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Wet- en Regelgeving
1.1 Inleiding
We hebben allemaal weleens te maken met regels. Veel van deze regels zijn vastgelegd in 
wetten en andere geschreven regels. In een ver verleden waren er veel minder geschreven 
regels. De toenmalige samenleving hanteerde binnen hun eigen gemeenschap hun normen 
en waarden. 

1.2 Ongeschreven recht
Deze normen en waarden ook wel leefregels genoemd, waren nog niet vastgelegd in wetten 
of regels en men noemt dit dan ook ongeschreven recht of gewoonterecht. 
Veel van deze ongeschreven regels waren gebaseerd op:

 ĵ godsdienstige normen;
 ĵ zedelijke normen;
 ĵ fatsoensnormen;
 ĵ rechtsnormen.

Een voorbeeld van ongeschreven recht is:
Een minister, in wie het vertrouwen is opgezegd door het parlement, biedt zijn ontslag aan, 
aan ons staatshoofd. Hoewel dit ontslag nergens in wetten of regels is vastgelegd, gebeurt dit 
wel op deze manier.

1.3 Geschreven recht
De meeste leefregels worden vastgelegd in wettelijke geschreven regels. Dit wordt dan ook 
geschreven recht genoemd.
Een Nederlands rechtsgeleerde heeft een definitie gegeven van het woord recht.

“Het recht is een ordening van de samenleving, bestaande uit een geheel van dwingende 
leefregels ter beveiliging van de belangen van de mensen in die samenleving, waarbij de 
dwang van de overheid uitgaat.”

Geschreven recht kan op zijn beurt weer onderverdeeld worden in privaatrecht en 
publiekrecht.

H1
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1.4 Privaatrecht
Privaatrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen personen onderling. Privaatrecht omvat 
vele soorten recht zoals familierecht, erfrecht, recht tussen werknemer en werkgever, recht 
tussen koper en verkoper en burenrecht. Privaatrecht wordt onderverdeeld in materieel 
privaatrecht en formeel privaatrecht. 

Materieel / Formeel Privaatrecht.
Het materieel privaatrecht wordt beschreven in het Burgerlijk Wetboek (BW). Het formeel 
privaatrecht beschrijft hoe gehandeld dient te worden indien de regels uit het Burgerlijk 
wetboek worden overtreden. Dit wordt beschreven in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

1.5 Publiekrecht
Het publiekrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers en overheid en tussen de 
overheden onderling. Iedereen dient zich aan deze regels te houden. 
Onder publiekrecht vallen onder andere bestuursrecht, strafrecht, volkenrecht en 
internationaal recht. 

Materieel / Formeel strafrecht.
Het strafrecht is te verdelen in materieel strafrecht en formeel strafrecht. Het materieel 
strafrecht wordt o.a. behandeld in het Wetboek van Strafrecht (WvSr) en behandelt 
hoofdzakelijk de gedragingen die strafbaar zijn gesteld. Het formeel strafrecht wordt 
behandeld in het Wetboek van Strafvordering (WvSv) en behandelt hoofdzakelijk de 
procedures die men dient te volgen nadat een strafbaar feit is gepleegd. Men noemt dit ook 
weleens het strafprocesrecht.

1.6 Organieke wetten (Algemene wetten)
Dit zijn wetten die bindend worden voorgeschreven door de Grondwet.

1.7 Bijzondere wetten
Bijzondere wetten, ook wel utiliteitswetten genoemd, worden ontworpen of verwijderd uit 
het systeem naar gelang de behoefte in de maatschappij. Voorbeelden van bijzondere wetten 
zijn bijvoorbeeld de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus de 
Wegenverkeerswet en de Natuurbeschermingswet.

1.8 Formele wetten
Dit zijn wetten die worden gemaakt door de regering (= Koning + ministers) + Staten-
Generaal). Wetten in formele zin bevatten vaak bevoegdheden die voor heel Nederland 
gelden. 

1.9 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB)
Niet alle regels worden in een wet vastgelegd. Vaak staat in een wet dat de verdere 
uitwerking van de in die wet opgenomen hoofdregels kan worden gegeven bij algemene 
maatregel van bestuur (AMvB) of bij ministeriële regeling. Een minister krijgt de bevoegdheid 
om een AMvB te maken van de regering en Staten-Generaal. Alleen de regering en Staten-
Generaal hebben de bevoegdheid om formele wetten te maken. 
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1.10 Verordeningen
Algemene Plaatselijke Verordening (APV), is de in Nederland gangbare term voor door de 
gemeente uitgevaardigde (lagere) wetgeving. De Gemeentewet geeft de gemeenteraad de 
bevoegdheid dit soort wetgeving te maken.

Ook in de provincie kan een verordening vastgesteld worden. Deze provinciale verordening 
wordt vastgesteld door provinciale staten in een provincie. Deze bevoegdheid komt voort uit 
de Provinciewet.

1.11 Jurisprudentie
Een belangrijke, misschien wel de belangrijkste, rechtsbron voor zowel publiek- als 
privaatrecht is de zogenoemde jurisprudentie. Jurisprudentie is een verzameling van 
vonnissen en arresten van rechtscolleges in Nederland. Dus 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. 


