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Hoofdstuk 1

Basisbegrippen in het
burgerlijk recht
Na dit hoofdstuk kun je:

• beschrijven welke rechtsrelaties in het burgerlijk recht worden geregeld;

• het verschil tussen het publiekrecht en het privaatrecht beschrijven;

• de bronnen van het burgerlijk recht noemen;

• materieel burgerlijk recht en formeel burgerlijk recht in eenvoudige gevallen herkennen.

Casus
Henk en Tineke gaan trouwen. Ze rijden met familie en vrienden naar het stadhuis, luisteren naar
de toespraak van de ambtenaar van de burgerlijke stand en zeggen ‘ja’ op het goede moment. Als
echtgenoten verlaten ze het stadhuis. Na hun huwelijk gaan ze wonen op de bovenetage die Henk
al enige jaren huurt. Een paar weken na het huwelijk ontdekt de verhuurder dat de etage sinds kort
door twee bewoners wordt bewoond. Dat is in strijd met het huurcontract. De verhuurder zegt Henk
de huur op en uiteindelijk komt het tot een rechtszaak.

1.1 Inleiding

Dit eerste hoofdstuk gaat over de basisbegrippen in
het burgerlijk recht. Die basisbegrippen zijn ook al
uitgelegd in het Basisboek recht. We frissen die kennis
op en proberen de verschillende begrippen tot leven
te brengen in voorbeelden en praktijksituaties. We
gebruiken daarvoor ook de casus waarmee dit hoofd-
stuk begint.
Een hoofdstuk met basisbegrippen is misschien een
saai begin van een boek over burgerlijk recht. Maar
het is wel een goed begin: de basisbegrippen zijn
bedoeld als basis, als stevige ondergrond voor de
leerstof van dit boek.

1.2 De plaats van het burgerlijk
recht

Het burgerlijk recht regelt de juridische verhoudingen
tussen burgers onderling. Burgers onderhouden zake-
lijke relaties met elkaar, bijvoorbeeld in het geval van
een huurder en een verhuurder of van een koper en
een verkoper. Daarnaast bestaan er tussen burgers
ook familierelaties, zoals tussen man en vrouw of tus-
sen ouder en kind. In het burgerlijk recht worden de
zakelijke én de familierechtelijke relaties geregeld.

Laten we kijken we naar de casus aan het begin van dit
hoofdstuk. Daar zien we een familierechtelijke relatie,
namelijk de rechtsrelatie tussen de echtgenoten Henk en
Tineke. Daarnaast bevat de casus een zakelijke relatie tus-
sen de verhuurder en Henk en Tineke als huurders.



Een van de vier rechtsgebieden
Het burgerlijk recht is een van de vier rechtsgebieden
waarin ons recht is opgedeeld. De andere drie rechts-
gebieden zijn staatsrecht, bestuursrecht en strafrecht.
Het staatsrecht regelt de organisatie van de overheid
en de positie van de burger in de staat.
Het bestuursrecht geeft regels voor de bestuurstaak
van de overheid. Deze bestuurstaak bestaat in feite
uit het ordenen van de samenleving, het zorgen voor
een goede gang van zaken in ons land. Voorbeelden:
vergunningen verlenen, scholen bouwen, rechters
benoemen, verkeer regelen en belasting heffen.
Het strafrecht beschrijft een aantal strafbare gedra-
gingen, zoals diefstal, vernieling, baldadigheid, afper-
sing en doodslag. Wie zich aan een strafbaar gestelde
gedraging schuldig maakt, wordt (als het goed is)
door de politie opgespoord en uiteindelijk door de
rechter berecht. Als de rechter meent dat de ver-
dachte schuldig is, legt hij hem een straf op.

Privaatrecht en publiekrecht
Overzien we nu de vier rechtsgebieden, staatsrecht,
strafrecht, bestuursrecht en burgerlijk recht, dan heeft
de overheid alleen in het burgerlijk recht geen speci-
ale taak of positie. Binnen het staatsrecht, het straf-
recht en het bestuursrecht is dat wel het geval. Het
staatsrecht beschrijft de organisatie van de overheid,
het bestuursrecht geeft regels voor de manier waarop
de overheid het land moet besturen, en het strafrecht
geeft overheidsorganen zoals de politie en het Open-
baar Ministerie, de taak om verdachten van strafbare
feiten op te sporen en te vervolgen, zodat ze kunnen
worden berecht. Als je kijkt naar de positie van de
overheid kun je het recht dus indelen in drie rechtsge-
bieden waarin de overheid een eigen rol heeft, en een
rechtsgebied waarin dit niet het geval is.
Staatsrecht, bestuursrecht en strafrecht noem je in
deze indeling het publiekrecht en het burgerlijk recht
het privaatrecht.

Rol overheid in het publiekrecht
Binnen het publiekrecht speelt de overheid een speci-
ale rol. Wat is die rol? De overheid heeft in het
publiekrecht de taak om het algemeen belang te bewa-
ken. Het algemeen belang kun je zien als het belang
dat we als burgers samen hebben bij een goede gang
van zaken in ons land. Tot het algemeen belang
behoort bijvoorbeeld dat strafbare feiten worden
opgespoord, dat er voldoende openbaar vervoer is, en
dat er sociale uitkeringen zijn. Om goed voor het

algemeen belang van de samenleving te kunnen zor-
gen, heeft de overheid het in het publiekrecht uitein-
delijk voor het zeggen. De overheid heeft bevoegdhe-
den om zo nodig de ‘medewerking’ van de burgers af
te dwingen. Zo kan een verdachte van een strafbaar
feit worden gedwongen om mee te gaan naar het poli-
tiebureau, zodat de politie hem kan verhoren en een
onderzoek naar het strafbaar feit in kan stellen. En het
college van burgemeester en wethouders kan de hore-
cavergunning van een café-eigenaar intrekken als het
café de buurtbewoners te veel overlast geeft.
In het publiekrecht kunnen burgers en bedrijven te
maken krijgen met een overheid die tegen hun privé-
belangen ingaat. De verdachte zou liever thuisblijven
en de eigenaar van het café wil zijn café liever open-
houden. Toch treedt de overheid op tegen de ver-
dachte en de kroegbaas, omdat de overheid niet de
privébelangen van burgers dient, maar het algemeen
belang. Het is in het algemeen belang dat strafbare
feiten worden opgespoord en dat er ’s nachts niet te
veel lawaai is. De bevoegdheden die de overheid in
het publiekrecht heeft, zijn bedoeld om het belang
van ons allemaal te behartigen, ook al gaat dat alge-
meen belang soms in tegen privébelangen van bur-
gers en bedrijven.
Vanzelfsprekend hoeft een burger zich niet zomaar
neer te leggen bij het publiekrechtelijk optreden van
de overheid. Hij kan zich tot de rechter wenden en
om een oordeel vragen. Komt de rechter tot de con-
clusie dat de overheid de burger niet juist heeft
behandeld, dan moet de zaak worden teruggedraaid.
Want ook de overheid is gebonden aan rechterlijke
uitspraken.

Rol overheid in het privaatrecht
In het burgerlijk recht heeft de overheid geen eigen
taak. In dit rechtsgebied is in veel mindere mate een
‘hoeder van het algemeen belang’ nodig. De burgers
mogen in het burgerlijk recht hun privébelangen
behartigen. Wil een burger een auto kopen, dan kan
dat als hij met de verkoper tot overeenstemming
komt. Wil hij liever een leaseauto, dan is ook dat
mogelijk als hij een autohandelaar vindt die een auto
aan hem wil leasen.

Strafrecht, staatsrecht en bestuursrecht vormen
samen het publiekrecht. In het publiekrecht behar-
tigt de overheid het algemeen belang. In het bur-
gerlijk recht heeft de overheid geen speciale rol.
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1.3 Bronnen van het burgerlijk
recht

Waar vind je het burgerlijk recht? Anders gezegd:
waar vind je de rechtsregels die gelden in het burger-
lijk recht? De vindplaatsen van het recht worden de
rechtsbronnen genoemd. In deze paragraaf beschrijven
we de vier rechtsbronnen van het burgerlijk recht: de
wet, de jurisprudentie, het internationale verdrag en
de gewoonte.

Wet
De meeste regels van het burgerlijk recht vind je in
wetboeken. Het belangrijkste wetboek voor dit rechts-
gebied is het Burgerlijk Wetboek (BW). Daarin staan
de rechten en plichten die burgers en bedrijven ten
opzichte van elkaar hebben: huurder en verhuurder,
koper en verkoper, echtgenoot en echtgenote, enzo-
voort. Een ander wetboek dat voor het burgerlijk recht
van belang is, is het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering (Rv). In dit wetboek staan vooral procedure-
voorschriften, voor als burgers het niet met elkaar
eens zijn en er een rechtszaak komt.

Jurisprudentie
Ook al lijken de rechtsregels duidelijk, vaak moet een
rechter, als hem een zaak wordt voorgelegd, de wette-
lijke regels uitleggen voordat hij tot een uitspraak kan
komen. Vooral de uitspraken van onze hoogste rech-
ter, de Hoge Raad, vormen een soort ‘gebruiksaanwij-
zing’ bij de wet.
De verzameling van rechterlijke uitspraken wordt de
jurisprudentie genoemd. Als een rechter een uitspraak
moet doen in een bepaalde zaak, zal hij altijd reke-
ning houden met uitspraken die de Hoge Raad eerder
over dergelijke gevallen heeft gedaan. Daarmee is de
jurisprudentie een belangrijke rechtsbron.

Internationaal verdrag
Internationale verdragen worden steeds belangrijker
voor ons Nederlandse recht. Ons land heeft zich bij
een groot aantal verdragen aangesloten. De regels
van de verdragen die ons land heeft ondertekend,
horen bij onze nationale wetgeving. Dat heeft soms
tot gevolg dat we oude regels uit ons eigen recht aan
moeten passen aan internationale afspraken.
Het belangrijkste verdrag waarbij ons land zich heeft
aangesloten, is het verdrag over de Europese Unie.
Europese richtlijnen en verordeningen hebben steeds

meer invloed op onze nationale wetgeving. Door een
Europese verordening is bijvoorbeeld de euro als
betaalmiddel ingevoerd op 1 januari 2002. Europese
richtlijnen om oneerlijke concurrentie tussen bedrij-
ven tegen te gaan, en over de aansprakelijkheid van
producenten voor onveilige producten leidden in ons
land tot aanpassing van onze wetgeving. Andere ver-
dragen die veel invloed op onze wetgeving hebben,
zijn bijvoorbeeld: het Europees Verdrag voor de Rech-
ten van de Mens en de fundamentele vrijheden
(EVRM) en het Handvest van de Verenigde Naties.
Al met al vormen internationale verdragen een steeds
belangrijkere rechtsbron, want internationaal recht
gaat in principe vóór ons nationale recht.

Gewoonte
Een veel kleinere vindplaats van het recht is de
gewoonte. Op de veemarkt bevestigen veehandelaren
het sluiten van een koop vaak met handgeklap: ‘Een-
maal, andermaal... verkocht!’ Dit gebruik staat niet in
de wet, het is ‘alleen maar’ een gewoonte. Toch zullen
veel veehandelaren dit handgeklap zien als teken dat
de koop echt gesloten is. Een ander voorbeeld. Een
koper en verkoper vergeten af te spreken wie de trans-
portkosten van de aangekochte goederen zal betalen.
Als het nu in hun bedrijfstak vaste gewoonte is dat de
transportkosten voor rekening komen van de koper,
dan zal die regel ook gelden voor de koper en verko-
per die hierover geen afspraken hebben gemaakt. Op
die manier kunnen vaste gebruiken in een bepaalde
kring tot het recht gaan behoren.

We keren weer even terug naar de casus van Henk en
Tineke aan het begin van dit hoofdstuk. Als de rechter het
huurconflict tussen de verhuurder en Henk en Tineke op wil
lossen, zal hij eerst in de wet kijken. Daar staat dat partijen
zich aan hun afspraken moeten houden. Maar geldt dat nu
ook als een verhuurder zich gaat bemoeien met de vraag of
Henk alleen of samen met Tineke in de woning gaat
wonen? Dat staat niet in de wet. Om een antwoord te vin-
den op die vraag, moet de rechter ook de jurisprudentie
bestuderen. Hij heeft dus twee van de vier rechtsbronnen
nodig voor het oplossen van deze zaak. Kijkt de rechter in
de jurisprudentie, dan zal hij waarschijnlijk tot de conclusie
komen dat een verhuurder in het algemeen gesproken geen
regels mag geven over alleen wonen of samenwonen in het
gehuurde pand. De rechter zal op basis van deze jurispru-
dentie Tineke en Henk waarschijnlijk in het gelijk stellen.
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De rechtsbronnen zijn de plaatsen waar het recht
te vinden is. De vindplaatsen van het burgerlijk
recht zijn:
• de wet;
• de jurisprudentie;
• het internationale verdrag;
• de gewoonte

1.4 Burgerlijk Wetboek en
Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering

Een belangrijke rechtsbron voor het burgerlijk recht is
het BW. Dit wetboek bevat vooral een beschrijving
van rechten en plichten in het burgerlijk recht. Het
BW bestaat uit negen delen, die boeken worden
genoemd. De indeling van de boeken is als volgt:
• Boek 1 Personen- en familierecht;
• Boek 2 Rechtspersonen;
• Boek 3 Vermogensrecht in het algemeen;
• Boek 4 Erfrecht;
• Boek 5 Zakelijke rechten;
• Boek 6 Algemeen deel van het verbintenissen-

recht;
• Boek 7 Bijzondere overeenkomsten;
• Boek 8 Verkeersmiddelen en vervoer;
• Boek 10 Internationaal privaatrecht.

Boek 9 van het BW ontbreekt nog. Dat boek was gereser-
veerd voor rechten op ‘voortbrengselen van de geest’ zoals
auteursrechten op een boek, rechten op software of op
muziek. Het is zeer de vraag of dit boek er zal komen,
omdat deze rechten steeds vaker internationaal (via verdra-
gen) worden geregeld.

Ieder boek van het BW begint opnieuw bij artikel 1.
Daarmee bevat het BW achtmaal een artikel 1, een
artikel 2, enzovoort. Dat is verwarrend. Vandaar dat
bij wetsartikelen in het BW ook altijd het boeknum-
mer wordt genoemd. Artikel 4 van Boek 1 wordt dan:
art. 1:4 BW. Artikel 4 van Boek 5 is: art. 5:4 BW. Artikel
255 van Boek 7 is: art. 7:255 BW.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Een ander belangrijk wetboek voor het burgerlijk recht
is het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
Dit wetboek beschrijft vooral procedures en vorm-
voorschriften en bestaat uit vier boeken:

• Boek 1 De wijze van procederen voor de rechtban-
ken, de hoven en de Hoge Raad;

• Boek 2 Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van
vonnissen, beschikkingen en authentieke akten;

• Boek 3 Van rechtspleging van onderscheiden aard;
• Boek 4 Arbitrage.

Anders dan het BW nummert het RV gewoon door,
ook in een volgend boek.Zo begint Boek 2 van het Rv
met artikel 430 en Boek 3 met art. 621. Daarom is het
bij de artikelen van het Rv niet nodig om het nummer
van het boek te vermelden. Alleen het artikelnummer
is voldoende, bijvoorbeeld art. 430 Rv of art. 2 Rv.

1.5 Materieel en formeel recht 

In de vorige paragraaf noemden we al het Burgerlijk
Wetboek (BW) en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (Rv). Het BW beschrijft rechten en
plichten, het Rv geeft vooral procedures. Met behulp
van deze twee wetboeken kunnen we het verschil
laten zien tussen het materieel burgerlijk recht en het
formeel burgerlijk recht.
Art. 7:616 BW luidt: ‘De werkgever is verplicht de werk-
nemer zijn loon op de bepaalde tijd te voldoen.’
Art. 28 Rv lid 1 luidt: ‘De rechterlijke uitspraak geschiedt
in het openbaar.’
In art. 7:616 BW legt de wetgever de werkgever een
plicht op. Hij moet op tijd het afgesproken loon aan
de werknemer betalen. Dit wetsartikel behoort tot het
materiële recht, want het materiële recht beschrijft
rechten en plichten. Art. 28 Rv is heel anders van
toon. Het geeft een regel voor de procedure. Dit wets-
artikel behoort tot het formele recht. Het formele
recht bevat procedurevoorschriften: bij welke rechter
moet je zijn? Wat is de functie van een dagvaarding?
Hoe verloopt een rechtszaak? Wat moet er in de rech-
terlijke uitspraak staan? Wat gebeurt er als de veroor-
deelde zich niets van een vonnis aantrekt? Enzovoort.
Anders gezegd: in het formele recht staan de regels
die beschrijven hoe het materiële recht gehandhaafd
wordt.

Het materiële deel van het burgerlijk recht vind je
vooral in het BW. Het formele deel staat in het Rv.
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Voorbeeld
Een koper heeft een auto van € 22.000 gekocht die na twee
weken al startproblemen heeft. De verkoper ontkent de pro-
blemen en weigert, ook na een aantal gesprekken en aan-
maningen, iets aan de auto te doen. In het Burgerlijk Wet-
boek vinden we de rechten en plichten van koper en verko-
per. Daaruit blijkt dat de verkoper verplicht is een goed pro-
duct te verkopen en de noodzakelijke reparaties te verrich-
ten. De verkoper houdt zich in dit voorbeeld niet aan zijn
verplichtingen uit het materiële recht. Wat moet de koper
nu doen? In het formele recht vindt hij hoe hij een rechts-
zaak moet beginnen en tot welke rechter hij zich moet wen-
den. Het formele recht geeft antwoord op de vraag ‘hoe hij
zijn recht kan halen’.

Het materiële deel van het recht beschrijft rechten
en plichten. Het formele deel geeft aan welke pro-
cedures gelden als een regel van materieel recht
geschonden wordt. Materieel burgerlijk recht staat
in het BW, formeel burgerlijk recht staat in het Rv.

1.6 Samenvatting

Het burgerlijk recht is een van de vier rechtsgebieden
van ons recht. In het burgerlijk recht worden de juridi-

sche relaties tussen burgers beschreven. Opvallend in
het burgerlijk recht is dat de overheid er geen speci-
fieke rol of positie in heeft. Dat is wel het geval in de
andere rechtsgebieden: staatsrecht, strafrecht en
bestuursrecht. Deze drie rechtsgebieden worden
daarom publiekrecht genoemd. Burgerlijk recht
noemt men wel privaatrecht. Typerend voor het
publiekrecht is dat de overheid daarin de taak heeft
om op te komen voor het algemeen belang. Om die
taak goed te kunnen vervullen, heeft de overheid in
het publiekrecht bevoegdheden om burgers zo nodig
te dwingen om mee te werken. Dat is in het burgerlijk
recht heel anders. Daar zijn de burgers (binnen de
grenzen van de wet) vrij om hun privébelangen te
regelen.
De bronnen, dit wil zeggen de vindplaatsen, van het
burgerlijk recht zijn: de wet, de jurisprudentie, het
internationale verdrag en de gewoonte.
Het materieel burgerlijk recht beschrijft de rechten en
plichten, bijvoorbeeld de rechten en plichten van de
koper, van de huurder en van de werkgever. Het for-
meel burgerlijk recht geeft vooral procesrecht, dit wil
zeggen voorschriften voor als er een rechtszaak komt.
Het materieel burgerlijk recht staat vooral in het BW,
het formeel burgerlijk recht wordt vooral in het Rv
geregeld.
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Verklarende woordenlijst

Burgerlijk recht
Rechtsgebied dat de juridische relaties tus-
sen burgers regelt.

Publiekrecht
Die delen van het recht waarin de overheid
een specifieke taak of rol heeft.

Privaatrecht
Dat deel van het recht waarin de overheid
geen specifieke taak of rol heeft.

Rechtsbron
Vindplaats van het recht.

Jurisprudentie
Verzameling van rechterlijke uitspraken.

Internationaal verdrag
Overeenkomst tussen twee of meer staten
waarin rechten en plichten ten opzichte
van elkaar worden vastgelegd.

Gewoonte
Een niet in de wet vastgelegd gebruik in
een bepaalde branche of sector dat binnen
de sector of branche wel als ‘rechtsregel’
wordt ervaren.

Materieel burgerlijk recht 
De beschrijving van wettelijke rechten en
plichten van burgers ten opzichte van el-
kaar.

Formeel burgerlijk recht 
Beschrijving van de wijze waarop het mate-
rieel burgerlijk recht wordt gehandhaafd.
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Vragen en opdrachten

1.1 Zoek onderstaande wetsartikelen op en leg uit
of daarin materieel of formeel burgerlijk recht
wordt beschreven.
a Art. 1:9 BW.
b Art. 1:81 BW.
c Art. 82 Rv.
d Art. 7:685 lid 1 BW.
e Art. 809 Rv.

1.2 De gemeente Utrecht koopt vijftig nieuwe pc’s
van de firma Stenson b.v.
a Leg uit of deze koop zich afspeelt in het

publiekrecht of in het privaatrecht.
b Wie vertegenwoordigt de gemeente als ze

zaken doet met de firma Stenson b.v.? (Zie
zo nodig art. 171 Gemeentewet.)

1.3 Hierna zie je een uitspraak van de kantonrech-
ter van de rechtbank in Utrecht d.d. 7 novem-
ber 1995.
Lees deze uitspraak goed door en beantwoord
daarna de vragen a tot en met c.
a Wat wil Nicole Delies?
b Waarom weigert de KNVB het verzoek van

Nicole?
c Wie krijgt er gelijk van de rechter?
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Figuur 1.1 Vonnis
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