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Voorwoord

Voor je ligt een bronnenboek dat hoort bij de methode JuridischJuist.info. JuridischJuist.info is de
methode voor de volgende opleidingen:
1. Juridisch-administratief dienstverlener (niveau 4)
2. Medewerker human resource management (HRM) (niveau 4).

Het boek Inleiding Recht biedt je een eerste kennismaking met het recht. Het beschrijft een aantal
juridische kernbegrippen in de verschillende rechtsgebieden. De stof is beknopt gehouden om zo
doublures met latere leereenheden zo veel mogelijk te vermijden. Je krijgt in Inleiding recht vooral
een kapstok aangeboden waaraan je de verdieping die later volgt ‘op kunt hangen’.

Omdat het bij het vertrouwd raken met het recht vooral ook gaat om het oefenen van vaardigheden,
bevat Inleiding recht bijna 100 vragen en opdrachten waarmee je basisvaardigheden kunnen
oefenen, zoals het opzoeken, lezen en interpreteren van wetteksten, het oplossen van eenvoudige
casussen en het lezen van (eenvoudige) uitspraken van rechters en andere rechtsprekende colleges.

Bij het beschrijven van de leerstof is veel zorg besteed aan toegankelijk taalgebruik en een
overzichtelijke hoofdstukstructuur, zodat je Inleiding recht ook zelfstandig kunt bestuderen.

Kwalificatiedossier
Uiteraard worden aan de opleiding eisen gesteld met betrekking tot het uitvoeren van het beroep.
De eisen die aan jou worden gesteld om in een bepaald beroep aan de slag te kunnen, staan vermeld
in een zogenoemd kwalificatiedossier.
In dit kwalificatiedossier staan kerntaken vermeld. Kerntaken zijn de belangrijkste taken die in een
beroep voorkomen. Om deze kerntaken goed onder de knie te krijgen moet je werkprocessen
uitvoeren en competenties ontwikkelen. Werkprocessen zijn eigenlijk werkzaamheden die je
dagelijks moet uitvoeren. Om dat goed te kunnen doen moet je allerlei competenties ontwikkelen,
zoals samenwerken, luisteren, initiatief nemen, vakkennis ontwikkelen en omgaan met stress.
De bronnenboeken en de inhoud van de website van de methode Juridischjuist.info zullen je hierbij
helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit bronnenboeken en een website. Voor elke opleiding heb je een aantal
bronnenboeken nodig. In deze bronnenboeken wordt de basistheorie beschreven en worden
begrippen uitgelegd. Aan het eind van elk hoofdstuk vind je vragen en opdrachten.

Op de methodesite vind je extra opdrachten en extra bronnenmateriaal. Deze website kun je
bereiken via www.juridischjuist.info.

Inloggen
Bij Juridischjuist.info hoort een licentie die toegang geeft tot de website www.juridischjuist.info.
Op deze website vind je opdrachten en bronnen, zoals filmpjes en hyperlinks. De licentie moet je
eerst activeren.
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Het activeren gaat als volgt:
1. Ga naar licentie.edu-actief.nl.
2. Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentie in die je bij dit product hebt gekregen.

De licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
3. Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.

Ga naar www.juridischjuist.info. Klik op het blok Studentenmateriaal. Log in met je gebruikersnaam
en wachtwoord. Vervolgens krijg je toegang tot de extra opdrachten en de bronnen.

Je kunt hierna twaalf maanden gebruikmaken van het materiaal op www.juridischjuist.info.

Veel succes!
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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.

Casus
A is diamantair en heeft veel kostbare diamanten in huis. Om zijn huis tegen diefstal te beschermen
heeft hij vijf camera’s aan de muren van het huis bevestigd. Vier camera’s hebben een vaste stand.
Eén camera is beweegbaar en kan zo worden ingesteld dat A zicht heeft op de tuin en het huis
van buurman B. B voelt zich door die beweegbare camera in zijn privacy aangetast. B vraagt daarom
aan A om deze camera te verwijderen. Maar A voelt daar niets voor. Hij heeft de vijf camera’s
samen met zijn verzekeringsmaatschappij opgesteld. Als hij de beweegbare camera weghaalt,
wordt het lastiger om zijn diamanten te verzekeren. B stapt naar de rechter en vraagt hem A te
verplichten de beweegbare camera weg te halen omdat deze inbreuk maakt op zijn privacy
(ECLI:NL:RBOVE:2014:5200).

1.1 Inleiding
Met het verhaal van diamantair A en zijn buurman B zitten we midden in het recht. A wil een
verzekering sluiten voor zijn diamanten. De verzekeringsmaatschappij wil dit alleen doen als A zijn
diamanten goed beveiligt. Om aan die voorwaarde te voldoen bevestigt A een aantal camera’s aan
zijn huis. Al is dat misschien niet de bedoeling van A, via de beweegbare camera kan A precies zien
wat er gebeurt in het huis en de tuin van B. De rechter moet eraan te pas komen om het conflict
tussen beide buren op te lossen.

Figuur 1.1: Beveiliging? Moet kunnen…

9



Zo’n ‘gewoon’ verhaal over een huiseigenaar die zijn huis wil beveiligen en daardoor problemen
krijgt met zijn buurman, maakt duidelijk dat ‘het recht’ bijna overal in onze samenleving aanwezig
is. Ook als je geen rechtszaak hoeft te voeren, heb je iedere dag wel met het recht te maken. Er
kan (bijna) niets gebeuren in je leven of het recht geeft er regels voor:
• een tablet kopen op Marktplaats
• een kamer of een huis huren
• aangifte doen van diefstal
• naar school gaan (verplicht op grond van de leerplicht)
• een arbeidsovereenkomst sluiten met een werkgever
• trouwen, kinderen krijgen en scheiden
• een verzekering sluiten tegen diefstal van je spullen.

In het recht staan de regels voor alle dingen die hiervoor 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 de tablet niet blijkt te werken; welke maatregelen mag een school nemen
als je spijbelt; mag je voor je verzekering camera’s aanbrengen rond je huis ook als dat betekent
dat je bij de buren naar binnen kunt kijken?

Deze Inleiding Recht biedt je een eerste kennismaking met het recht, met 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. Vervolgens gaan we in op het verschil tussen rechtsregels en andere regels. Daarna 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 materieel en
formeel recht.

1.2 Recht is afhankelijk van normen en waarden
Er hebben al veel mensen geprobeerd een omschrijving 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 rekening 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 cultuur verandert, verandert
ook het recht. 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 van de vorige eeuw met wijzigingen in het personen- en familierecht. Door
die nieuwe wetten worden mensen die ongehuwd samenwonen op dezelfde manier behandeld
als getrouwde stellen.

De inhoud van het recht is afhankelijk van de normen en waarden in een samenleving.
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1.3 Omschrijving en doel van het recht

Omschrijving van ‘het recht’
Het recht is het geheel van overheidsregels dat op een bepaald moment geldt in een samenleving.

Doel van ‘het recht'
Het doel van het recht is:
1. ordenen van de samenleving en
2. zorgen voor een rechtvaardige oplossing bij conflicten.

Ordenen
Rechtsregels ordenen de samenleving. Zo zorgen rechtsregels ervoor dat er bijvoorbeeld voldoende
scholen, ziekenhuizen en wegen zijn, dat bedrijven hun afvalstoffen niet zomaar in het water en
in de lucht kunnen dumpen, dat er verkeersregels zijn en dat we in een veilige samenleving leven.
Het recht geeft ook een zekere rust. We weten wat we van elkaar mogen verwachten, wat de
rechten en plichten van koper en verkoper, van werkgever en werknemer zijn en we weten ook
wat we van de overheid mogen verwachten bijvoorbeeld als we werkloos worden of geld nodig
hebben om een opleiding te volgen.

Conflicten oplossen
Het recht helpt ons ook als we een conflict hebben, met elkaar, of met de overheid. De regels van
het recht geven (in veel gevallen) de oplossing van het conflict. Zo maakt het recht bijvoorbeeld
duidelijk dat een koper er geen genoegen mee hoeft te nemen als zijn staafmixer al na drie maanden
niet meer werkt. De verkoper is in zo’n geval verplicht om de staafmixer gratis te repareren of om
een nieuwe staafmixer te leveren. Maar dit geldt weer niet, zo blijkt uit onze rechtsregels, als de
koper de staafmixer heeft laten vallen en hij daarom niet meer werkt. In dat geval mag de verkoper
geld in rekening brengen voor de reparatie of voor het leveren van een nieuw exemplaar.

De beweegbare camera
Wat is een rechtvaardige oplossing voor het conflict tussen buurman A en buurman B in de casus
waarmee dit hoofdstuk begint? Er is niet echt één rechtsregel die deze zaak oplost. Een
verzekeringsmaatschappij heeft het recht om eisen te stellen aan de beveiliging van kostbaarheden
die iemand wil verzekeren tegen diefstal. Buurman A mag daarvoor bijvoorbeeld camera’s
aanbrengen bij zijn woning. Maar het recht geeft buurman B recht op privacy. Hij hoeft het niet
goed te vinden dat de buren via een camera bij hem binnen kunnen kijken. Zo zie je dat
verschillende rechtsregels soms met elkaar botsen. Het is dan lang niet altijd duidelijk welke
rechtsregel het ‘sterkst’ is. Daarom speelt de rechter in ons recht een belangrijke rol. Als de
partijen er samen niet uit komen, beslist de rechter wat ‘recht’ is in de zaak die aan hem wordt
voorgelegd. In de zaak van buurman A en buurman B besliste de rechter dat A zijn beweegbare
camera moest weghalen omdat A met deze camera de privacy van B kon schenden. A mag zijn
huis met camera’s beveiligen maar hij moet dat zo doen dat er geen camera staat opgesteld
waarmee B voortdurend kan worden bespied.

Recht is het geheel van overheidsregels dat in de samenleving geldt.
Het doel van het recht is:
• ordenen van de samenleving
• zorgen voor een rechtvaardige oplossing bij conflicten.
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1.4 Wettelijke regels en andere regels
‘Wie te laat op school 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 € 20.250,-.’
Iedereen zal aanvoelen dat deze twee regels 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
overtreden, is het aan de rechter om een oordeel te geven.
Aan de hand van de schoolregel en de regel uit het Wetboek van Strafrecht worden de verschillen
duidelijk tussen rechtsregels en andere regels (zoals schoolregels, huisregels en regels op een
sportclub).
Samenvattend kunnen we zeggen dat het kenmerkend 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:
• Ze worden gemaakt door de overheid.
• Ze zijn algemeen geldend.
• De rechter reageert als ze niet worden nageleefd.

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 vergunningen. Omdat het recht over zoveel verschillende onderwerpen gaat, is het
opgedeeld in vijf rechtsgebieden: staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht, burgerlijk recht en
internationaal recht.

Staatsrecht
Het staatsrecht beschrijft de organisatie van de overheid. Je vindt in het staatsrecht de taken en
de bevoegdheden van de verschillende 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 Grondwet. Andere belangrijke wetten op het gebied
van het staatsrecht zijn bijvoorbeeld de Kieswet, de Provinciewet en de Gemeentewet.

Bestuursrecht
Besturen is zorgen voor een goede gang van zaken in ons land. Bijvoorbeeld: kinderbijslag geven
aan ouders, een belastingaanslag opleggen, een weg (laten) aanleggen, een school (laten) bouwen
of een milieuvergunning verlenen. Besturen is een typische overheidstaak. Officieel zeggen we:
besturen is het ordenen van de samenleving.
In het bestuursrecht staan de regels waaraan de overheid zich moet houden als zij het land bestuurt.
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Verschil staatsrecht en bestuursrecht
Het bestuursrecht lijkt op het staatsrecht, want ook dit rechtsgebied gaat over de overheid. Het
staatsrecht geeft een ‘organisatieplaatje’ van de overheid, 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 in het bestuursrecht is de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Strafrecht
Het strafrecht neemt binnen het recht een bijzondere plaats in. Ons recht bevat een groot aantal
geboden 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 rustige genot’ van de woonruimte
en de werknemer die de afgesproken arbeid zo goed mogelijk moet verrichten. 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 verboden waarop de overheid straf heeft gesteld,
zoals: diefstal, doodslag, vernieling, moord en mishandeling.
Een voorbeeld. Anne neemt van de familie Hoessein sieraden weg ter waarde van € 5000. Daarmee
pleegt Anne een strafbaar feit, namelijk diefstal (art. 310 Wetboek van Strafrecht). De familie
Hoessein doet aangifte van de diefstal bij de politie. De politie heeft de bevoegdheid om het
strafbare feit en de verdachte op te sporen. Als dat lukt, geeft de politie alle informatie 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 uiteindelijk moet vaststellen of Anne het strafbare feit heeft
gepleegd. Als de rechter meent dat ze schuldig is, zal hij haar (meestal) 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. Maar een klein 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 strafbepalingen worden overtreden, is
dat niet zomaar een zaak tussen dader en slachtoffer, maar tussen de dader en de samenleving.
Want door de daad is de rechtsorde geschonden. Vandaar dat er een overheidsapparaat (politie)
is om strafbare feiten op te sporen, zodat de daders kunnen worden berecht. Strafrecht speelt zich
dus af tussen dader en overheid, burgerlijk recht is een zaak tussen burgers onderling.

Een belangrijk wetboek op het gebied van het strafrecht is het Wetboek van Strafrecht (Sr). Daarin
staat een groot aantal strafbepalingen zoals moord, doodslag, diefstal, verkrachting, mishandeling
en vernieling. Het Wetboek van Strafvordering (Sv) geeft aan wat er gebeurt als iemand een
strafbaar feit heeft gepleegd. Wanneer mag een verdachte worden aangehouden; in welke gevallen
kan de politie een huiszoeking verrichten; hoe verloopt de rechtszaak en welke rechten heeft de
verdachte?

Burgerlijk recht
In het burgerlijk recht gaat het vaak om zaken waar we dagelijks mee te maken hebben: wonen,
werken, aankopen doen, trouwen of een bedrijf beginnen. In het burgerlijk recht worden de
juridische relaties tussen burgers onderling geregeld. Die juridische relaties kunnen gaan over op
geld waardeerbare zaken, zoals koop, huur, eigendom 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 overeenkomsten, zoals huur-, koop- en
arbeidsovereenkomsten, en over rechten als eigendom, pand en hypotheek. In het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) staat hoe een rechtszaak in het burgerlijk recht verloopt.
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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 bijvoorbeeld
invloed op de manier waarop wij onze grenzen bewaken, op de prijs van de melk, op het erkennen
van buitenlandse schoolopleidingen en op de euro die wij als betalingsmiddel gebruiken.

De rechtsgebieden zijn:
• staatsrecht
• bestuursrecht
• strafrecht
• burgerlijk recht
• internationaal recht.

1.6 Privaatrecht en publiekrecht
Het recht kan worden verdeeld in privaatrecht en publiekrecht.
Het privaatrecht regelt de juridische relaties tussen burgers onderling en tussen burgers en bedrijven.
Bijvoorbeeld een koopovereenkomst of een huurovereenkomst.
Het publiekrecht geeft regels voor de juridische verhouding tussen burgers en bedrijven enerzijds
en de overheid anderzijds. Bijvoorbeeld de overheid die een bedrijf een milieuvergunning geeft,
of de burger die zijn kiesrecht uitoefent.

In de vorige paragraaf beschreven we verschillende rechtsgebieden. De rechtsgebieden staatsrecht,
bestuursrecht en strafrecht vormen samen het publiekrecht. Het vierde rechtsgebied, het burgerlijk
recht, behoort tot het privaatrecht.

Het privaatrecht geeft regels voor de rechtsrelaties tussen burgers onderling en tussen
burgers en bedrijven. Het publiekrecht geeft regels voor de juridische relatie tussen de
burger of het bedrijf en de overheid.

1.7 Materieel en formeel recht
Er is nog een andere manier om het recht in te delen: in materieel recht en formeel recht.
Het materiële recht beschrijft de rechten en plichten van mensen, zoals de werknemer die zijn werk
moet doen, de werkgever die op tijd loon moet betalen en de automobilist die de schade moet
betalen als hij een fietser aanrijdt.
Het formele recht beschrijft hoe je je materieel recht kunt ‘halen’. Of, iets juridischer geformuleerd:
het formele recht beschrijft hoe de rechten en plichten uit het materieel recht gehandhaafd worden.
In het formeel recht vind je antwoord op vragen zoals: Wat moet een werknemer doen als hij zijn
loon niet op tijd krijgt? Moet de koper genoegen nemen met een iPad die na drie maanden al niet
meer werkt? Wat moeten echtgenoten doen als ze willen scheiden?
Formeel recht wordt ook wel procesrecht genoemd.
Drie rechtsgebieden kennen een formeel en een materieel deel. Zo is er:
• materieel en formeel burgerlijk recht
• materieel en formeel strafrecht
• materieel en formeel bestuursrecht.
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Wetboeken
Het materieel deel van het burgerlijk recht staat in het BW, het formeel deel in het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Het materieel deel van het strafrecht staat in het Wetboek van
Strafrecht (Sr), het formeel deel in het Wetboek van Strafvordering (Sv). Het formeel deel van het
bestuursrecht staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het materieel deel van het recht bestaat uit de rechten en plichten. Het formeel recht
beschrijft hoe het materieel recht gehandhaafd wordt.

1.8 Samenvatting
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.
Kenmerkend voor rechtsregels is dat ze gemaakt worden door de overheid, dat ze algemeen geldend
zijn en dat de rechter de naleving van deze regels beoordeelt.
Het recht kan worden verdeeld in vijf rechtsgebieden: staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht, burgerlijk
recht en internationaal recht.
De rechtsgebieden staatsrecht, bestuursrecht en strafrecht behoren tot het publiekrecht, want in
het publiekrecht worden de juridische relaties geregeld tussen burgers of bedrijven aan de ene
kant en de overheid aan de andere kant. Het burgerlijk recht behoort tot het privaatrecht, want
in het privaatrecht worden de juridische verhoudingen geregeld tussen de burgers onderling en
tussen de bedrijven en de burgers.
Het materieel deel van het recht beschrijft de rechten en plichten, het formeel deel beschrijft de
procedures om het materieel recht te handhaven. Het burgerlijk recht, het strafrecht en het
bestuursrecht kennen ieder een formeel en een materieel deel.

1.9 Kernbegrippen
Recht
Het geheel van overheidsregels dat in de samenleving geldt.

Rechtsregel
Algemeen geldende regel gemaakt door de overheid en gehandhaafd door de rechter.

Staatsrecht
Het rechtsgebied waarin de organisatie van de overheid wordt beschreven.

Bestuursrecht
Het rechtsgebied waarin regels worden gegeven voor de taak van de overheid om te zorgen voor
een goede gang van zaken in onze samenleving.

Strafrecht
Het rechtsgebied waarin op bepaalde verboden handelingen straf wordt gesteld.

Burgerlijk recht
Het rechtsgebied dat de juridische relaties tussen burgers en tussen burgers en bedrijven regelt.

Internationaal recht
Het rechtsgebied dat regels geeft voor de verhoudingen tussen staten onderling.
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