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Het IT-recht sluit de inleiding tot het hele recht af (van ARW 1 en ARW 2). Het IT-recht wordt vandaag 

behandeld met betrekking tot het straf-, bestuurs- en privaatrecht.  

Kenmerken 

Ten eerste is het IT-recht een functioneel rechtsgebied, het ziet op een bepaalde functie (thema) in de 

maatschappij. Hierdoor is er ook geen specifiek deel van in de wet, maar is het verspreid over andere 

rechtsgebieden. Bovendien is het multidisciplinair, dat betekent dat uitsluitend wetboeken niet genoeg 

zijn, en ook kennis van technologie nodig is. De technologie speelt een rol in de uitleg van het recht.  

Ten tweede is het erg inter-/transnationaal, er zijn geen vaste grenzen. Airbnb is hier een voorbeeld 

van; op wereldwijd niveau heeft Airbnb het “online dispute resolution” waarmee ze als het ware hun 

eigen conflictafhandelingssysteem ontwikkeld hebben. Op Europees niveau bestaat er de algemene 

verordening gegevensbescherming en nationaal gezien speelt het burgerlijk wetboek een grote rol; met 

name bij de vraag of er wel een huurovereenkomst is.  

De (bescherming van) grondrechten is ook een veelbesproken onderwerp in dit rechtsgebied. Er moet 

namelijk een afweging gemaakt worden tussen bescherming en de vrijheid (zoals de vrijheid van 

meningsuiting, artikel 10 EVRM). Een voorbeeld van een dergelijke botsing is het arrest Lycos/Pessers 

(HR 25 november 2005). 

Strafrecht 

Onder andere in dit traditionele rechtsgebied komt het IT-recht terug; een voorbeeld hiervan is de Wet 

computercriminaliteit, deze verandert veel onderdelen van het Wetboek van Strafrecht.  

Bestuursrecht 

Ook in het bestuursrecht wordt technologie steeds meer van belang, bijvoorbeeld wat betreft de 

communicatie met de overheid. Dit is neergelegd in artikel 2:13 t/m 2:17 Algemene wet bestuursrecht. 

De Algemene verordening gegevensbescherming 2016 (AVG) is een Europese richtlijn, het bereik 

hiervan is de verwerking van persoonsgegevens. Het doel is dat de grondrechten beschermd worden. 

Hoe en wanneer gegevens verwerkt mogen worden, staat in de AVG.   

Privaatrecht  

Het auteurs- en portretrecht is veelbesproken in het IT-recht. Artikel 1 van de Auteurswet 1912 

beschrijft de hoofdregel, maar daar zijn uitzonderingen op. In artikel 10 Auteurswet staat wat er wordt 

verstaan onder ‘werk’. De ‘maker’ van het werk is de rechthebbende (bij een boek bijvoorbeeld is dat 

niet de uitgever, maar de schrijver). Het portretrecht staat in artikel 21 Auteurswet, iemand kan zich 

verzetten tegen openbaarmaking van de foto, als hij/zij een redelijk belang heeft. In het arrest Von 

Hannover-Dld II (EHRM 7 februari 2012) is het onrechtmatig plaatsen van foto’s besproken. 


