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Voorwoord
Voor je ligt een theorieboek dat samen met de online leeromgeving Boom digitaal 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 inleidende boek Basisboek juridisch biedt een eerste kennismaking met het recht. Er wordt uitgelegd wat
recht is en je komt meer te weten over de overheid, de verschillende bronnen van het recht en je gaat dieper
in op de wet als rechtsbron. Je krijgt inzicht in het procesrecht in Nederland en maakt kennis met
privacywetgeving, personen- en familierecht, vermogensrecht, arbeidsrecht, strafrecht, bestuursrecht,
socialezekerheidsrecht en belastingrecht.

Omdat het bij het vertrouwd raken met het recht vooral ook gaat om vaardigheden, worden in dit inleidende
boek de belangrijkste basisvaardigheden uitgelegd. Je leert wetteksten opzoeken, lezen en interpreteren. En
hoe je eenvoudige casussen kunt oplossen en (eenvoudige) uitspraken van rechters en andere rechtsprekende
colleges moet lezen.

Met behulp van kennis- en inzichtopdrachten kun je vaststellen of je de leerstof per paragraaf op
toepassingsniveau beheerst. In de afsluitende praktische Aan de slag-opdrachten en inhoudelijke
casusopdrachten ga je actief met de leerstof van het hele hoofdstuk aan de slag.

Het Basisboek juridisch kan gebruikt worden in de eerste perioden van het lesprogramma en kun je als naslag
gebruiken bij de verbreding en verdieping van de rechtsgebieden in de profielboeken.

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 in combinatie met de opdrachten en
de digitale leeromgeving 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 kennis- en inzichtopdrachten per paragraaf en 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.
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1.1 INLEIDING

Recht is overal
Zaineb bestelt een paar exclusieve sneakers online. Ze betaalt de sneakers meteen met iDEAL en verwacht de
schoenen binnen een paar dagen thuis. Een paar uur na haar bestelling én betaling mailt de webwinkel dat de
sneakers uitverkocht zijn en niet meer geleverd kunnen worden. Haar betaling wordt teruggestort.

Nike Air Max.

Mats fietst naar school met zijn AirPods in. Hij pakt zijn telefoon om andere muziek op te zetten. Op dat moment
wordt hij staande gehouden door een politieagent. Mats krijgt een boete van € 95.

Telefoon vasthouden op de fiets

Adilson werkt bij een pizzeria. Op zaterdag begint hij om 12.00 uur met werken. Als het druk is in het restaurant,
heeft hij soms pas om 19.00 uur zijn eerste pauze.

Lieke start binnenkort met de eerstejaars stage van haar mbo4-opleiding. Zij is aangenomen bij een
makelaarskantoor. In de stageovereenkomst staan alle afspraken over de stage-uren, het werk dat ze gaat
doen en de begeleiding door school. De ouders van Lieke moeten de stageovereenkomst ook ondertekenen.

Wat mag een minderjarige?

In het recht staan de regels voor alle situaties die hiervoor zijn genoemd.

Het recht beschrijft dat de winkel de plicht heeft het geld terug te geven, dat Mats de boete moet betalen, dat
Adilson eerder pauze mag nemen en dat Lieke soms toestemming van haar ouders nodig heeft.

In dit inleidende hoofdstuk lees je wat 'recht' eigenlijk is en wat regels en rechtsregels zijn. Ook maak je kennis
met de vijf rechtsgebieden waarin de rechtsregels zijn onderverdeeld. Het laatste onderdeel gaat over de
burgers, bedrijven en overheden die gebruikmaken van het recht.

Leerdoelen Wat is recht?
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1.2 OMSCHRIJVING EN DOEL VAN HET RECHT

In het recht vind je regels die eerlijk en rechtvaardig zijn en met iedereen rekening houden. Het recht gaat over
normen en waarden van een samenleving.

Normen en waarden, regels en wetten

Normen en waarden geven aan wat mensen in een samenleving belangrijk vinden en hoe je met elkaar omgaat.
Als deze veranderen, dan verandert het recht ook.

Alimentatie na echtscheiding
In de vorige eeuw had de ex-echtgenoot (meestal de man) de plicht om zijn ex-vrouw levenslang financieel
te onderhouden. In 1994 werd die termijn verkort naar twaalf jaar en sinds 1 januari 2020 is dat nog maar
vijf jaar in de meeste gevallen. De plicht om alimentatie te betalen na echtscheiding staat in de wet.

In de toelichting op de wijziging van de wet op 1 januari 2020 staat dat de termijn van twaalf jaar 'niet meer
van deze tijd is'. Door de emancipatie van mannen en vrouwen als het gaat om de zorg voor de kinderen
en werk, moeten beide ex-echtgenoten na een echtscheiding zelf voor hun eigen inkomen zorgen.

Omdat de mening van de maatschappij is veranderd op dit punt, is het recht dus mee veranderd.

Het begrip 'recht'
Het begrip ‘recht’ heeft twee betekenissen:
1. recht als geheel van regels
2. recht als aanspraak.

Recht als geheel van regels
Het recht is het geheel van regels dat op een bepaald moment geldt in een samenleving. Regels zijn afspraken
tussen personen over gedrag. Bijna overal waar mensen samen wonen, sporten, werken of leren zijn er regels.

Niet alle regels zijn rechtsregels.

Andere regels dan rechtsregels
De regel op school dat je jouw mobiel in de tas moet houden tijdens de les is geen rechtsregel want deze
regels gelden alleen op jouw school.

De regel thuis dat je de vaatwasser inruimt is ook geen rechtsregel omdat jouw ouders deze regel hebben
bedacht.

De regel op de voetbalclub dat de voetbaldoeltjes worden opgeruimd na de laatste training is ook geen
rechtsregel, want je kunt niet naar de rechter als dit wordt vergeten.

Het verschil tussen gewone regels en rechtsregels is dat rechtsregels zijn gemaakt door de overheid en de regels
voor iedereen in Nederland gelden. Bij het overtreden of het niet opvolgen van een rechtsregel beslist de rechter
wat er gebeurt.
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Drie kenmerken van rechtsregels.

Rechtsregels worden daarom ook wel overheidsregels genoemd. De rechtsregels staan in allerlei wetten en
regelingen en vormen samen het Nederlands recht.

Voorbeelden rechtsregels
'Volgens het recht mag hij Nederlander worden' en 'het recht geeft regels over de eigendom' en 'het recht
beschrijft welk gedrag strafbaar is', in al deze zinnen wordt met het begrip 'recht' verwezen naar de
rechtsregels.

Deze rechtsregels zorgen voor:
1. een georganiseerde samenleving
2. een rechtvaardige oplossing bij conflicten.

Georganiseerde samenleving
De rechtsregels zorgen ervoor dat er wegen, ziekenhuizen en scholen zijn en dat iedereen weet wat zijn rechten
en plichten zijn. Denk aan de koper die weet wanneer hij moet betalen, de automobilist die weet aan welke
kant van de weg hij moet rijden, de burger die weet of hij recht heeft op een uitkering en een dief die weet welke
straf hij kan verwachten.

Rechtvaardige oplossing bij conflicten
Het recht helpt ook als burgers met elkaar of met de overheid een verschil van mening hebben. De regels van
het recht geven de oplossing van het conflict.

Te laat pauze in de pizzeria
Op zaterdag start Adilson om 12.00 uur met werken. Als het druk is in het restaurant, heeft hij soms pas
om 19.00 uur zijn eerste pauze. Adilson wil graag eerder pauze om wat te eten. De eigenaar wil zich graag
aan de regels in het recht houden. In het recht staat dat Adilson na 4,5 uur recht heeft op pauze. Dit staat
in de Arbeidstijdenwet. Zij spreken af dat Adilson van 16.00-16.30 pauze houdt.

Arbeidstijdenwet 16- en 17-jarigen.
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