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1. 

Wet- en regelgeving

Leerdoelen:
 ĵ De verschillende soorten rechtsbronnen benoemen en voorbeelden geven
 ĵ  De verschillende rechtscolleges kunnen benoemen inclusief welk soort rechtscollege 

welke zaken behandelt
 ĵ  De procedure van een rechtszitting omschrijven en de drie uitspraken van een rechter 

kunnen benoemen
 ĵ Kunnen benoemen wie strafrechtelijk minderjarig zijn 
 ĵ  De stra�en en maatregelen kunnen benoemen die de rechter kan opleggen aan 

strafrechtelijke meerderjarigen en strafrechtelijke minderjarigen 

Inleiding
Hoewel de leerdoelen in dit hoofdstuk niet in de exameneisen staan volgt hier eerst een 
uitleg over diverse onderwerpen rond het recht. Hiervoor is gekozen omdat zonder dit inzicht 
de overige hoofdstukken minder goed te begrijpen zijn.

We hebben allemaal weleens te maken met regels. Veel van deze regels zijn vastgelegd in 
wetten en andere geschreven regelgeving. In Nederland is de belangrijkste wet de Grondwet. 
Deze wet beschermt de bevolking met bepaalde rechten. Die zelfde wet schrij� dwingend 
voor dat er bepaalde wetten gemaakt moeten zijn, zoals bijvoorbeeld het Wetboek van 
Strafrecht. Zo een wet noemt men een organieke wet, de basis van die wet ligt dan in de 
Grondwet.

We kennen in Nederland een kleine 2000 wetten. Formele wetten worden vastgesteld door 
de regering en de Staten-Generaal (1e en 2e Kamer). De hoeveelheid aan wetten wordt 
beïnvloed door het feit dat er een nieuwe wet wordt gemaakt als het nodig blijkt. Deze 
utiliteitswetten noemen we bijzondere wetten zoals de Opiumwet en de Wegenverkeerswet. 

Ook provincies en gemeenten mogen (lagere) wetgeving maken zoals verordeningen. Ze 
mogen daarbij niet afwijken van hogere wetgeving zoals wetten en wetboeken.

Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB)
In Nederland zijn er veel wetten en regels. Niet alle regels worden in een wet vastgelegd.

Een AMvB is een Koninklijk Besluit (KB) van de regering en wordt, anders dan een wet, in 
principe zonder medewerking van de Staten-Generaal vastgesteld. Na vaststelling vindt 
publicatie plaats in het Staatsblad. Dat een wet soms regels over uitvoering bevat via AMvB 
of ministeriële regeling is omdat het parlement zich niet met de technische uitvoering hoe� 
bezig te houden. Het parlement machtigt de regering om die uitvoering zelf te regelen op 
basis van de uitgangspunten die in de wet staan.

H1



H
1

9

Wet- en regelgeving

De meeste AMvB’s berusten op een formele wet. We spreken dan van gedelegeerde 
wetgeving. De wet bepaalt dat regels nader mogen worden uitgewerkt in een AMvB.
Is dat niet het geval, dan spreekt men van een ‘zelfstandige’ AMvB.

Verordeningen
Algemene Plaatselijke Verordening of APV is in Nederland de gangbare term voor door de 
gemeente uitgevaardigde (lagere) wetgeving. De Gemeentewet geeft de gemeenteraad de 
bevoegdheid dit soort wetgeving uit te vaardigen.
Ook in de provincie kan een verordening vastgesteld worden. Deze provinciale verordening 
wordt vastgesteld door de Provinciale Staten van een provincie. 
Deze bevoegdheid komt voort uit de Provinciewet.

Jurisprudentie
Een belangrijke rechtsbron voor zowel publiek- als privaatrecht is de zogenoemde 
jurisprudentie. Jurisprudentie is een verzameling van vonnissen en arresten van 
rechtscolleges in Nederland. Wanneer een rechtscollege een uitspraak heeft gedaan in een 
bepaalde zaak, houdt dat in dat andere rechtscolleges in de toekomst bij hun uitspraak 
daarmee rekening dienen te houden.

Samenvatting

Organieke wetten:
wetten die dwingend zijn voorgeschreven door de Grondwet.

Bijzondere wetten (ook wel utiliteitswetten genoemd): 
deze worden naar behoefte ontworpen of verwijderd.

Formele wetten:
wetten die worden vastgesteld door regering en Staten-Generaal.

AMvB:
lagere regelgeving ontworpen door één minister.

Verordening:
door gemeente of provincie uitgevaardigde (lagere) wetgeving.

Jurisprudentie:
verzameling vonnissen en arresten van rechtscolleges in Nederland.

1.1 Rechterlijke macht
De rechterlijke macht beoordeelt of er regels zijn overtreden en neemt daarna beslissingen in 
conflicten tussen burgers onderling en tussen de overheid en de burgers.
In Nederland heeft iedereen het recht om zijn geschil voor te leggen aan een onafhankelijke 
rechter, die daarna op basis van de bestaande wet en regelgeving een onafhankelijke 
beslissing neemt. De rechters in Nederland doen uitspraken over publiek- en privaatrecht.
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In Nederland zijn de volgende instanties belast met de rechtspraak: rechtbanken, 
gerechtshoven en De Hoge Raad der Nederlanden. Op welke wijze zij georganiseerd zijn is 
beschreven in de Wet op de rechtelijke organisatie (Wet RO art.2)

Rechtbanken
Het rechtsgebied van een rechtbank is een arrondissement en daarom wordt het ook wel 
arrondissementsrechtbank genoemd. 
Nederland is opgedeeld in 11 arrondissementen en er zijn dus 11 rechtbanken. De uitspraak 
van de rechter van een rechtbank wordt vonnis genoemd. Het Openbaar Ministerie wordt 
bij strafzaken vertegenwoordigd door de officier van justitie, ook wel openbare aanklager 
genoemd.

De rechtbanken zijn vervolgens onderverdeeld in kantonrechter, politierechter, 
kinderrechter, economische (politie)rechter en meervoudige kamer.

De kantonrechter
De kantonrechter is een alleen rechtsprekende rechter en is bevoegd in eerste aanleg de 
volgende zaken te behandelen:

 ĵ overtredingen in het publiekrecht;
 ĵ geschillen betreffende huur en verhuur in het privaatrecht;geschillen betreffende een 

arbeidsovereenkomst in het privaatrecht;
 ĵ geschillen in het privaatrecht met een waarde tot € 25.000,-

De politierechter
De politierechter is een alleen rechtsprekende rechter die minder ernstige strafzaken 
behandeld. Dit kunnen misdrijven zijn.  
U moet hierbij denken aan zaken als:

 ĵ diefstal;
 ĵ bedreiging;
 ĵ belediging van een ambtenaar in functie;
 ĵ mishandeling.

De politierechter mag alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen van maximaal 
twaalf maanden. De politierechter mag niet de maatregel terbeschikkingstelling (tbs) 
opleggen. De wetgever is van oordeel dat de maatregel van tbs te ingrijpend is om door een 
alleensprekende rechter op te laten leggen. Ook mag de politierechter, om diezelfde reden, 
de maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders niet opleggen.
De politierechter doet vrijwel altijd direct na de behandeling van de strafzaak een 
mondelinge uitspraak.

De officier van justitie bepaalt of de zaak door de politierechter of de meervoudige 
strafkamer van de rechtbank wordt berecht.

Als de officier van justitie van mening is dat de zaak eenvoudig van aard is en de strafeis van 
de officier maximaal twaalf maanden gevangenisstraf is, zal hij de zaak aan de politierechter 
voorleggen. Eist de officier van justitie een gevangenisstraf van langer dan twaalf maanden, 
dan moet hij de zaak voorleggen aan de meervoudige strafkamer.




