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Voorwoord

Voor je ligt een theorieboek dat hoort bij de methode JuridischJuist.info. JuridischJuist.info is de
methode voor de volgende opleidingen:
• Juridisch-administratief dienstverlener (niveau 4)
• Medewerker human resource management (HRM) (niveau 4).

Het boek Bestuursrecht bevat de delen bestuursrecht en bijzonder bestuursrecht. De inhoud van
beiden sluit volledig aan bij de kerntaken in het kwalificatiedossier Juridisch Administratieve
Beroepen en bij de toetsmatrijzen van Stichting Praktijkleren.

In beide delen is grote zorg besteed aan toegankelijk taalgebruik. Een duidelijke hoofdstukstructuur
met doelstellingen, een casus, een inleiding en aan het eind een samenvatting en kernbegrippen
gidsen de cursist door de stof heen. De vele voorbeelden, ook de uit de jurisprudentie, geven de
leerstof een zo praktisch mogelijk karakter.

Met behulp van de vragen en opdrachten in ieder hoofdstuk kun je vaststellen of je de leerstof op
toepassingsniveau beheerst. Op digitaal.boomonderwijs.nl zijn extra vragen, opdrachten en casussen
te vinden, onder meer verwerkingsopdrachten die je in staat stellen om te oefenen met juridische
modellen. Daarnaast is per boek een ontwikkelingsgerichte toets beschikbaar, waarmee je je kunt
voorbereiden op het SPL-examen.

Kwalificatiedossier
Uiteraard worden aan de opleiding eisen gesteld met betrekking tot het uitvoeren van het beroep.
De eisen die aan jou worden gesteld om in een bepaald beroep aan de slag te kunnen, staan vermeld
in een zogenoemd kwalificatiedossier.
In dit kwalificatiedossier staan kerntaken vermeld. Kerntaken zijn de belangrijkste taken die in een
beroep voorkomen. Om deze kerntaken goed onder de knie te krijgen moet je werkprocessen
uitvoeren en competenties ontwikkelen. Werkprocessen zijn eigenlijk werkzaamheden die je
dagelijks moet uitvoeren. Om dat goed te kunnen doen moet je allerlei competenties ontwikkelen,
zoals samenwerken, luisteren, initiatief nemen, vakkennis ontwikkelen en omgaan met stress.
De theorieboeken en de inhoud van digitaal.boomonderwijs.nl zullen je hierbij helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit theorieboeken en een digitale leeromgeving. In deze online omgeving
vind je video’s, weblinks en documenten en staan alle opdrachten uit dit boek. De kennis- en
inzichtopdrachten worden per paragraaf gepresenteerd en de Aan de slag-opdrachten en
Casusopdrachten per hoofdstuk. Deze digitale leeromgeving kun je bereiken via
digitaal.boomonderwijs.nl.

Bekijk de video in de digitale leeromgeving.

Activeer de weblink of download het document.



Hoe moet je de licentie activeren?
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie. 
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.



Deel 1 Bestuursrecht

Dit deel Bestuursrecht gaat over kernbegrippen en hoofdlijnen van het bestuursrecht. Aan de
orde komen onder andere de begrippen bestuursorgaan, belanghebbende, besluit, beschikking,
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bezwaar, beroep en klacht. We besteden ook
aandacht aan het opstellen van een beschikking, een bezwaarschrift en een beschikking op
bezwaar, en aan de procedures die gelden bij de totstandkoming van een beschikking en bij de
behandeling van een bezwaarschrift. Daarnaast komen de beroepsprocedure bij de rechtbank,
de procedure in hoger beroep en de klachtbehandeling door de Nationale ombudsman aan bod.





Hoofdstuk 1

De plaats van het
bestuursrecht in het recht
Rechtsgebieden
Het recht bestaat uit vijf rechtsgebieden. Een van deze rechtsgebieden is het bestuursrecht. De
andere vier rechtsgebieden zijn: burgerlijk recht, strafrecht, staatsrecht en internationaal recht.
Het burgerlijk recht regelt de rechtsrelaties tussen personen. Personen kunnen mensen van vlees
en bloed zijn, maar ook instellingen en bedrijven. We spreken van natuurlijke personen en
rechtspersonen.
Het strafrecht beschrijft de gedragingen die strafbaar zijn. Daarnaast bevat het strafrecht de regels
die voor politie en justitie gelden bij de opsporing en berechting van verdachten van strafbare
feiten.
Het staatsrecht geeft een organisatieplaatje van de Nederlandse overheid. Het beschrijft hoe wetten
tot stand komen, wanneer er verkiezingen worden gehouden en wat bijvoorbeeld de rol is van de
ministers en van de Eerste en Tweede Kamer. Ook de rechten van burgers in ons land vind je in het
staatsrecht.
Het onderwerp van deze module, het bestuursrecht, lijkt op het staatsrecht, want het gaat ook
over de overheid. Maar nu gaat het om de overheid in actie, want het bestuursrecht beschrijft hoe
de overheid haar bestuurstaak moet uitoefenen. Bij deze bestuurstaak moet je bijvoorbeeld denken
aan een zwembad bouwen, wegen aanleggen, milieuvergunningen afgeven, studiefinanciering
verlenen, belasting heffen en uitkeringen toekennen. Besturen is zorgen voor een goede gang van
zaken in ons land. Hoe de overheid dat moet doen en aan welke regels ze daarbij gebonden is,
staat in het bestuursrecht.
Het vijfde rechtsgebied, het internationaal recht, regelt de verhouding met andere landen en de
positie van ons land in internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie.
Dit rechtsgebied wordt steeds belangrijker vanwege de toenemende internationale samenwerking.
Denk bijvoorbeeld aan de Europese Unie, waartoe Nederland behoort. De regels van de Europese
Unie hebben onder andere invloed op de manier waarop wij onze grenzen bewaken, op de prijs
van melk, op het erkennen van buitenlandse schoolopleidingen en op ons betaalmiddel, de euro.

Bestuursrecht is publiekrecht
Het recht kan worden verdeeld in privaatrecht en publiekrecht. Het privaatrecht, ook wel burgerlijk
recht genoemd, regelt de juridische relaties tussen personen, dat wil zeggen tussen burgers onderling
en tussen burgers en bedrijven of instellingen. Bijvoorbeeld een koopovereenkomst of een
huurovereenkomst.
Het publiekrecht geeft regels voor de juridische verhouding tussen personen (burgers en bedrijven
of instellingen) enerzijds en de overheid anderzijds. Bijvoorbeeld de overheid die een bedrijf een
milieuvergunning geeft, of de burger die zijn kiesrecht uitoefent.
Het bestuursrecht behoort samen met het staatsrecht en het strafrecht tot het publiekrecht.
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Figuur 1.1: Recht.
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Hoofdstuk 2

Inleiding bestuursrecht
Na dit hoofdstuk kun je:
- de bestuurstaak van de overheid omschrijven
- vertellen hoe de overheid zich heeft ontwikkeld van verzorgingsstaat tot

participatiesamenleving
- het onderscheid tussen algemeen en bijzonder bestuursrecht maken
- vertellen wat de bronnen van het bestuursrecht zijn.

Casus
De achttienjarige mbo’er Sandra Hooi vraagt bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
studiefinanciering aan. Zes weken na haar aanvraag laat de DUO haar weten dat ze in aanmerking
komt voor een basisbeurs voor mbo-studenten en voor een ov-kaart. Ze krijgt geen aanvullende
beurs, omdat het inkomen van haar ouders daarvoor te hoog is.

2.1 Inleiding
Deze module gaat over de bestuurstaak van de overheid. Iedereen heeft wel een voorstelling van
een ‘bestuur’, bijvoorbeeld het bestuur van een voetbalvereniging, een school of een bedrijf. Een
bestuur zorgt voor een goede gang van zaken in de club, de school of het bedrijf.
Ook ons land heeft een bestuur dat zorgt voor een goede gang van zaken. We spreken van het
openbaar bestuur. Het openbaar bestuur is actief op verschillende overheidsniveaus. Zo kennen
we een gemeentebestuur (het college van burgemeester en wethouders (B&W)), een provinciaal
bestuur (gedeputeerde staten) en een landsbestuur (de regering).
Er zijn overigens nog veel meer organen te noemen die onderdelen van de bestuurstaak in handen
hebben, zoals de DUO uit de casus waarmee dit hoofdstuk begint, die de studiefinanciering regelt,
of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), dat over werknemersverzekeringen
zoals de Werkloosheidswet en de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen gaat.

Het bestuursrecht geeft regels voor de bestuurstaak van de overheid. Daarmee lijkt het bestuursrecht
wel op het staatsrecht, maar er is een belangrijk verschil. Het staatsrecht beschrijft de bevoegdheden
van de verschillende overheidsorganen, terwijl het bestuursrecht regels geeft voor de uitoefening
van deze bevoegdheden.
In dit hoofdstuk zeggen we iets over de inhoud van de bestuurstaak, we leggen het verschil tussen
algemeen en bijzonder bestuursrecht uit en we noemen de bronnen van het bestuursrecht.

2.2 Inhoud van de bestuurstaak
Wat doet het bestuur van de gemeente, de provincie of het land? Anders gezegd: waaruit bestaat
de bestuurstaak van de overheid? In het algemeen kun je zeggen dat het bestuur het algemeen
belang behartigt. Dat is meteen ook een verschil met een bestuur van een bedrijf of een vereniging.
Deze besturen behartigen de particuliere belangen van het eigen bedrijf of de eigen vereniging.
Ons landsbestuur staat voor het algemeen belang, dat wil zeggen het belang dat we als burgers
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van dit land gezamenlijk hebben. Zo vindt een gezonde jonge man of vrouw een goede en
betaalbare gezondheidszorg misschien (voorlopig nog) niet zo belangrijk, maar het is wel een
algemeen belang. Ook zullen er mensen zijn die goed onderwijs of de zorg voor het milieu niet zo
van belang vinden, maar toch worden deze zaken gezien als algemeen belang.
Wat wel en niet tot het algemeen belang behoort en hoe zwaar de overheid in elke bestuurstaak
moet investeren, mag het bestuur niet zomaar zelf uitmaken. Dat bepaalt de politiek. Dat gebeurt
in wetten zoals de Wet milieubeheer (WMB), de Participatiewet, de Zorgverzekeringswet en de
wetgeving over de studiefinanciering. In die wetten worden bijvoorbeeld rechten op
gezondheidszorg of op studiefinanciering vastgelegd, of taken aan het bestuur opgedragen. Het
bestuur is gebonden aan deze wetten. Zo moet de DUO zich aan de regels voor de studiefinanciering
houden. De DUO-medewerkers mogen niet zomaar lukraak studiefinanciering toekennen. Ze zijn
verplicht om aan de hand van de regels in de wet vast te stellen of een student recht heeft op
studiefinanciering in verband met het lage inkomen van zijn ouders.

De bestuurstaak van de overheid behartigt het algemeen belang, dat wil zeggen het
belang dat we als samenleving gemeenschappelijk hebben.

2.3 Feitelijke handelingen en besluiten
Na deze algemene opmerkingen over de taak van het bestuur toch nog maar een keer de vraag
wat het bestuur nu eigenlijk doet.

Figuur 2.1: Besturen.

Feitelijke handelingen
Om te beginnen voert het bestuur feitelijke handelingen uit die voor iedereen zichtbaar zijn,
bijvoorbeeld het blussen van een brand, het aanleggen van wegen en het versterken van dijken.
Het bestuursorgaan verricht deze feitelijke handelingen soms zelf, en soms geeft het opdracht voor
het uitvoeren ervan.

Besluiten
Het grootste deel van de activiteiten van een bestuursorgaan bestaat niet uit feitelijke handelingen,
maar uit besluiten. Bestuursorganen nemen bijvoorbeeld besluiten over een streekplan of een
bestemmingsplan, maar ook over een uitkering of over studiefinanciering.

Besturen bestaat uit feitelijke handelingen en besluiten.
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