht. Pas daarna komen de blokken met de
wat meer abstracte onderwerpen zoals verbintenis-
senrecht en goederenrecht aan bod.
Het boek is zo geschreven dat de cursist de stof
zowel zelfstandig als onder begeleiding kan bestude-
ren. Het is echter niet alleen bruikbaar als studieboek,
maar kan ook goed als naslagwerk c.q. bronnenboek
dienen en zal uitkomst bieden bij werken in praktijk-
simulaties of tijdens de stage. Een duidelijke hoofd-
stukstructuur met doelstellingen, een casus, een
inleiding en aan het eind een samenvatting en kern-
begrippen gidsen de cursist door de stof heen. Met
behulp van de vragen en opdrachten aan het slot van
ieder hoofdstuk kan de cursist vaststellen of hij de
leerstof op toepassingsniveau beheerst.

Voorwoord bij de tweede druk
In de tweede druk zijn alleen wijzigingen aangebracht
in verband met nieuwe wetgeving. Zo is hoofdstuk 2
van het Ondernemingsrecht in Blok 5 herschreven in
verband met de te verwachten invoering van de per-
sonenvennootschappen en is hoofdstuk 6 van het

Goederenrecht in Blok 3 gewijzigd vanwege de
afschaffing van het verplichte procuraat. Aard en
opzet van het boek zijn in deze tweede druk niet
gewijzigd.

Amersfoort, april 2007

Voorwoord bij de derde druk
In deze derde druk is een zeer beperkt aantal wijzigin-
gen aangebracht in verband met nieuwe wetgeving.
Aard en opzet van het boek zijn in deze derde druk
niet gewijzigd.

Amersfoort, april 2009

Voorwoord bij de vierde druk
Deze vierde druk is behoorlijk onder handen geno-
men, al zijn aard en opzet van het Basisboek recht
wel dezelfde gebleven. Wel is de nummering van de
hoofdstukken nu doorlopend en worden de blokken
uit de eerdere drukken nu delen genoemd. Wat eerst
bijvoorbeeld blok 3, hoofdstuk 4 was, is nu deel 3,
hoofdstuk 22.

Om te beginnen is de tekst van het boek aangepast in
verband met wetswijzigingen. Daarnaast is een aantal
wijzigingen aangebracht op verzoek van docenten. Zo
is er, op verzoek van docenten, een zesde hoofdstuk
aan het eerste deel toegevoegd met de hoofdlijnen
van het erfrecht en is hoofdstuk 9 van blok 4, over de
huur van bedrijfsruimten, geschrapt. Eveneens op
verzoek van gebruikers begint het boek nu, nog vóór
het eerste deel, met een korte inleiding recht.
Ofschoon deze inleiding, op een wat concretere
manier, ook verspreid over de eerste twee delen van



dit boek wordt aangeboden, bleek er bij een aantal
docenten behoefte te bestaan aan een beknopte inlei-
ding bij wijze van start van het vak Recht. Deze inlei-
ding is kort gehouden omdat de begrippen later uit-
voerig worden toegelicht. De docenten hebben nu de
keus of ze meteen in het diepe willen springen met
het eerste deel en dan geleidelijk aan inleidende stof
aanbieden, of toch willen beginnen met een korte
inleiding recht. In dit laatste geval kunnen de teksten
‘over recht’ verspreid over de eerste twee delen wor-
den gezien als een herhaling en nadere concretisering
van het inleidende hoofdstuk.
De begrippenlijst waarmee ieder hoofdstuk wordt
afgesloten, is uitgebreid door van elk begrip ook een
korte omschrijving op te nemen.
Tot slot is de lay-out enigszins aangepast, waardoor
een iets rustiger bladbeeld ontstaat.

De uitgever en de schrijfster van het boek zijn alle
gebruikers van het boek die gevraagd en ongevraagd
commentaar hebben geleverd en suggesties hebben
gedaan voor verbeteringen en aanvullingen zeer dank-
baar. Onze bijzondere dank gaat hierbij uit naar
docenten Anneke Opendorp (ROC ASA), Paul Besse-
ling (DaVinci College), Valesca de Voogd en Koen
Fransen (ROC Mondriaan), Titia Ettema (Zadkine) en
Paul Bles (voorheen ROC West-Brabant). Mede dank-
zij hun waardevolle feedback hebben cursisten en
docenten nu een beter boek in handen.

Amersfoort, januari 2011

Voorwoord bij de vijfde druk
Net als de vierde druk is ook deze vijfde druk behoor-
lijk onder handen genomen. Het boek begint met een
nieuw eerste deel Inleiding recht waarin de elemen-
taire begrippen van het recht worden beschreven.
Daarmee proberen we tegemoet te komen aan de
wensen van docenten om deze begrippen eerst te
introduceren voordat in de overige delen de inhoud
van het recht wordt beschreven. Met de introductie
van deze Inleiding recht vervallen de korte tekstblok-
jes ‘over recht’ in de onderdelen personen- en familie-
recht en strafrecht.
Daarnaast is, naar aanleiding van suggesties van
docenten, een nieuw laatste deel aan het boek toege-
voegd. Dit deel bevat een hoofdstuk over privacywet-
geving en een hoofdstuk met daarin de hoofdlijnen
van het Europees recht. Opleidingen blijken deze
onderwerpen op verschillende momenten in de oplei-

ding te behandelen. Daarom is ervoor gekozen om
deze twee onderwerpen zo veel mogelijk in ‘losse’
hoofdstukken te bespreken. Zo kan de opleiding of de
docent zelf kiezen in het kader van welk onderdeel en
wanneer hij de privacywetgeving en de hoofdlijnen
van het Europees recht wil behandelen.
Daarnaast is de tekst geactualiseerd in verband met
invoering van nieuwe wetgeving. Het onderdeel
ondernemingsrecht is geheel herschreven in verband
met het intrekken van het wetsvoorstel personen-
vennootschappen.
Het doel van het boek is hetzelfde gebleven: MBO-
cursisten in toegankelijke taal vertrouwd maken met
het verschijnsel recht.

Amersfoort, januari 2013

Voorwoord bij de zesde druk
Aard en opzet van het boek zijn in deze druk dezelfde
gebleven. De tekst is vooral gewijzigd vanwege veran-
deringen in wetgeving. Zo zijn in hoofdstuk 4 de
nieuwe regels over het duo-ouderschap opgenomen
en in hoofdstuk 17, over straffen en maatregelen, het
nieuwe adolescentenstrafrecht. In hoofdstuk 29 zijn
de nieuwe Europese regels voor de consumenten-
koop verwerkt en in hoofdstuk 32, het hoofdstuk over
het arbeidsrecht, is het nieuwe ontslagrecht beschre-
ven.

Amersfoort, januari 2015
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Deel 1
Inleiding Recht





Hoofdstuk 1

Wat is recht?
Na dit hoofdstuk kun je:

• een omschrijving geven van het begrip recht;

• uitleggen waarom het recht steeds verandert;

• het doel van het recht beschrijven;

• de verschillen uitleggen tussen rechtsregels en andere regels;

• de vijf rechtsgebieden noemen en omschrijven;

• het verschil uitleggen tussen privaatrecht en publiekrecht.

1.1 Inleiding

Dit boek gaat over recht. Met het recht heeft iedereen
elke dag te maken, al sta je daar niet altijd bij stil. Er
kan eigenlijk niets gebeuren in je leven of het recht
geeft er regels voor:
• een brood kopen bij de bakker;
• een kamer of een huis huren;
• aangifte doen van diefstal;
• naar school gaan (verplicht op grond van de leer-

plicht);
• een arbeidsovereenkomst sluiten met een werk-

gever;
• trouwen en scheiden.

In het recht staan de regels voor alle dingen die hier-
voor zijn genoemd: welke juridische gevolgen heeft
een huwelijk; wat moet een huurder doen als zijn
huisbaas hem uit zijn kamer zet; krijgt de koper zijn
geld terug als het brood niet vers blijkt; welke maatre-
gelen mag een school nemen als je spijbelt?
In dit boek bespreken we de wettelijke regels die voor
het leven van alledag en voor de beroepspraktijk van
belang zijn.

In dit eerste hoofdstuk geven we een omschrijving
van ‘het recht’ en we beschrijven het doel van het
recht. Daarna gaan we in op het verschil tussen
rechtsregels en andere regels. In de rest van het
hoofdstuk geven we drie indelingen van het recht.

Zo kan het recht worden geordend naar rechtsgebied.
Ook is een indeling mogelijk in privaatrecht en
publiekrecht en tot slot is er de indeling naar materi-
eel en formeel recht.

1.2 Recht is afhankelijk van
normen en waarden

Er hebben al veel mensen geprobeerd een omschrij-
ving te geven van het begrip ‘recht’. Dat is niet zo
gemakkelijk. Duidelijk is dat recht te maken heeft met
regels, met rechtvaardigheid en met de normen en
waarden van de samenleving. In het recht zoekt men
naar regels die eerlijk en rechtvaardig zijn, die reke-
ning houden met de belangen van alle betrokkenen.
Het antwoord op de vraag wát eerlijk en rechtvaardig
is, is sterk afhankelijk van onze cultuur. Ooit stond er
in de Nederlandse wet dat de man het hoofd is van
het gezin. Toen vond men dat vanzelfsprekend. Een
dergelijke regel vinden de meeste mensen nu
onrechtvaardig. Dus de vraag wat rechtvaardig is,
hangt af van de cultuur waarin we leven. Als die cul-
tuur verandert, zie je geleidelijk aan ook het recht ver-
anderen. Was ongehuwd samenwonen dertig jaar
geleden voor veel mensen ‘raar’, nu vinden velen dit
‘normaal’. Als reactie op die verandering in onze
waarden en normen kwam de wetgever in de jaren
negentig met wijzigingen in het personen- en familie-



recht. Door die nieuwe wetten worden mensen die
ongehuwd samenwonen op dezelfde manier behan-
deld als getrouwde stellen.

De inhoud van het recht is afhankelijk van de nor-
men en waarden in een samenleving.

1.3 Doel van het recht

Tot nu toe hebben we nog geen definitie van ‘het
recht’ gegeven. Het recht is het geheel van overheids-
regels dat op een bepaald moment geldt in een
samenleving.
Belangrijker nog dan de omschrijving van het recht is
de vraag naar het doel van het recht.
Het doel van het recht is:
1 ordenen van de samenleving; en
2 zorgen voor een rechtvaardige oplossing bij con-

flicten.

Recht is het geheel van overheidsregels dat in de
samenleving geldt. Het doel van het recht is het
ordenen van de samenleving en het zorgen voor
een rechtvaardige oplossing bij conflicten.

1.4 Wettelijke regels en andere
regels

‘Wie te laat in de les komt, moet een briefje halen bij
de onderwijsadministratie.’
‘Wie een goed van een ander wegneemt, wordt
gestraft met een gevangenisstraf van maximaal vier
jaar of een geldboete van maximaal € 19.500.’
Iedereen zal aanvoelen dat de twee regels die hier-
voor zijn afgedrukt, sterk van elkaar verschillen.
De eerste regel is een schoolregel waaraan scholieren
en docenten van een bepaalde school zich moeten
houden. De tweede regel is een wettelijke regel (uit
het Wetboek van Strafrecht) waaraan iedereen zich
moet houden die zich in ons land bevindt.
De schoolregel is gemaakt door de schoolleiding, de
wettelijke regel door de overheid.
Als iemand de schoolregel overtreedt, reageert de
schoolleiding. Als de wettelijke regel wordt overtre-
den, is het aan de rechter om een oordeel te vellen.
Aan de hand van de schoolregel en de regel uit het
Wetboek van Strafrecht worden de verschillen dui-

delijk tussen rechtsregels en andere regels (zoals
schoolregels, huisregels en regels op een sportclub).
Samenvattend kunnen we zeggen dat het kenmer-
kend is voor rechtsregels dat
1 ze gemaakt worden door de overheid;
2 ze algemeen geldend zijn; en
3 de rechter beslist wat er gebeurt als iemand zich

niet aan de rechtsregel houdt.

Kenmerkend voor rechtsregels is dat ze gemaakt
worden door de overheid, dat ze algemeen gel-
dend zijn en dat de rechter de naleving van deze
regels beoordeelt.

1.5 Rechtsgebieden

In het recht gaat het over zeer verschillende zaken,
zoals trouwen, het kopen van een huis, het oprichten
van een vereniging, het sluiten van een lening, het
opsporen van misdrijven en het afgeven van vergun-
ningen. Omdat het recht over zoveel verschillende
onderwerpen gaat, is het opgedeeld in vijf rechtsge-
bieden: staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht, burger-
lijk recht en internationaal recht.

Staatsrecht
Het staatsrecht beschrijft de organisatie van de over-
heid. Je vindt er de bevoegdheden van de verschil-
lende overheidsorganen en regels over de positie van
de burger in de Staat. Bijvoorbeeld: de verhouding
tussen de Tweede Kamer en de regering, de positie
van de koning, de taken en bevoegdheden van de
gemeenteraad en het kiesrecht van de burgers.
De basisregels van het staatsrecht staan in de Grond-
wet. Andere belangrijke wetten op het gebied van het
staatsrecht zijn bijvoorbeeld de Kieswet, de Provincie-
wet, de Gemeentewet en de Politiewet.

Bestuursrecht
‘Besturen’ is het ordenen van de samenleving, of
anders gezegd: zorgen voor een goede gang van
zaken in ons land. Dit is een typische overheidstaak.
Bijvoorbeeld: een bijstandsuitkering geven, een belas-
tingaanslag opleggen, een weg (laten) aanleggen, een
school (laten) bouwen of een milieuvergunning verle-
nen.
In het bestuursrecht staan de regels waaraan de over-
heid zich moet houden als zij het land bestuurt.
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Het bestuursrecht lijkt sterk op het staatsrecht, want
ook dit rechtsgebied gaat over de overheid. Het
staatsrecht geeft een ‘organisatieplaatje’ van de over-
heid, het bestuursrecht beschrijft de manier waarop
de overheid met haar burgers moet omgaan als zij
het land bestuurt. We zeggen wel dat het staatsrecht
de overheid ‘in ruste’ beschrijft en het bestuursrecht
de overheid ‘in actie’.
De belangrijkste wet op het terrein van het bestuurs-
recht is de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Strafrecht
Het strafrecht neemt binnen het recht een bijzondere
plaats in. Ons recht bevat een zeer groot aantal gebo-
den en verboden. In het burgerlijk recht kennen we
bijvoorbeeld de koper die de koopsom op tijd moet
betalen, de verhuurder die moet zorgen voor het rus-
tige genot van de woonruimte en de werknemer die
de afgesproken arbeid zo goed mogelijk moet verrich-
ten. In het burgerlijk recht is er geen politie die de
naleving van de wet controleert.
In het strafrecht ligt dit anders. Hier gaat het om ver-
boden waarop de overheid straf heeft gesteld: dief-
stal, doodslag, vernieling, moord, mishandeling en
dergelijke.
Een voorbeeld. Anne neemt in het huis van de familie
Hoessein sieraden weg ter waarde van € 5000. Daar-
mee pleegt Anne een strafbaar feit, namelijk diefstal
(art. 310 Wetboek van Strafrecht). In de meeste geval-
len zal de politie van dit strafbare feit op de hoogte
worden gesteld door het slachtoffer van het misdrijf,
in dit geval de familie Hoessein. Als de politie een-
maal op de hoogte is van de diefstal, heeft ze de
bevoegdheid om het strafbare feit en de verdachte op
te sporen. Als dat is gelukt, geeft de politie alle infor-
matie door aan de officier van justitie. Hij beslist of
de zaak aan de rechter wordt voorgelegd. Als dit
gebeurt, komt er een rechtszaak waarin de rechter uit-
eindelijk moet vaststellen of Anne het strafbare feit
heeft gepleegd. Als de rechter meent dat ze schuldig
is, zal hij haar een straf opleggen.
Het strafrecht haalt vaak de krant en de televisie
(‘Tien jaar voor gruwelijke moord’). Zo ontstaat de
indruk dat bijna alle recht strafrecht is. Dat is niet het
geval. Slechts een beperkt deel van alle geboden en
verboden zijn strafbepalingen. Het strafrecht bevat
alleen die regels die de overheid voor de veiligheid
van de hele samenleving van belang vindt. Als ze wor-
den overtreden, is dat niet zomaar een zaak tussen
dader en slachtoffer, maar tussen de dader en de

samenleving als geheel, want door de daad is de
rechtsorde geschonden. Vandaar dat er een over-
heidsapparaat (politie) is om strafbare feiten op te
sporen, zodat de daders kunnen worden berecht.
Strafrecht speelt zich dus af tussen dader en over-
heid, burgerlijk recht is een zaak tussen burgers
onderling.
Een belangrijk wetboek op het gebied van het straf-
recht is het Wetboek van Strafrecht (Sr). Daarin staat
een groot aantal strafbepalingen over misdrijven
zoals moord, doodslag, diefstal, verkrachting, mis-
handeling en vernieling. Het Wetboek van Strafvorde-
ring (Sv) geeft aan wat er gebeurt met iemand die een
strafbaar feit heeft gepleegd. En geeft antwoord op
vragen als: wanneer mag een verdachte worden aan-
gehouden; in welke gevallen kan de politie een huis-
zoeking verrichten; hoe verloopt de rechtszaak; welke
rechten heeft de verdachte; enzovoort.

Burgerlijk recht
In het burgerlijk recht gaat het vaak om zaken waar
we dagelijks mee te maken hebben: wonen, werken,
goederen kopen, trouwen en scheiden. In het burger-
lijk recht worden de juridische relaties tussen burgers
onderling geregeld. Die juridische relaties kunnen
gaan over op geld waardeerbare zaken, zoals koop,
huur, eigendom, pand en hypotheek, maar ook over
persoonlijke zaken, zoals huwelijk, echtscheiding en
gezag over minderjarige kinderen.
De belangrijkste regels van het burgerlijk recht staan
in het Burgerlijk Wetboek (BW). Daarin staan regels
over het personen- en familierecht, over allerlei over-
eenkomsten, zoals huur-, koop- en arbeidsovereen-
komsten, en over rechten als eigendom, pand en
hypotheek. In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering (Rv) staat hoe een rechtszaak in het burgerlijk
recht verloopt.

Internationaal recht
Het internationaal recht regelt de verhouding met
andere landen en de positie van ons land in allerlei
internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties
en de Europese Unie. Dit rechtsgebied wordt steeds
belangrijker vanwege de toenemende internationale
samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan de Europese
Unie, waartoe Nederland behoort. De regels van deze
Unie hebben rechtstreeks invloed op de manier
waarop wij onze grenzen bewaken, op de prijs van de
melk, op het erkennen van buitenlandse schooloplei-
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