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Woord vooraf
Om het werk als sociaal professional goed te kunnen doen is het van belang
enig inzicht te hebben in het Nederlandse recht. Het boek Recht voor de sociaal
professional geeft een beknopt overzicht van onderwerpen waarmee de (aankomende) sociaal professional in aanraking kan komen.
Het boek begint met een algemene inleiding in het recht. Vervolgens worden de
diverse rechtsgebieden besproken die een rol spelen bij het werk van de sociaal
professional. Hierna wordt achtereenvolgens uitgebreid ingegaan op personenen familierecht, schuldhulpverlening, jeugdhulp, arbeidsrecht, sociale zekerheid,
gezondheidsrecht en vreemdelingenrecht. Tot slot komt ook het handelen van
de sociaal professional aan de orde. De theorie wordt helder uitgelegd en ondersteund door het gebruik van aansprekende praktijkvoorbeelden en schema’s.
Op de website bij dit boek, www.rechtvoordesociaalprofessional.nl staan
informatieve video’s en verdiepingsmateriaal. Ook zijn hier oefentoetsen met
feedback en begrippentrainers opgenomen.
Graag willen wij Bram van Iterson (Hogeschool Utrecht) en Fatima Aslimani
(Hogeschool van Amsterdam) bedanken. Zij hebben met hun feedback en input
een welkome bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit boek.
’s-Hertogenbosch,
Mr. Dineke Sepmeijer-Schmahl
Mr. Mark Sepmeijer
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Inleiding in het recht

1

Recht speelt in het dagelijks leven een grote rol. Het mag duidelijk zijn dat het recht
eveneens een belangrijke rol speelt in het werk van de sociaal professional. Op alle
gebieden waar het werk van de sociaal professional zich afspeelt, zoals sociale zekerheid, jeugdhulpverlening, reclassering, vreemdelingen, heeft men te maken met weten regelgeving. Uit al deze regelgeving wordt duidelijk hoe de juridische verhouding
tussen cliënten en de sociaal professional moet zijn en kunnen cliënten lezen welke
rechten ze al dan niet hebben. Daarnaast stellen deze regels eisen aan de kwaliteit van
de dienstverlening door de professional.
Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van wat recht inhoudt, wat het doel is van het
recht, wat de vindplaatsen van het recht zijn, welke rechtsgebieden er zijn en hoe de
overheidsmacht verdeeld is.

1.1

Wat is recht en wat is het doel van het recht?

Wat is recht?
Recht is een verzamelnaam voor alle overheidsregels die in onze samenleving
gelden.
Om het een en ander duidelijk te maken, volgen hierna twee voorbeelden:
– ‘Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren
of geldboete van de vierde categorie’.
– ‘In het verzorgingstehuis zijn huisdieren niet toegestaan’.
In het eerste geval hebben we te maken met een wettelijke regel uit het Wetboek
van Strafrecht die door de overheid gemaakt is en waaraan we ons allemaal moeten houden. Doen we dat niet, dan zal de rechter een oordeel hierover vellen.
De tweede regel is een regel die niet door de overheid is gemaakt, maar door het
verzorgingstehuis. Houden de bewoners zich niet aan deze regel, dan zal het
verzorgingstehuis hierop reageren.
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Doel van het recht
Als we kijken naar het doel van het recht, kunnen we zeggen dat het recht een
tweeledig doel heeft:
– Ten eerste ordent het recht het menselijk gedrag door het stellen van regels.
Om een voorbeeld te geven: verkeersregels bepalen dat een auto die van
rechts komt, voorrang heeft.
– Ten tweede zorgt het recht ervoor dat er bij conflicten een rechtvaardige
oplossing komt. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als een koper een bankstel
koopt en de koopprijs niet betaalt?

1.2

Rechtsbronnen

Als we op zoek gaan naar het recht, zijn er vier rechtsbronnen oftewel plaatsen
waar we het recht kunnen vinden. Het zijn: de wet, jurisprudentie, gewoonte en
het internationaal verdrag. Hierna kun je lezen wat deze rechtsbronnen inhouden.

1.2.1

Wet

De wet is de belangrijkste vindplaats van het recht. Wetten bevatten rechtsregels die zijn vastgesteld door de overheid. Je vindt die regels bijvoorbeeld in
het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht, de Wet arbeid en zorg en
de Werkloosheidswet. Misschien heb je een wettenbundel waarin deze wetten
staan, maar je kunt de tekst van deze en andere wetten ook nalezen op de website van de overheid: www.wetten.nl.
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Jurisprudentie

Een tweede vindplaats van het recht is de jurisprudentie. Jurisprudentie zijn uitspraken van rechters. Rechters behandelen vele zaken. Dit kunnen strafzaken
zijn, maar ook bijvoorbeeld geschillen tussen de overheid en een asielzoeker.
Meestal kan de rechter de wet gebruiken om tot een beslissing te komen, maar
soms is een wet niet duidelijk of ontbreekt er zelfs in het geheel een wettelijke
regel. In dat soort gevallen legt de rechter de onduidelijke regel uit en maakt
hij een nieuwe regel of formuleert hij, als er helemaal geen regel is, zelfstandig
een nieuwe regel. Als andere rechters deze regel in latere geschillen ook gaan
toepassen, is er sprake van jurisprudentie en deze regel heeft dan ook dezelfde
rechtskracht als het wettelijke recht.
ECLI-code
Veel uitspraken van de rechters zijn te vinden via www.rechtspraak.nl. De uitspraken van de rechters hebben een uniek nummer, zodat een uitspraak makkelijk terug te vinden is.
Voor 2013 kreeg jurisprudentie een landelijk nummer, maar sinds 2013 krijgt
elke rechterlijke uitspraak op rechtspraak.nl een eigen nummer dat is toegekend
op basis van de ECLI-code: de European Case Law Identifier. Elke uitspraak
van gerechten uit Europa wordt met behulp van deze code van een uniek
ECLI-nummer voorzien. Dit nummer is opgebouwd uit achtereenvolgens de
landcode, de gerechtscode, het uitspraakjaar en een volgnummer. De landcode
bestaat steeds uit twee letters. Voor ons land is dat NL. Daarna volgt een afkorting van het rechterlijk college, bijvoorbeeld HR voor de Hoge Raad en RBROT
voor Rechtbank Rotterdam. Dan volgt het jaar waarin de uitspraak is gedaan
en tot slot het nummer van de uitspraak.
Zo wordt een uitspraak uit 2017 van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch als volgt
genoteerd: ECLI:NL:GHSHE:2017:2856.

1.2.3

Gewoonte

Een volgende rechtsbron is de gewoonte. Hoewel er veel in wetten geregeld is,
speelt de gewoonte ook een, zij het steeds kleiner wordende rol. In veel sectoren van het bedrijfsleven zijn er allerlei gewoontes die nergens in de wet zijn
vastgelegd, maar die toch als bindende regels moeten worden beschouwd. Het
moet bij een gewoonte dan wel om een vaststaand en door iedereen erkend
gebruik gaan dat in die sector ook als bindende rechtsregel wordt beschouwd
en dat moet worden nageleefd. Het bekendste voorbeeld van gewoonterecht is
wel het handjeklap op de veemarkt. Een koop op de veemarkt is pas gesloten
als koper en verkoper elkaar driemaal in de handen hebben geslagen: ‘eenmaal,
andermaal… verkocht!’.
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1.2.4

Internationaal verdrag

De vierde en laatste rechtsbron is het internationale verdrag. Internationale verdragen worden steeds belangrijker voor het Nederlandse recht. Verdragen zijn
afspraken tussen twee of meer staten die op schrift zijn gesteld en gelden in de
staten die partij zijn bij het verdrag. Nederland heeft zich bij een groot aantal
verdragen aangesloten, zoals het verdrag over de Europese Unie en het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind, het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en het Handvest
van de Verenigde Naties.

1.3

Rechtsgebieden

Omdat er in Nederland heel veel rechtsregels zijn, heeft men, om het geheel
enigszins overzichtelijk te houden, het recht onderverdeeld in het publiekrecht
en het privaatrecht:
– Het publiekrecht geeft regels voor de juridische verhouding tussen burgers
(bedrijven) en overheid en omvat de rechtsgebieden: staatsrecht, strafrecht
en bestuursrecht.
– Het burgerlijk recht behoort tot het privaatrecht, dit recht geeft regels voor
de rechtsrelaties tussen burgers onderling.
Tot slot is er nog het internationaal recht, dat regels geeft voor de verhouding
tussen staten onderling. Hierna zullen we de rechtsgebieden wat uitvoeriger
gaan bekijken.
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Het staatsrecht

In het staatsrecht wordt de organisatie van de staat beschreven. Er staan regels
in over de bevoegdheden van de verschillende overheidsorganen, zoals de
taken en bevoegdheden van de gemeenteraad of de positie van de Koning. De
belangrijkste wet van het staatsrecht is de Grondwet, maar daarnaast zijn er
ook andere belangrijke wetten, zoals de Provinciewet, de Gemeentewet en de
Politiewet die onderdeel uitmaken van het staatsrecht.
Het levensverhaal van de Grondwet kun je bekijken op de website bij dit boek.
Grondrechten
In Nederland is de Grondwet de hoogste wet. In de Grondwet zijn tal van
grondrechten opgenomen. Wat zijn grondrechten eigenlijk? Grondrechten zijn
fundamentele rechten van de mens, zoals het discriminatieverbod, het recht
op een eerlijk proces, op eerbiediging van en bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en recht op sociale
voorzieningen.
De grondrechten in Nederland kunnen worden onderverdeeld in klassieke en
sociale grondrechten. Op klassieke grondrechten mag de overheid geen inbreuk
maken, tenzij de wet haar die bevoegdheid geeft. Dit blijkt bijvoorbeeld uit artikel 11 van de Grondwet, dat bepaalt: ‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de
wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.’
In tegenstelling tot de klassieke grondrechten leggen de sociale grondrechten
de overheid een bepaalde taak op. Een voorbeeld van een sociaal grondrecht
is artikel 22 van de Grondwet, dat bepaalt: ‘De overheid treft maatregelen ter
bevordering van de volksgezondheid.’
Klassiek grondrechten kunnen eventueel voor de rechter worden afgedwongen.
Dat is bij sociale grondrechten (bijna) niet het geval.
Niet alleen de grondrechten uit onze Grondwet zijn voor ons van belang, er zijn
ook een aantal andere grondrechten, te weten mensenrechten, uit internationale verdragen belangrijk, zoals de mensenrechten uit het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden en het
Handvest van Grondrechten van de Europese Unie.
Bekijk op de website bij dit boek een video over wat grondrechten nu eigenlijk
zijn.
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1.3.2

Het strafrecht

Moord, doodslag, diefstal, verkrachting zijn allemaal misdrijven die helaas
regelmatig het nieuws halen. Mensen denken vaak dat het bij het recht eigenlijk
alleen maar om strafrecht gaat, maar dat is gelukkig niet het geval. Het Nederlandse recht bevat veel geboden en verboden, bijvoorbeeld dat de koper op tijd
de koopsom moet betalen, maar dit zijn geen regels die tot het strafrecht behoren. De politie komt niet controleren of de koper de koopsom voor een bepaald
product al dan niet betaald heeft. Bij het strafrecht gaat het anders. In het strafrecht staan regels die de overheid voor de veiligheid van de burgers belangrijk
vindt en als iemand deze regels overtreedt, is dat niet een zaak die tussen dader
en slachtoffer kan worden afgehandeld, maar is het een zaak tussen de dader en
de samenleving als geheel.
In het geval van bijvoorbeeld diefstal of mishandeling wordt deze zaak niet
gezien als een zaak tussen dader en slachtoffer, maar kan ook de politie erbij
betrokken raken. Deze probeert de verdachte op te sporen, zodat de verdachte
door de rechter kan worden berecht. Bij een strafzaak staan niet het slachtoffer
en de verdachte tegenover de rechter, maar het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door de officier van justitie, en de verdachte.

1.3.3

Het bestuursrecht

De overheid moet zorgen voor een goede gang van zaken in ons land. Het
besturen van ons land is een echte overheidstaak. Het bestuursrecht speelt in
veel zaken een rol: bijvoorbeeld bij het toekennen van een werkloosheidsuitkering, het opleggen van een belastingaanslag of het verlenen van een verblijfsvergunning.
Het bestuursrecht geeft regels waaraan de overheid zich moet houden als deze
het land bestuurt. Deze regels staan allereerst in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waar de algemene regels over de gang van zaken in het bestuursrecht staan. In deze wet vinden we eveneens regels over de procedures.
Voor de regels voor een bepaalde bestuurstaak moet in een speciale wet gezocht
worden, zoals de Vreemdelingenwet, de Werkloosheidswet en de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.

1.3.4

Het burgerlijk recht

Het burgerlijk recht geeft regels voor de rechtsverhouding tussen burgers (en
bedrijven) onderling. Het gaat hier om zaken waar we dagelijks mee te maken
hebben, zoals: kopen, trouwen, scheiden, werken, gezag over minderjarige kin-
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deren. De belangrijkste regels van het burgerlijk recht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek (BW).
Bij al dit soort zaken kan er natuurlijk wat fout gaan. Als een ondernemer en een
klant een geschil hebben, moeten ze er samen uit proberen te komen. Komen ze
er samen niet uit, dan moet de ondernemer of de klant zelf het initiatief nemen
om de zaak aan de rechter voor te leggen. In dat geval lichten partijen, die in de
meeste gevallen vertegenwoordigd worden door een advocaat, hun kant van de
zaak toe, waarna de rechter uitspraak doet waaraan beide partijen zijn gebonden. De regels over hoe het proces gevoerd moet worden staan in het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering, de rechten en plichten uit het burgerlijk recht
in het Burgerlijk Wetboek (BW).

1.3.5

Internationaal recht

Het laatste rechtsgebied is het internationaal recht. Het internationaal recht
is voornamelijk in internationale verdragen vastgelegd. Door de steeds toenemende internationale samenwerking wordt dit rechtsgebied steeds belangrijker
en heeft het steeds meer invloed op ons nationale recht.
Een van de bekendste verdragen waarbij Nederland is aangesloten, is wel het
Verdrag betreffende de Europese Unie. Het recht van de Europese Unie is van
grote betekenis voor ons nationale recht. Het EU-recht kent verordeningen en
richtlijnen. Verordeningen zijn wetten die rechtstreeks in elke lidstaat van de
Europese Unie toepasselijk zijn; richtlijnen verplichten alle lidstaten hun nationale wetgeving op een bepaald gebied aan te passen volgens de voorwaarden die
in die richtlijn zijn gesteld. De Europese Unie kent tal van richtlijnen, zoals over
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erkenning van diploma’s die in een andere lidstaat zijn behaald en richtlijnen
over geneesmiddelen.
Er zijn ook nog andere verdragen die voor ons van belang zijn, zoals het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele
vrijheden. Dit verdrag bevat een aantal bepalingen die rechtstreeks in Nederland gelden, zoals het recht op een eerlijk proces en het verbod van foltering.

1.4
1.4.1

Andere indelingen
Indeling naar onderwerp

Naast de hierboven genoemde indeling in rechtsgebieden kan het recht ook
naar onderwerp ingedeeld worden. Op die manier ontstaan er specialismen,
zoals het jeugdrecht, het vreemdelingenrecht, het gezondheidsrecht en het
arbeidsrecht. In dat geval worden allerlei rechtsregels uit verschillende rechtsgebieden die over hetzelfde onderwerp gaan bij elkaar gebracht.

1.4.2

Materieel en formeel recht

Er is nog een andere manier om het recht in te delen. Het recht kan ingedeeld
worden in materieel en formeel recht.
Materieel recht
Het materieel recht betreft de inhoud van de rechten en plichten. Als we bijvoorbeeld een boek gaan kopen, moet de koper de koopprijs betalen en moet de
verkoper het boek leveren.
Formeel recht
Als er moeilijkheden komen, komt het procesrecht in beeld. Het procesrecht
wordt ook wel formeel recht genoemd. Hierin staan regels die aangeven op
welke wijze het proces gevoerd moet worden. De koper heeft bijvoorbeeld wel
de koopprijs betaald, maar de verkoper weigert het boek te leveren. In het procesrecht staat hoe de koper de verkoper via de rechter alsnog tot levering van
het boek kan dwingen.

1.5

Verdeling van de overheidsmacht

Om een idee te krijgen van hoe de Nederlandse staat is ingericht, beginnen we
deze paragraaf met een klein stukje geschiedenis.
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Trias Politica
In de tijd van Lodewijk XIV leefde de Franse filosoof en rechter Montesquieu
(1689-1755). De koning had erg veel macht en die macht wilde hij met niemand anders delen. Het woordje ‘inspraak’ moest nog uitgevonden worden.
Tegenstanders van de koning konden zonder enige vorm van proces uit de
weg geruimd worden. Montesquieu vond dat de macht van de koning wel erg
ver ging. Hij bedacht dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende
macht niet meer in één hand moesten zijn, maar dat deze gescheiden moesten
worden. Op die manier werd volgens Montesquieu voorkomen dat een orgaan
alle macht naar zich toe zou kunnen trekken.
Volgens Montesquieu moest wetgeving door de volksvertegenwoordiging worden uitgevoerd, bestuur door de regering en rechtspraak door rechters. Deze
functies moesten volgens Montesquieu onafhankelijk van elkaar uitgeoefend
worden. Deze leer, die bekend staat als de Trias Politica, heeft veel invloed
gehad op de manier waarop de Nederlandse staat is ingericht.

1.5.1

Wetgevende macht en bestuur

In Nederland is deze machtenscheiding niet helemaal doorgevoerd. In Nederland is wetgeving in handen van de regering en de Tweede en Eerste Kamer.
De regering houdt zich bezig met de bestuurstaak (het bestuur werd vroeger
ook wel de uitvoerende macht genoemd) en de rechtspraak is in handen van
onafhankelijke rechters.
Wet in materiële zin
De belangrijkste bron van het recht is zoals gezegd de wet. Een wet bevat bijna
altijd algemeen verbindende voorschriften. Dat wil zeggen dat deze voorschriften in een onbepaald aantal gevallen voor een onbepaald aantal deelnemers
gelden. Om het eenvoudig te zeggen: de wet geldt voor iedereen.
Wie maken in Nederland deze algemeen verbindende voorschriften?
De belangrijkste wetten worden gemaakt door de regering en de Tweede en
Eerste Kamer samen. Deze wetten kunnen herkend worden aan het woordje
‘wet’ in de naam, bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek of de Wet wapens en
munitie.
Maar er zijn nog andere overheidsorganen die in Nederland wetgeving mogen
maken. De regering alleen is bevoegd om wetten te maken: de algemene maatregel van bestuur. Verder is ook de minister bevoegd om wetten te maken:
de ministeriële regeling. Verder zijn ook lagere overheden zoals provincies,
gemeenten en waterschappen bevoegd tot wetgeving. Deze algemeen verbindende voorschriften heten verordeningen.
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Als een wet een algemeen verbindend voorschrift inhoudt, noemen we dat een
wet in materiële zin. Het woordje materieel geeft aan dat de inhoud algemeen
verbindende voorschriften inhoudt. Van wie de wet afkomstig is, doet in dit
geval niet ter zake.
Wet in formele zin
Een wet die door samenwerking van de regering en Tweede en Eerste Kamer tot
stand is gekomen, noemen we een wet in formele zin. De regering en Tweede
en Eerste Kamer worden dan ook de formele wetgever genoemd. Een wet in
formele zin zegt niets over de inhoud van de wet, maar zegt alleen iets over de
herkomst van de wet.
We zullen de Werkloosheidswet als voorbeeld nemen. Aan het woordje ‘wet’
kun je zien dat deze wet gemaakt is door de regering en de beide Kamers
samen. De wet bevat voorschriften die gelden als iemand werkloos wordt. Het
is daarom een wet in materiële zin. Omdat hij gemaakt is door de regering en de
Tweede en Eerste Kamer, is het ook een wet in formele zin. We zeggen daarom
dat de Werkloosheidswet zowel een wet in formele als in materiële zin is.
Heel vaak is een wet die door samenwerking van de regering en Tweede en Eerste Kamer gemaakt is, zowel een wet in formele als in materiële zin. Maar soms
is het alleen een wet in formele zin.
Voorbeeld
Artikel 28 van de Grondwet bepaalt dat een lid van het Koninklijk Huis voor zijn of haar
huwelijk toestemming van het parlement kan krijgen door middel van een wet. Als de
toestemming wordt verleend, is deze wet alleen maar een wet in formele zin en niet in
materiële zin, want het is geen algemeen verbindend voorschrift. Hij geldt namelijk maar
voor één persoon en niet voor ons allemaal.

Hoofdlijnen en nadere uitwerking
De wetten in formele zin geven meestal de hoofdlijnen van wetgeving aan. In
lagere wetgeving wordt deze wetgeving vervolgens nader uitgewerkt.
Voorbeeld
In de Vreemdelingenwet 2000 staan regels over de toelating en uitzetting van vreemdelingen. In het Vreemdelingenbesluit, dat afkomstig is van de regering, staan regels over
bijvoorbeeld de meldingsplicht van vreemdelingen en over de eisen waaraan verblijfspapieren van vreemdelingen moeten voldoen.
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Voorbeeld
Om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, geeft de
gemeente ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning worden de hoofdlijnen van deze
ondersteuning geregeld. In artikel 2.1.4 lid 1 van deze wet staat dat bij verordening (lees: gemeentelijke verordening) kan worden bepaald dat gemeenten een
eigen bijdrage van de cliënt mogen vragen voor de ondersteuning die zij bieden.
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Hiërarchie van wetgeving
Zoals je boven hebt kunnen lezen, hebben we in Nederland verschillende organen die bevoegd zijn om wetgeving te maken. Het is daarom van belang dat je
weet welke regel voorrang heeft als meerdere wetgevers regels gemaakt hebben
over een bepaald onderwerp.
De hiërarchie van wetgeving ziet er als volgt uit:
Verdragsrecht en het Europees gemeenschapsrecht
Grondwet
Wetten in formele zin (regering en Staten-Generaal)
Algemene maatregelen van bestuur (regering)
Ministeriële regelingen (minister)
Provinciale verordeningen (Provinciale Staten)
Gemeentelijke verordeningen (Gemeenteraad)

1.5.2

Rechtspraak

Tot slot kijken we nog even naar de laatste overheidsfunctie: de rechtspraak. De
rechtspraak is in handen van onafhankelijke rechters en in de meeste gevallen
zijn de rechtszittingen openbaar. Als partijen het niet eens zijn met de uitspraak
van de rechter, kunnen zij vrijwel altijd in hoger beroep gaan. Daarna is meestal
nog cassatie mogelijk bij het hoogste rechtscollege dat Nederland kent, de Hoge
Raad.
Wil je weten hoe de Nederlandse rechtspraak precies werkt? Bekijk de video
op de website bij dit boek.
Absolute competentie
Als iemand een geschil aan de rechter wil voorleggen, moet men eerst kijken
welke soort rechter bevoegd is om over een bepaalde zaak te oordelen. Deze
bevoegdheid wordt de absolute competentie genoemd. In eerste aanleg is volgens de artikelen 42 t/m 45 Wet RO (Wet op de rechterlijke organisatie) de
rechtbank bevoegd om te oordelen over alle privaatrechtelijke en strafrechtelijke
geschillen. Daarnaast oordeelt de rechtbank over bestuursrechtelijke geschillen
waarvoor de wet de rechtbank aanwijst. In Nederland zijn er elf rechtbanken.
In artikel 93 Rv (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) staat wanneer de
kantonrechter bevoegd is om over een bepaalde zaak te oordelen. De kantonrechter is onder andere bevoegd om te oordelen over vorderingen tot € 25.000
en over huur- en arbeidsgeschillen.
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In Nederland zijn ook vier gerechtshoven. Het gerechtshof is in hoger beroep
bevoegd om over strafzaken en civiele zaken te oordelen.
Als het over bestuursrecht gaat, geldt deze regel in de meeste gevallen niet, want
dan moet er een andere rechtsgang gevolgd worden. In dat geval is de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd, tenzij er een andere
bestuursrechter is aangewezen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij beroepschriften
over sociale zekerheid (uitkeringen) en over het ambtenarenrecht, want deze
worden door de Centrale Raad van Beroep behandeld.
Tot slot kennen we op het terrein van het burgerlijk recht, het strafrecht en het
belastingrecht nog een rechtscollege: de Hoge Raad der Nederlanden. Na het
hoger beroep bij het gerechtshof is in sommige gevallen nog cassatie mogelijk
bij de Hoge Raad der Nederlanden. Dit hoogste rechtscollege kijkt niet meer
naar de feiten, maar doet alleen uitspraken over juridisch-technische zaken.
Ben je benieuwd naar wat het werk van de Hoge Raad precies inhoudt? Bekijk
dan de video op de website.
Relatieve competentie
Als men vastgesteld heeft welke rechter bevoegd is om over een zaak te oordelen, moet nog gekeken worden bij welke rechtbank, bij welk gerechtshof of bij
welke bestuursrechtelijke beroepsinstantie de zaak voorgelegd moet worden.
Deze regels noemen we de regels van de relatieve competentie.
Maak nu de oefentoets met feedback om je kennis van hoofdstuk 1 te testen.
Op de website vind je ook achtergrondinformatie, video’s en een begrippentrainer.
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Het boek begint met een algemene inleiding in het recht. Hierna wordt uitgebreid ingegaan
op de rechtsgebieden die een rol spelen bij het werk van de sociaal professional: burgerlijk
recht, bestuursrecht, strafrecht, personen- en familierecht, schuldhulpverlening, jeugdhulp,
arbeidsrecht, sociale zekerheid, gezondheidsrecht en vreemdelingenrecht. Tot slot komt ook
het handelen van de sociaal professional aan de orde. De theorie wordt steeds helder uitgelegd
en ondersteund door aansprekende praktijkvoorbeelden en schema’s.

RECHT VOOR DE SOCIAAL PROFESSIONAL

Om als sociaal werker goed te kunnen functioneren, is het belangrijk enig inzicht te hebben
in het Nederlandse recht. Het boek Recht voor de sociaal professional geeft een beknopt
overzicht van de actuele wet- en regelgeving waarmee hij of zij te maken kan krijgen.

Op de website bij dit boek, www.rechtvoordesociaalprofessional.nl, staan informatieve
video’s en verdiepingsmateriaal. Ook is bij elk hoofdstuk een meerkeuze-oefentoets met
feedback en een begrippentrainer opgenomen.
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