
1 Inleiding in het recht

1.1 Inleiding

Om de samenleving rechtvaardig te ordenen zijn er regels nodig die door de
overheid zijn gemaakt. Al die (gedrags)regels bij elkaar noemen we recht. Het
is de taak van de overheid om vast te stellen wat in het concrete geval recht is.
Eigenrichting, dat wil zeggen het zelf voor rechter spelen, is niet toegestaan.

In het krantenartikel hierna zie je een praktijkvoorbeeld over het onderwerp
eigenrichting.

Voetbalfans als burgerwacht: heel
pragmatisch, ‘maar het mag niet’

Voetbalsupporters die door de stad
patrouilleerden om rellen te voorko-
men. Hun aanwezigheid zorgde voor
ontzetting. ‘Dit is echt een heel verkeerd
signaal.’
De openbare orde bewaken is geen taak
van burgers en zeker niet van de harde
kern van een voetbalclub.

Bron: www.destentor.nl, 27 januari 2021,
ingezien op 25 maart 2021.

1.2 Recht en rechtsbronnen

Hoe komt ons recht tot stand? Ons recht ontstaat uit rechtsbronnen en dat
zijn:
1. wetten;
2. verdragen;
3. de jurisprudentie;
4. de gewoonte.
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Deze vindplaatsen van het recht noem je dus rechtsbronnen. De rechtsbron-
nen worden in de volgende subparagrafen uitgelegd.

1.2.1 Wetten

Een wet is een geschreven rechtsregel. Het systematisch opnemen van regels
in wetten noem je codificeren. Voorbeelden van wetten zijn: het Burgerlijk
Wetboek, de Grondwet, de Faillissementswet, de Handelsnaamwet en het
Wetboek van Strafrecht. Deze wetten zijn gemaakt door de regering en de Sta-
ten-Generaal. Ook worden door andere organen zoals bijvoorbeeld de
gemeenteraad of Provinciale Staten wetten (= verordeningen) gemaakt. Een
voorbeeld van een wet die door de gemeenteraad (een lagere wetgever) is
gemaakt, is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In een APV staan
bepalingen over het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Bijvoor-
beeld dat je niet de afvalcontainer te vroeg aan de straat mag zetten of dat je
een vergunning nodig hebt voor het organiseren van een evenement.

Stelling 1: Een gemeenteraad kan verordeningen maken zoals bijvoor-
beeld een APV.
Deze stelling is:
a. Juist.
b. Onjuist.

1.2.2 Verdragen

Een verdrag is een internationale overeenkomst tussen twee of meer landen.
Een verdrag kan bepalingen bevatten die gericht zijn tot de landen en tot de
burgers. Er zijn verdragen die uitsluitend bepalingen bevatten die gericht zijn
tot de verdragsluitende landen en daarmee de verdragsluitende landen bin-
den.

Voorbeelden van verdragen zijn: het Verdrag betreffende de Europese Unie
(EU-Verdrag), het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen en het Ver-
drag inzake de rechten van het kind.

Als een verdragsbepaling de burger rechtstreeks bindt, noem je het verdrag
self-executing. Het gevolg van verdragen die rechtstreeks werkende regels
(self-executing) bevatten, is dat ze de nationale regels (= nationale wetgeving)
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kunnen beperken of zelfs helemaal opzijzetten. Burgers kunnen direct bij de
nationale rechter een beroep doen op een rechtstreeks werkende internatio-
nale regel.

Voorbeeld
Als bijvoorbeeld Nederland (= een EU-land) invoerheffingen wil invoe-
ren voor zuivelproducten van andere EU-landen om Nederlandse zui-
velproducten te bevoordelen (ze worden dan namelijk goedkoper ten
opzichte van andere landen) en dit vastlegt in een nationale wet dan is
dat in strijd met de verdragsbepalingen over het vrije verkeer van goe-
deren (= producten) van de Europese Unie. Concreet betekent het dat
deze verdragsbepaling rechtstreeks van toepassing is (= self executing)
en deze voorrang heeft boven nationale regelgeving. Het heeft in dit
geval dus geen zin om invoerheffingen in een nationale wet op te
nemen.

In het krantenartikel hierna vind je een voorbeeld uit de praktijk van een
(nationale) rechter die een vraag stelt aan het Europese Hof van Justitie over
de uitleg van een verdragsbepaling.

Sjoemelsigaret voorgelegd aan EU-
hof om eerlijker meetmethode af te

dwingen

De rechtbank vraagt onder meer aan het
Europese Hof van Justitie of het feit dat
de tabaksindustrie een zeer domine-
rende rol speelde bij het opstellen van
de Europese meetmethode niet strijdig
is met een VN-verdrag tegen het roken.

Bron: www.trouw.nl, 8 februari 2020, inge-
zien op 25 maart 2021.

1.2.3 Jurisprudentie

Uitspraken van rechters noem je jurisprudentie. De rechter zal, omdat de wet
niet altijd even duidelijk is, de wet moeten uitleggen (interpreteren). Als de
rechtbank een uitspraak doet, noem je dit een vonnis. Een uitspraak van het
gerechtshof of de Hoge Raad noem je een arrest.
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In het volgende voorbeeld zie je hoe de Hoge Raad in een arrest aangeeft of in
een bepaalde situatie sprake is van misbruik van recht. In dit voorbeeld liep
een burenruzie zo hoog op, dat de buren zelfs bij het gerechtshof en de Hoge
Raad gingen procederen.

Lentse schutting
Twee buurvrouwen woonachtig in de plaats Lent (mevrouw Driessen en
mevrouw Knipping) hadden heel vaak ruzie. De heer Driessen bouwde
op de erfscheiding van beide percelen een drie meter hoge schutting.
Door deze schutting werd een groot deel van de woonkamer en de keu-
ken van de woning van mevrouw Knipping volledig ‘verduisterd’. De
eigenaresse van de woning waarvan mevrouw Knipping huurder was,
eiste dat de schutting zou worden verwijderd omdat sprake zou zijn
van misbruik van recht. De schutting zou er namelijk alleen op zijn
gericht de huurster te plagen. Haar woning werd door de aanwezigheid
van de schutting zo goed als onverhuur- en onverkoopbaar.
Het gerechtshof oordeelde dat de schutting alleen maar was opgericht
om juist de ruzie met de buren te voorkomen en dat het niet de bedoe-
ling was geweest om iemand (financieel) nadeel te berokkenen. De
Hoge Raad stelde dat het (willen) voorkomen van burenruzies een
redelijk belang is en dat de eigenaar om dit doel te bereiken een zeker
mate van vrijheid heeft, waardoor je wel zo’n hoge schutting mag bou-
wen.
In dit voorbeeld van jurisprudentie geeft de Hoge Raad aan dat je als
eigenaar dus een bepaalde mate van vrijheid hebt om te handelen ter
voorkoming van conflicten. De Hoge Raad weegt, in deze casus, twee
belangen tegen elkaar af. Het belang van het voorkomen van een
burenruzie weegt in dit geval zwaarder dan het financiële belang van de
eigenaar van de woning. De rechtspraak schept op deze manier voort-
durend nieuw recht.

1.2.4 Het gewoonterecht

Gewoonterecht is ongeschreven recht omdat deze regels niet in een wet zijn
vastgelegd. Van een gewoonte is sprake als een bepaald gebruik, waarvan de
samenleving vindt dat het juridisch gezien zo hoort, een zekere tijd voort-
duurt. Een voorbeeld van gewoonterecht is bijvoorbeeld de regel dat als een
minister geen vertrouwen (meer) heeft van de meerderheid van de Tweede
Kamer hij zijn ontslag moet aanbieden. Een dergelijke regel is niet opgeno-
men in een wet maar berust op het gewoonterecht. Wettelijk is er voor deze
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minister geen plicht om zijn ontslag aan te bieden, maar deze plicht bestaat
dus op grond van de gewoonte in de landelijke politiek.

Hierna vind je een voorbeeld uit de praktijk van een conflict tussen de vak-
bond en KLM Cityhopper waarbij de rechtbank uitspraak heeft gedaan of
sprake is van gewoonterecht. Het was jarenlang de praktijk dat het personeel
veel eerder te horen kreeg dan de termijn die in de CAO geregeld was of men
gebruik kon maken van vakantiedagen.

In deze zaak had KLM Cityhopper tot tweemaal toe eenzijdig de rege-
ling voor vakantieaanvraag en vrije tijd gewijzigd. Dat leidde er volgens
de vakbond toe dat medewerkers pas op zijn vroegst zes weken voor de
geplande vakantie te horen kregen of hun aanvraag was goedgekeurd.
Het wijzigen van de regeling was toegestaan volgens de bepalingen van
de collectieve arbeidsovereenkomst. De vakbond voerde bij de recht-
bank aan dat er jarenlang veel eerder duidelijkheid werd gegeven of het
opnemen van vakantiedagen mogelijk was. Het wijzigen van deze
bestaande praktijk is schending van het gewoonterecht, aldus de vak-
bond. De rechtbank ging hier niet in mee. Het beroep op gewoonte-
recht werd afgewezen. De rechter erkende dat de KLM’ers er baat bij
hebben zo vroeg mogelijk te weten of ze op vakantie kunnen, maar het
gewoonterecht verplicht KLM Cityhopper daar niet toe.

1.3 Privaatrecht en publiekrecht

Je kunt recht onderscheiden in privaatrecht en publiekrecht.

Privaatrecht regelt de relatie tussen burgers onderling. Een ‘burger’ kan een
particulier, een ondernemer, een organisatie en soms ook de overheid zijn.
Ook de overheid valt in bepaalde gevallen onder de werking van het privaat-
recht.

Je koopt een set multimediaspeakers bij MediaMarkt. Als je ontevreden
bent over de speakers omdat het geluid uit de speakers ‘blikkerig’
klinkt, vind je in het privaatrecht regels over wat je in zo’n geval kunt
doen.
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