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A. Introductie 
 
In dit hoofdstuk worden de beginselen van het recht uitgelegd. De rechtsgebieden, 
rechtsverhoudingen en formele rechtsbronnen worden besproken. 
 
Definitie  
Recht wordt gedefinieerd als een besturingssysteem voor menselijk handelen dat 
operationeel moet zijn zodra er sprake is van een samenleving van twee of meer 
personen. Het recht is een besturingssysteem, omdat het de taak heeft gedrag te 
ordenen en te sturen. Er is pas behoefte aan een besturingssysteem wanneer er sprake 
is van een vorm van samenleving met andere mensen. Eén persoon alleen heeft geen 
behoefte aan juridische regels.  
 
Een rechtssysteem kent vijf doelstellingen: 

1. Sociale orde scheppen, zodat iedereen zich op dezelfde manier gedraagt. Op die 
manier weet men wat men van elkaar kan verwachten; 

2. Niet-gewelddadige conflictoplossing bevorderen doordat een objectieve derde kan 
beslissen aan de hand van rechtsregels. Individuen kunnen zo niet het recht in 
eigen hand nemen; 

3. Ontplooiing en autonomie van burgers garanderen door vrijheid te bieden; 
4. Een rechtvaardige verdeling van schaarse goederen tot stand brengen; 
5. Sociale veranderingen in de samenleving op een geordende manier laten 

verlopen. 
 
Rechtsgebieden 
Er zijn twee grote rechtsgebieden, namelijk het privaatrecht en het publiekrecht. Rechten 
kunnen dwingend of regelend zijn. Van een dwingend recht kan niet worden afgeweken, 
terwijl dat wel kan bij een regelend recht.  
 
Privaatrecht 
Het privaatrecht (ook wel civiele recht genoemd) is het recht dat tussen burgers 
onderling geldt. Het privaatrecht heeft betrekking op alle horizontale relaties. Het bevat 
de onderlinge relaties tussen burgers en organisaties. Hun eigen belang is vaak 
richtinggevend voor hun gedrag. In het privaatrecht is een tweedeling te zien: 

• Personen- en familierecht: in dit deel worden alle rechtsverhoudingen binnen 
en buiten een gezin geregeld. Het gaat hier om rechten die niet op geld kunnen 
worden gewaardeerd en niet overdraagbaar zijn, bijvoorbeeld nationaliteit of het 
huwelijk. De rechtsregels zijn dwingend;  

• Vermogensrecht: dit deel betreft juist wel op geld waardeerbare rechten en 
plichten. Dit zijn bijvoorbeeld tastbare zaken zoals auto’s, maar ook rechten zoals 
het octrooirecht of het vorderingsrecht. Binnen het vermogensrecht vallen drie 
andere gebieden: 
o Goederenrecht: dit is het deel van het vermogensrecht dat betrekking heeft 

op de rechtsverhouding van een persoon tot een goed. Het betreft 
voornamelijk eigendoms-, bezit- en houderkwesties. De rechtsregels zijn 
dwingend; 

o Verbintenissenrecht: dit is het deel van het vermogensrecht dat betrekking 
heeft op de rechtsverhouding van een persoon tot een persoon. Er is altijd 
sprake van een verplichting, die vaak voor beide partijen geldt. De 
rechtsregels zijn regelend; 

o Handelsrecht: dit is het geheel aan rechtsregels die gaan over de zaken van 
handel en verkeer. Bijvoorbeeld verzekeringen. 

 
Ten slotte is er nog een rechtsterrein dat zowel familierechterlijk als vermogensrechtelijk 
is, namelijk het erfrecht. Bij het erfrecht gaat het om alle rechtsregels die betrekking 
hebben op de overgang van het vermogen van een overleden persoon op een levend 
persoon.  
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Publiekrecht 
Het publiekrecht is het recht waarin rechtsregels betrekking hebben op de 
bevoegdheden van en onderlinge verhoudingen tussen overheden. Ook heeft het 
publiekrecht betrekking op rechtsverhoudingen tussen overheden en burgers. Hierbij 
vertegenwoordigt de overheid het algemeen belang en de individuele burger zijn eigen 
belang. Niet alle handelingen van de overheid zijn echter publiekrechtelijk van aard. 
Alleen wanneer de overheid gebruik maakt van een exclusief recht kan er gezegd worden 
dat een handeling publiekrechtelijk is. Zodra de overheid een handeling doet die ook door 
een particulier bedrijf gedaan zou kunnen worden, is die handeling privaatrechtelijk.  
 
Het publiekrecht kan worden onderverdeeld in: 

• Staatsrecht: in dit deel wordt de organisatie van de staat als instantie 
vastgelegd. Het staatsrecht heeft betrekking op de staat in ruste, want het regelt 
alleen de structuur van de staat; 

• Bestuursrecht (administratief recht): dit deel heeft betrekking op de verhouding 
tussen de burgers en de overheid en tussen overheden onderling. Het 
bestuursrecht heeft betrekking op de staat in actie. Het gaat bij dit deel om het 
functioneren van de staat; 

• Strafrecht: in dit deel gaat het om de regelgeving die betrekking heeft op het 
gedrag van burgers. Strafbare feiten zijn te vinden in het Wetboek van Strafrecht. 

 
In figuur 1 is de opdeling van recht in privaatrecht en publiekrecht te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
Figuur 1: Opdeling in privaat- en publiekrecht (bron: SlimStuderen.nl). 
 
Rechtsverhoudingen 
Een rechtsverhouding is een juridische verhouding of relatie tussen verschillende 
rechtssubjecten. Rechtssubjecten worden onderverdeeld in twee categorieën. Een 
natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed. Zij zijn ‘natuurlijk’, omdat zij 
volgens het objectief recht van nature de bevoegdheid tot subjectieve rechten hebben. 
Naast natuurlijke personen zijn er ook rechtspersonen. Dit zijn organisaties die aan het 
rechtsverkeer deel kunnen nemen. Volgens het objectief recht kunnen zij dit op gelijke 
voet als de mens, dus geheel zelfstandig.  
 
Er zijn drie soorten rechtspersonen:  

• Publiekrechtelijke rechtspersonen: de staat, provincies, gemeenten, 
waterschappen, veenpolders en allerlei instellingen zoals de Sociaal Economische 
Raad (SER), de Kamers van Koophandel (KvK) en de Rijksuniversiteiten; 

• Privaatrechtelijke rechtspersonen: de naamloze vennootschap, besloten 
vennootschap, (coöperatieve) vereniging, stichting en onderlinge 
waarborgmaatschappij; 

• Kerkgenootschappen: dit zijn lichamen waarin kerkgenootschappen zijn 
verenigd. Bijvoorbeeld een synode van kerken. Door de staatsrechtelijke 
scheiding van kerk en staat vormen kerkgenootschappen ook rechtspersonen.  
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Formele rechtsbronnen 
Het positief recht is het geheel van regels dat op een bepaald tijdstip in Nederland geldt. 
De regels uit het positief recht zijn afkomstig uit formele rechtsbronnen. Formele 
rechtsbronnen worden gesplitst in rechtsbronnen van internationale oorsprong en 
rechtsbronnen van nationale oorsprong.  
 
Internationaal recht 
Rechtsbronnen van het internationaal recht zijn: 

• Verdragen: dit zijn de belangrijkste internationale rechtsbronnen. Een verdrag 
is een internationale overeenkomst tussen twee of meer landen. In een verdrag 
worden de wederzijdse rechten plichten schriftelijk vastgelegd. Door een verdrag 
wordt een rechtsverhouding geschapen tussen de betrokken landen. Er kan 
onderscheid gemaakt worden in: 
o Bilateraal verdrag: een verdrag waar twee landen bij betrokken zijn; 
o Multilateraal verdrag: een verdrag waar meer dan twee landen bij 

betrokken zijn; 
• Internationale jurisprudentie: beslissingen van rechters worden ook als 

rechtsbron gerekend, omdat de betekenis en interpretatie die rechters toekennen 
aan rechtsregels leidend zijn voor beslissingen die in de toekomst gemaakt 
worden;  

• Algemene rechtsbeginselen: dit zijn juridische beginselen die vaak in 
slagzinnen worden geformuleerd. Bijvoorbeeld: 
o Pacta sunt servanda: verdragen moeten nageleefd worden, maar gelden niet 

tot in eeuwigheid; 
o Clausula rebus sic stantibus: zolang de omstandigheden gelijk blijven;  
o Nulla poena: voordat machtsmiddelen mogen worden gebruikt moeten alle 

rechtsmiddelen zijn uitgeput; 
• Internationaal gewoonterecht: de gewoonte is de oudste bron van het 

internationaal recht. Het is echter lastig te bepalen wanneer iets onder het 
gewoonterecht valt. Het bestaan van een gewoonterecht moet vastgesteld worden 
aan de hand van twee elementen: 
o Het element moet objectief of materieel zijn. Dit houdt in dat de afzonderlijke 

staten het eens moeten zijn dat men zich op een bepaalde manier moet 
gedragen; 

o Het element moet subjectief of psychologisch zijn. Dit houdt in dat staten 
vinden dat gedragingen in een bepaalde aangelegenheid een juridisch 
verplichtend karakter hebben; 

• Besluiten van internationale organisaties: de omvang en aard van de 
bevoegdheden van internationale organisaties worden bepaald door de landen die 
de organisatie hebben opgericht. Dit zorgt ervoor dat het mogelijk is dat er 
organisaties zijn die besluiten kunnen nemen die bindend zijn voor de landen. 
Dergelijke organisaties worden supranationale organisaties genoemd. 
Voorbeelden zijn de Europese Unie en de Verenigde Naties. Aanbevelingen door 
internationale organisaties worden vastgelegd in resoluties. Als resoluties veel 
herhaald worden en in de praktijk gerespecteerd worden, kan er een regel van 
gewoonterecht ontstaan. 

 
Nationaal recht 
Rechtsbronnen van het nationaal recht zijn: 

• Nationale jurisprudentie: rechters kunnen door middel van uitspraken recht 
vormen. Dit is eigenlijk vreemd, omdat er geen regel is dat rechters gebonden 
zijn aan eerdere uitspraken. Een rechtzoekende kan echter een uitspraak 
voorleggen aan een hogere rechter, waardoor lagere rechters in de praktijk vaak 
rekening houden met eerdere uitspraken van hogere rechters. Redenen om 
jurisprudentie tot rechtsbron te gebruiken zijn de volgende: 
o Het leven is dusdanig complex dat niet alles vastgelegd kan worden in wetten. 

Een rechter kan zich daarom niet altijd beroepen op een wet; 
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o Wetteksten zijn niet altijd duidelijk, waardoor rechters wetten vaak verder uit 
moeten leggen. Op deze manier doet een rechter aan rechtsvorming; 

o Veel wetten zijn heel open, waardoor wetgevers een deel van de 
rechtsvorming aan rechters overlaten. 

Rechtsvorming is dus niet langer een exclusief recht van de wetgever. Rechters 
kunnen daar ook een bijdrage aan leveren; 

• Nationaal gewoonterecht: net als het internationale gewoonterecht is het 
nationale gewoonterecht ook een rechtsbron. Bij het nationale gewoonterecht kan 
een nationale rechter een gewoonterechtelijke regel echter vastleggen in het 
nationaal recht;  

• De wet: dit is de belangrijkste rechtsbron. De wet bestaat uit alle algemene 
regelingen die uitgevaardigd zijn door daartoe bevoegde overheidsorganen. De 
regelingen moeten bovendien naar buiten werken. Dit houdt in dat regelingen zich 
moeten richten op iedereen en dat ze rechten geven of plichten opleggen. Het 
begrip wet kan op twee manieren gebruikt worden: 
o Wetten in formele zin: deze regelingen zijn afkomstig van het hoogste 

wetgevende orgaan. Dat is in Nederland de regering in de Staten-Generaal. 
Dit is de formele wetgever; 

o Wetten in materiële zin: deze regelingen zijn afkomstig van een wetgevend 
orgaan dat een besluit neemt die voor alle burgers bindende regels bevat. 
Zodra een besluit bedoeld is voor een onbeperkt aantal gevallen is er sprake 
van een wet in materiële zin. Een voorbeeld is de Advocatenwet. Deze wet is 
bedoeld voor de beroepsgroep advocaten in zijn geheel.  

Bij het onderscheid in wetten in formele zin en wetten in materiële zin gaat het 
om twee verschillende criteria, waardoor een wet in formele zin ook een wet in 
materiële zin kan zijn. Dit is ook vaak het geval; 

 


