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1 Recht

1 Rechtsregels

In het dagelijks leven zijn we aan het recht onderworpen. Ons gedrag wordt door het 
recht beïnvloed, meestal zonder dat we er ons van bewust zijn. We stoppen voor rood 
licht, we schaffen in de supermarkt twee pakken spaghetti en een potje pastasaus aan, 
we bezoeken de bioscoop. Dit doen we omdat we gewend zijn het zo te doen, niet 
omdat we ons volgens het recht willen gedragen. Bovendien kennen we de rechtsregels 
die op ons gedrag betrekking hebben, niet of nauwelijks.
In het eerste voorbeeld handelen we volgens een regel uit het verkeersrecht. In het 
tweede sluiten we een koopovereenkomst. In het derde voorbeeld huren we een zit-
plaats en hebben recht op de vertoning van een bepaalde film.
Zolang alles volgens verwachting verloopt en er geen problemen opduiken, leidt het 
recht een sluimerend bestaan. Maar: wat gebeurt er wanneer iemand die niet voor 
het rode licht stopte ons aanrijdt? Wat is onze reactie wanneer we na en door het eten 
van de pastasaus zo ziek worden dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is? En: hoe 
is onze reactie als alle stoelen in de bioscoop bezet zijn en er een andere film wordt 
gedraaid dan aangekondigd?
In al deze drie situaties wordt de kans groter dat we ons op het recht beroepen en onze 
‘eigen rechten’ ter sprake brengen. We willen duidelijk maken dat wij bepaalde claims 
hebben en dat de ander een bepaalde verantwoordelijkheid of verplichting heeft. Wan-
neer daar onenigheid en discussie over ontstaat, zullen we de ander uitdrukkelijk op 
onze rechten wijzen. In het uiterste geval kunnen we het verschil van mening zelfs 
voorleggen aan de rechter die in het ontstane conflict een bindende uitspraak kan 
doen.
Deze eenvoudige voorbeelden illustreren dat rechtsregels in het dagelijks leven een 
aantal functies hebben. In de eerste plaats verschaffen rechtsregels ons informatie: we 
kunnen te weten komen welke rechten en plichten we zelf hebben en welke rechten 
en plichten anderen hebben. In de tweede plaats weten we op grond daarvan hoe 
we ons behoren te gedragen en wat we mogen verwachten van anderen. In de derde 
plaats illustreren de simpele voorvallen hoe ons leven bepaald en gestuurd wordt door 
rechtsregels. Daarvan zijn we ons maar ten dele bewust: meestal komt het recht pas bij 
problemen of conflicten aan de oppervlakte.
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2 Rechtsregels en andere sociale regels

Rechtsregels zijn niet de enige regels in de samenleving. Er zijn andere sociale regels 
die ook het gedrag van mensen bepalen. Wanneer iemand het met een ander niet 
eens is, staat het hem vrij om zijn kritiek naar voren te brengen. Het is echter volgens 
algemeen aanvaarde regels in het maatschappelijke verkeer onaanvaardbaar om hem 
of haar met rotte appels te bekogelen.
Behalve algemeen aanvaarde regels in het maatschappelijk verkeer zijn er nog andere 
sociale regels. Zo zijn er groepsregels, morele regels en regels van beroepsethiek. 
Groepsregels bepalen hoe de leden van de groep zich hebben te gedragen: wat ze wel 
en wat ze niet moeten doen om bij de groep te horen. Verschillende groepen hebben 
verschillende opvattingen. De kledingvoorschriften in het bankwezen zijn anders dan 
die van gabbers.
Regels van moraal bevatten normen en waarden die betrekking hebben op funda-
mentele levensvragen. Diverse maatschappelijke groepen hebben vaak uiteenlopende 
opvattingen over euthanasie, abortus of hulp aan de derde wereld. Deze opvattingen 
vloeien voort uit een verschillende levensbeschouwing: een andere visie op leven en 
dood of op de verantwoordelijkheid voor honger en ellende.
Bepaalde beroepen kennen een beroepsethiek. Deze geeft aan hoe het beroep op een 
juiste en zorgvuldige wijze uitgeoefend moet worden. Voor artsen en advocaten zijn 
er expliciete professionele regels die in acht genomen moeten worden. Zo moeten zij 
het beroepsgeheim in acht nemen en geen vertrouwelijke informatie aan derden geven.
Rechtsregels en andere sociale regels staan niet altijd naast elkaar. Soms overlappen ze 
elkaar: een rechtsregel verbiedt wat ook sociaal onaanvaardbaar wordt gevonden. Dief-
stal en doodslag zijn niet alleen maar wettelijk verboden, maar mensen vinden het ook 
sociaal onaanvaardbaar. Mensen stelen of doden niet omdat de wet dat verbiedt, maar 
omdat ze dat moreel onacceptabel vinden. Dat wil zeggen in strijd met morele regels.
Soms verwijst een rechtsregel zelfs naar sociale regels zoals morele regels en verbindt 
aan die regel juridische gevolgen. Een voorbeeld is artikel 6:3 BW, waarin staat dat in 
bepaalde gevallen dringende morele verplichtingen een rechtsgevolg kunnen hebben. 
Een voorbeeld van dit laatste is het verschaffen door de werkgever van pensioen aan 
een huishoudster na tientallen jaren trouwe dienst zonder dat dat afgesproken was. 
Anderzijds zijn rechtsregels soms in strijd met sociale regels. De wettelijke regels die 
euthanasie en abortus toestaan, zijn in strijd met de morele opvattingen van sommige 
godsdiensten.
Niet alleen wat onderwerp betreft kunnen rechtsregels en sociale regels overeenkomen. 
Rechtsregels zijn evenmin de enige regels die de ‘overtreder’ aanpakken. Andere soci-
ale regels doen dat ook. Wie zich niet gedraagt volgens de regels van de eigen sociale 
groep merkt daarvan de gevolgen. Kleed je je niet volgens de heersende mode dan 
word je uitgelachen of belachelijk gemaakt of zelfs uit de groep gestoten. Zulke sociale 
sancties worden vaak als erger ervaren dan een juridische sanctie zoals een parkeerbon.
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3  Rechtssysteem

Juridische regels en juridische instituten fungeren als een systeem dat de samenleving 
en het sociale leven ordent en stuurt. Dit ordenen en sturen van de samenleving is 
gericht op de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen.

3.1  Functies van het rechtssysteem
Welke functies heeft een rechtssysteem?
In de rechtssociologie onderscheidt men de volgende:
1. Het scheppen van sociale orde. Recht is erop gericht dat in de samenleving 

bepaalde vaste gedragspatronen optreden. Als mensen zich, binnen zekere gren-
zen, op dezelfde manier gedragen, weet men wat men van elkaar te verwachten 
heeft. Men kan zijn handelen op elkaar afstemmen.

2. Het bevorderen van niet-gewelddadige conflictbeslechting. Wanneer er conflicten 
zijn in de samenleving biedt het rechtssysteem de gelegenheid om deze door een 
objectieve derde te laten beslissen. Zo wordt voorkomen dat individuen het ‘recht 
in eigen hand nemen’ en conflicten de sociale orde aantasten.

3. Het garanderen van de individuele ontplooiing en autonomie van burgers. Het 
gaat er in het rechtssysteem ook om dat individuen de kans krijgen om hun talen-
ten te ontwikkelen en hun wensen te realiseren. Recht biedt individuen de vrijheid 
om, ook weer binnen bepaalde grenzen, hun leven in te richten op de manier die 
ze zelf kiezen.

4. Het bewerkstelligen van een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van schaarse goe-
deren in de samenleving. Lusten en lasten moeten in de samenleving eerlijk en 
doelmatig verdeeld worden.

5. Het kanaliseren van sociale verandering. Veranderingen in de samenleving moe-
ten niet chaotisch en ongecoördineerd plaatsvinden. Daarom kent het recht proce-
dures om deze veranderingen op een geordende manier teweeg te brengen. Hierbij 
hebben leden van de samenleving of hun vertegenwoordigers inspraak.

3.2  Functies van staatsorganen
Zeker in de huidige samenleving heeft de overheid – de staat – een belangrijke taak bij 
de verwezenlijking van de doelstellingen van het rechtssysteem. De staat heeft daar-
voor verschillende organen in het leven geroepen. Deze organen hebben verschillende 
functies. De belangrijkste functies zijn: wetgeving, bestuur en rechtspraak.
Wetgeving is het vaststellen van algemene regels. Een aansprekend voorbeeld zijn regels 
uit het strafrecht die mishandeling of diefstal strafbaar stellen. Er zijn ook regels die 
fungeren als kader voor het handelen van burgers en organisaties (privaatrecht). Daar-
naast zijn er voorschriften die het handelen van overheidsorganen onderling en dat van 
overheid met burgers en bedrijven (bestuursrecht) regelen, bijvoorbeeld de voorschrif-
ten die bepalen dat men voor het starten van een activiteit een vergunning nodig heeft 
(onder meer: een omgevingsvergunning).
Het vaststellen van algemene regels in een samenleving is niet voldoende. Deze regels 
moeten ook gerealiseerd – dat wil zeggen: uitgevoerd en toegepast – worden. Een 
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tweede belangrijke staatsfunctie is daarom: bestuur. Bestuur houdt in dat de overheid 
overheidsorganen instelt die regels uitvoeren, toepassen of op de naleving ervan toe-
zien. In dat laatste geval spreekt men van het handhaven van regels. De milieupolitie 
gaat na of boeren zich aan het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen houden 
door regelmatig controles uit te voeren. De Belastingdienst – ook een onderdeel van 
het bestuur – legt aanslagen op en confronteert de treuzelende of onwillige belas-
tingplichtige desnoods met een dwangbevel. De politie handhaaft de openbare orde 
– bijvoorbeeld bij demonstraties of sportmanifestaties – en spoort strafbare feiten op.
Een derde belangrijke functie is rechtspraak. De rechter is het orgaan dat oordeelt of de 
overtreding van rechtsregels daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Een voorbeeld hiervan 
is de veroordeling van een boer die in strijd met het wettelijk verbod bepaalde bestrij-
dingsmiddelen heeft gebruikt. De (straf)rechter oordeelt nadat de milieupolitie de boer 
betrapt en het Openbaar Ministerie (OM) een vervolging heeft ingesteld. Dit oordeel 
vindt plaats na onderzoek van de feiten en nadat bezien is of deze feiten volgens de wet 
strafbaar zijn. Ook individuen of organisaties kunnen hun onderlinge conflicten aan de 
rechter voorleggen. Dit is het geval bij een geschil tussen een boer en een veehandelaar 
over de koop van rundvee. De veehandelaar wil van de koop af omdat de gekochte 
koeien wellicht besmet zijn met de ‘gekkekoeienziekte’. In zo’n geval doet de (burger-
lijke) rechter een uitspraak. Ten slotte kunnen burgers bij de rechter opkomen tegen 
een overheidsbesluit of overheidsoptreden dat zij onjuist of onrechtmatig vinden. Een 
illustratie van inschakeling van de (bestuurs)rechter is, wanneer de boer van mening is 
dat het bestuur hem ten onrechte geen omgevingsvergunning voor een nieuwe bedrijfs-
ruimte heeft verleend. Hij kan dan tegen het bestuursbesluit in beroep gaan.

4  Soorten rechtsregels

Recht bestaat voor een groot deel uit regels die gedrag van burgers trachten te beïn-
vloeden en te sturen. Er zijn daarnaast rechtsregels die betrekking hebben op de orga-
nisatie van het rechtssysteem. Dit zijn niet de enige soorten rechtsregels. Er kunnen 
nog allerlei andere soorten onderscheiden worden. Enkele belangrijke soorten in 
rechtsregels vastgelegde normen zijn: gedragsnormen, sanctienormen en bevoegd-
heidsverlenende normen.

4.1  Gedragsnormen
Rechtsregels kunnen een gedraging gebieden, verbieden of toestaan. Dit soort rechts-
regels noemt men gedragsnormen.

Artikel 11 Wegenverkeerswet 1994 verbiedt joyriden: ‘Het is verboden opzettelijk weder
rechtelijk een aan een ander toebehorend motorrijtuig op de weg te gebruiken.’

Vooral in het strafrecht vinden we normen die gebieden en verbieden. Een kenmerk 
van zulke strafrechtelijke geboden en verboden is dat ze (doorgaans) gekoppeld zijn 
aan dwang of straf. Wie zo’n rechtsregel niet gehoorzaamt, kan geconfronteerd wor-
den met een strafsanctie (bijvoorbeeld een boete of een gevangenisstraf).
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4.2  Sanctienormen
Een sanctienorm is een regel die aangeeft wat degene die zich niet aan een gedrags-
norm houdt te wachten staat. De regel specificeert dus welke sanctie kan volgen op een 
overtreding van de gedragsnorm. Gedragsnorm en sanctienorm zijn vaak aan elkaar 
gekoppeld.

Een voorbeeld van een (impliciete) gedragsnorm met een strafsanctie is artikel 142 lid 1 
Sr. Dit luidt: ‘Hij die opzettelijk door valse alarmkreten of signalen de rust verstoort, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde 
categorie.’

Gedragsnorm en sanctienorm kunnen ook afzonderlijk van elkaar worden geformu-
leerd.

De sanctie op overtreding van artikel 11 Wegenverkeerswet 1994 staat in artikel 176 lid 3 
Wegenverkeerswet 1994: ‘Overtreding van artikel 11 wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie.’

Bij sancties in het strafrecht gaat het meestal om een straf. In andere rechtsgebieden 
komen andere sancties voor. Een voorbeeld van een ander soort sanctie is de toepas-
sing van bestuursdwang. Het wegslepen van een fout geparkeerde auto is een vorm 
van bestuursdwang. Eventueel volgt na het wegslepen nog een strafsanctie, zoals een 
veroordeling door de rechter tot een hechtenisstraf of een geldboete.

4.3  Bevoegdheidsverlenende normen
Bevoegdheidsverlenende normen geven staatsorganen een bepaalde macht. Die macht 
(bevoegdheid) kan inhouden dat een staatsorgaan rechten en plichten vaststelt of 
bepaalde handelingen verricht. Met name bij bestuursorganen en bij de rechter is het 
essentieel dat bevoegdheden zo helder mogelijk zijn vastgelegd. Wanneer dat niet zo is, 
neemt het risico van willekeur en aantasting van de rechtszekerheid toe.

Artikel 2 lid 1 van de Wet tijdelijk huisverbod is een voorbeeld van een bevoegdheidsverle
nende norm; ‘De burgemeester kan een huisverbod opleggen aan een persoon indien uit 
feiten of omstandigheden blijkt dat diens aanwezigheid in de woning ernstig en onmiddel
lijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem in de woning 
wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven of indien op grond van feiten of omstan
digheden een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat. (…)’
Artikel 8:7 Awb is een ander voorbeeld. Deze bepaling regelt welke rechter de zaak dient te 
behandelen die een burger aanspant tegen een bepaald overheidsbesluit. Lid 1 zegt: ‘Indien 
beroep wordt ingesteld tegen een besluit van een bestuursorgaan van een provincie, een 
gemeente of een waterschap dan wel tegen een besluit van een gemeenschappelijk orgaan, 
een bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie of een bestuursorgaan van een openbaar 
lichaam dat is ingesteld met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen, is 
bevoegd de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan het bestuursorgaan zijn zetel heeft.’
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Ook het privaatrecht kent bevoegdheidsverlenende normen, bijvoorbeeld met betrek-
king tot de voorschriften die de werkgever aan zijn werknemers geeft (art. 7:660 BW).

5  Positiviteit, gelding en effectiviteit van recht

Rechtsregels zijn regels die op een bepaalde tijd in een bepaalde rechtsgemeenschap 
voorkomen. Wat bedoelen we nu precies met de term voorkomen? Om deze vraag te 
beantwoorden maken we onderscheid tussen positiviteit, gelding en effectiviteit van 
recht.

5.1  Positiviteit
Onder ‘positief recht’ wordt verstaan dat het recht in een bepaalde gemeenschap door 
mensen vastgesteld of erkend is. Met het kenmerk dat het door mensen is vastgesteld, 
onderscheidt het zich van het ideale recht. Het ideale recht is het recht dat men wenst 
en nastrevenswaardig vindt.
Wat het ideale recht inhoudt zal per individu en per groep verschillen. De opvatting 
van een boeddhist is anders dan die van een christen. Een liberaal denkt daarover 
anders dan een socialist. De liberaal zal voorstander zijn van een rechtssysteem dat het 
individu een zo groot mogelijke vrijheid laat en van zo weinig mogelijk overheidsbe-
moeienis. De socialist is voor een rechtssysteem waarin de overheid de inrichting van 
de samenleving bepaalt en de zwakken bijstaat.
Het positieve recht kan voor iemand geheel of gedeeltelijk met het ideale recht samen-
vallen. Dan is het positieve recht of een positiefrechtelijke regeling voor dat individu 
zoals het behoort te zijn.
Het begrip rechtvaardigheid en het ideale recht fungeren als toetssteen van positief 
recht. Ze bevatten de maatstaf voor kritiek op het positieve recht. Vandaar dat men 
spreekt van onrechtvaardig positief recht of van een onrechtvaardige positiefrechte-
lijke regel. Of kortweg: die rechtsregel is geen écht recht.

5.2  Gelding
Positieve rechtsregels hebben doorgaans gelding oftewel zijn verbindend. Dit houdt in 
dat een rechtsregel op een bepaalde plaats en tijd voor een bepaalde groep personen 
aanspraak op gehoorzaamheid heeft. De rechtsregel legt rechten, plichten of bevoegd-
heden vast die in het algemeen juridisch afdwingbaar zijn. Soms echter is een rechts-
regel in strijd met een andere rechtsregel en wordt hij door de rechter onverbindend 
verklaard.
Wanneer iemand in een discussie zegt dat iedereen in Nederland toch recht heeft op 
een vast basisinkomen, dan heeft het woord recht niet de betekenis van ‘positief recht’. 
Een jurist zou onmiddellijk reageren met de vraag ‘Waar is dat recht in ons Neder-
landse recht te vinden? In welke rechtsregels is dat recht dan vastgelegd? Het is geen 
positief recht.’ Dat wil zeggen dat er geen positieve geldende rechtsregel is waarin dat 
recht op een basisinkomen is neergelegd. Het is geen regel van positief recht, maar een 
regel van ideaal recht.
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5.3  Effectiviteit
Met ‘effectiviteit van recht’ wordt bedoeld dat het recht in het algemeen daadwerkelijk 
gehoorzaamd wordt dan wel daadwerkelijk toegepast of gehandhaafd wordt. Niet alle 
positieve rechtsregels in ons rechtssysteem zijn effectief. Er zijn rechtsregels waarom 
niemand zich nog bekommert. Niemand leeft ze na, terwijl dat feit door de over-
heid uitdrukkelijk of stilzwijgend wordt aanvaard. Het komt ook voor dat de overheid 
bewust of oogluikend de overtreding van rechtsregels toelaat. Dit noemt men wel 
‘gedoogbeleid’.
Dat een rechtsregel niet effectief is, kan allerlei oorzaken hebben. Soms zijn de omstan-
digheden zo veranderd dat de situatie waarvoor de rechtsregel bedoeld was zich niet 
meer voordoet. Het gebeurt ook wel dat de overheid rechts regels niet meer toepast of 
handhaaft.
Soms staan de opvattingen in de samenleving haaks op de rechtsregel en is het recht 
nog niet aan die nieuwe opvattingen aangepast. Het recht loopt dan achter bij de 
sociale werkelijkheid.

Bij effectiviteit gaat het niet om een kwestie van alles of niets. Vaak gaat het om grada-
ties, om meer of minder. Zo kan men uit het feit dat er feitelijk veel diefstal voorkomt 
niet zonder meer afleiden dat de betreffende strafwetgeving in het geheel niet effectief 
is. Misschien is het zo dat een aantal potentiële dieven door het bestaan van de wette-
lijke bepalingen van het daadwerkelijk uitvoeren van hun plannen wordt weerhouden.
Het kan ook gaan om een rechtsregel die niet strikt gehandhaafd wordt. Iedereen weet 
uit eigen waarneming dat sommige weggebruikers op snelwegen harder rijden dan de 
maximumsnelheid. Op bepaalde weggedeelten, waar intensief gecontroleerd wordt, is 
de wettelijke norm wel effectief. Overigens kan het lastig zijn om na te gaan of regel-
geving de beoogde effecten heeft. Denk aan subsidieregelingen die ten doel hebben de 
economische bedrijvigheid te stimuleren of de deelname aan culturele activiteiten te 
bevorderen. Het causaal verband tussen het gebruik van de subsidie regeling en veran-
deringen in de samenleving is lang niet altijd duidelijk.

Soms kan aan het licht gekomen gebrekkige effectiviteit van regelgeving reden zijn 
voor actie van de overheid. De overheid kan tot de conclusie komen dat het wettelijk 
instrumentarium verouderd is en dat bepaalde regelingen moeten worden afgeschaft. 
In andere gevallen kan de overheid tot de slotsom komen dat dat juist reden is voor 
striktere controle en handhaving. Dat laatste probeert men de laatste jaren te realiseren 
in de socialezekerheidssector en op milieugebied.

6  Twee betekenissen van ‘recht’

Het woord recht wordt in het juridische spraakgebruik in ten minste twee betekenis-
sen gebruikt: die van objectief recht en die van subjectief recht.
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6.1  Objectief recht
Als gesproken wordt van het ‘sociaal recht’ of van ‘het staatsrecht’, betekent ‘recht’ 
niet bevoegdheid of aanspraak. Het betekent dan: geheel van rechtsregels. Het Neder-
landse objectieve recht bestaat uit de verzameling van alle Nederlandse rechtsregels.

6.2  Subjectief recht

Voorbeeld
Als Aarts ziet dat een onbekende het portier van zijn BMW probeert open te maken, is zijn 
reactie: Blijf van mijn wagen af. Je hebt geen enkel recht om eraan te zitten. Dat ding is mijn 
eigendom. Alleen ik heb het recht ermee te doen wat ik wil.

Het woord recht heeft hier de betekenis van bevoegdheid of aanspraak. Het geeft een 
‘mogen’ aan. Deze betekenis wordt aangegeven met de term subjectief recht. Een sub-
jectief recht komt toe aan een of meer personen. Aarts kan alleen eigenaar zijn van de 
BMW. Zijn vrouw en hij kunnen ook samen eigenaar zijn. Zij hebben dan samen het 
subjectieve recht van eigendom van de BMW.

Het eigendomsrecht is maar een van de talloze subjectieve rechten. Andere subjectieve 
rechten zijn bijvoorbeeld: het recht van de koper op levering van de zaak en van de 
verkoper op betaling van de koopprijs, het recht van de werknemer op zijn loon, het 
recht van de verhuurder op de huurprijs. Ook kan iemand recht hebben op schade-
vergoeding, bijvoorbeeld wanneer iemand een onrechtmatige daad jegens hem pleegt.
Aan een breed scala van wetten – behorende tot het objectieve recht – kunnen burgers 
subjectieve rechten ontlenen.

Grondrechten
In ons rechtssysteem neemt een bepaalde categorie subjectieve rechten een prominente 
plaats in: de grondrechten. De grondrechten zijn opgenomen in hoofdstuk 1 van de 
Grondwet. De Grondwet begint in artikel 1 met de formulering van het recht op 
gelijke behandeling. Enkele andere grondrechten zijn: het recht op vrije meningsuiting 
(art. 7 Gw), de vrijheid van godsdienst (art. 6 Gw), de rechten van vereniging en ver-
gadering (art. 8 en 9 Gw), het recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
(art. 10 Gw) en het recht op lichamelijke integriteit (art. 11 Gw). Naast de zogenoemde 
klassieke vrijheidsrechten – die een vrije sfeer van het individu ten opzichte van de 
overheid willen waarborgen – kent de Nederlandse Grondwet de zogenoemde sociale 
grondrechten. Deze kunnen vooral worden gezien als een opdracht aan de overheid 
om essentieel geachte doeleinden na te streven. Van de sociale grondrechten (art. 18-23 
Gw) geven wij twee voorbeelden:

Artikel 19 lid 1 Gw: ‘Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der 
overheid.’
Artikel 21 Gw: ‘De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en 
de bescherming en verbetering van het leefmilieu.’
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Ook in internationale verdragen zoals het Europees Verdrag tot bescherming van de rech
ten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) zijn grondrechten vastgelegd. Zie 
daarover hoofdstuk 2, 3 en 22 van dit boek.

Twee kanten van het subjectieve recht
Voor de rechthebbende betekent het subjectieve recht een ‘mogen’ of een ‘aanspraak’. 
Dit kan men de positieve kant van het subjectieve recht noemen.
Een subjectief recht heeft ook een andere kant. Anderen moeten het subjectieve recht 
respecteren. In het geval van de auto houdt dat in dat anderen van de auto af moeten 
blijven, behalve als Aarts of zijn vrouw dat uitdrukkelijk toestaan. Ook mogen zij het 
gebruik van het recht niet zonder reden belemmeren. Ze hebben geen recht om te 
beletten dat Aarts of zijn vrouw met de auto rijden.

Subjectief recht en plicht
Soms correspondeert met het subjectieve recht van de één een specifieke rechtsplicht 
van een ander of van anderen. Er is dan niet alleen sprake van een algemene plicht 
om het subjectieve recht te respecteren, maar voor een bepaald persoon een plicht om 
het subjectieve recht te realiseren. In plaats van iets niet te doen (het subjectieve recht 
respecteren) bestaat er juist de plicht om iets te doen.
Tegenover het recht van de werknemer op loon staat de plicht van de werkgever om 
het loon te betalen. Het recht van de verhuurder op de huurprijs correspondeert met 
de plicht van de huurder om die te betalen. In dit voorbeeld ontstaan de wederzijdse 
rechten en plichten door het aangaan van een arbeidsovereenkomst of een huurover-
eenkomst.
Het is niet zo dat tegenover de plicht van de een altijd een subjectief recht van één of 
meer anderen staat. Een bromfietser moet in het verkeer een helm dragen, zegt artikel 
60 RVV 1990. Andere weggebruikers hebben niet het recht te eisen dat een bromfiet-
ser dat ook doet. Het gaat hier om een plicht mede ter bescherming van degene die de 
plicht heeft.

6.3  Subjectief recht en objectief recht
Subjectief recht en objectief recht staan niet los van elkaar. Subjectieve rechten berus-
ten op het objectieve recht. Iemand heeft bevoegdheden, rechten en plichten, wanneer 
deze gebaseerd kunnen worden op rechtsregels die behoren tot het objectieve recht.
Het Engels kent afzonderlijke woorden voor de termen subjectief recht en objectief 
recht. Het eerste wordt aangeduid met ‘right’, het tweede met ‘law’. Het is van belang 
de twee betekenissen van de term ‘recht’ niet te verwarren.
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