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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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Wat is recht?

Recht als aanspraak
In de Arbeidstijdenwet staat dat Adilson recht heeft op pauze. Met andere woorden: Adilson kan aanspraak
maken op pauze als hij werkt. Recht in de betekenis van aanspraak op iets vind je ook terug in zinnen zoals:
‘Ik heb recht op die fiets.’ Of: ‘Ik heb recht op loonbetaling.’ Het woord recht in deze betekenis gaat over rechten
van burgers.

1.3 RECHTSGEBIEDEN

In het recht gaat het over trouwen, het huren van een huis, het opsporen van misdrijven, het recht om te
stemmen en het afgeven van een parkeervergunning. Omdat het recht over zo veel verschillende onderwerpen
gaat, is het opgedeeld in vijf rechtsgebieden:
1. burgerlijk recht
2. staatsrecht
3. strafrecht
4. bestuursrecht
5. internationaal recht.

Overzicht rechtsgebieden.

Burgerlijk recht
Het burgerlijk recht beschrijft de juridische relaties, dat wil zeggen de relaties in het recht, tussen burgers en
bedrijven. Het burgerlijk recht is onder te verdelen in vermogensrecht, personen- en familierecht en
rechtspersonenrecht.
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Vermogensrecht

Online shoppen
De regels voor de juridische relatie tussen de online verkoper en koper staan in het burgerlijk recht. Zo
heeft de koper het recht om het gekochte product binnen veertien dagen terug te sturen.

Online shoppen

De juridische relatie tussen een verkoper en een koper is een zakelijke relatie, net als de relatie tussen huurder
en verhuurder en tussen werknemer en werkgever.
Deze relaties gaan over geld of je kunt er een waarde aan toekennen. In de praktijk zeg je dat de relatie 'op geld
waardeerbaar is'. Dit specifieke onderdeel van het burgerlijk recht heet vermogensrecht.

Personen- en familierecht
Behalve zakelijke relaties beschrijft het burgerlijk recht ook familierechtelijke relaties. Dit zijn de juridische
relaties tussen familieleden, ouders en kinderen en tussen echtgenoten. Dit deel van het recht heet personen-
en familierecht. Hierin vind je de regels over personen, zoals het recht op een voor- en achternaam, en regels
over familierechtelijke relaties, zoals huwelijk en geregistreerd partnerschap.

Personen- en familierecht.

Nieuwe ontwikkelingen in het personen- en familierecht

Als het in het personen- en familierecht om personen gaat, gebruikt de wet de term 'natuurlijke personen' om
daarmee duidelijk te maken dat het om mensen van vlees en bloed gaat.
Het recht kent ook andere personen, dat zijn rechtspersonen.

Rechtspersonenrecht
Rechtspersonen zijn bedrijven en instellingen die, net als mensen van vlees en bloed, juridische relaties met
personen of andere rechtspersonen kunnen aangaan.
De regels over rechtspersonen vallen ook onder het burgerlijk recht. Dat deel van het burgerlijk recht wordt
het rechtspersonenrecht genoemd.

Stichting gaat gebouw huren voor opvang dieren
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Staatsrecht
Het staatsrecht beschrijft hoe de Nederlandse staat is georganiseerd.

Koninkrijk der Nederlanden.

In het staatsrecht is beschreven welke landelijke, provinciale en gemeentelijke overheidsorganen er in het
Koninkrijk der Nederlanden zijn.

Het staatsrecht geeft regels hoe deze organen worden gekozen of benoemd en wat hun taken en bevoegdheden
zijn.

Door burgers gekozen
De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door alle Nederlanders van 18 jaar en ouder,
art. 54 Grondwet.

De Tweede Kamer maakt samen met de regering wetten en controleert de regering.

Artikel 54 Grondwet | Tweede Kamer

Ook de rechten van burgers in ons land vind je in het staatsrecht.
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Het kiesrecht
Iedere Nederlander heeft het kiesrecht, dit is het recht om op iemand te stemmen of jezelf verkiesbaar
stellen zodat andere burgers op jou kunnen stemmen, art. 4 Grondwet.

Strafrecht
In het strafrecht gaat het om verboden waarop de overheid straf heeft gezet, omdat de overheid de veiligheid
van hele samenleving belangrijk vindt. Als een dader een regel van het strafrecht overtreedt zoals: diefstal,
doodslag, vernieling of mishandeling, dan wordt hij daarvoor gestraft.

Het strafrecht beschrijft niet alleen de verboden die strafbaar zijn. In het strafrecht staan ook regels voor politie
en justitie bij de opsporing en veroordeling van verdachten. Denk aan regels wanneer een verdachte mag
worden aangehouden, hoe een rechtszaak verloopt en welke rechten een verdachte heeft.

Aanhouding van twee kledingdieven

Bestuursrecht
In dit rechtsgebied gaat het om de overheid in actie, want het bestuursrecht beschrijft hoe de overheid haar
bestuurstaak moet uitoefenen.

Het bestuursrecht gaat over scholen bouwen, wegen aanleggen, vergunningen afgeven, studiefinanciering
verlenen, belasting heffen en uitkeringen toekennen.

Parkeervergunning
Irma verhuist naar het centrum van de stad. Bij haar in de straat mag je niet zomaar de auto parkeren: je
hebt een vergunning nodig. Zij vraagt deze aan bij de gemeente.

Na enkele weken ontvangt zij bericht van de gemeente dat de vergunning voor één jaar is verleend. Irma
mag nu de auto voor de deur parkeren.

Het geven van vergunningen aan burgers hoort bij de bestuurstaak van de gemeente.

Alleen parkeren voor vergunninghouders.
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Besturen is zorgen voor een goede gang van zaken in het land. Hoe de overheid dat moet doen en aan welke
regels ze daarbij gebonden is, lees je in het bestuursrecht.

Internationaal recht
Het vijfde rechtsgebied, het internationaal recht, regelt de verhouding met andere landen en de positie van
Nederland in internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Dit rechtsgebied wordt steeds belangrijker omdat Nederlands steeds meer gaat samenwerken met andere
landen. Denk bijvoorbeeld aan de Europese Unie, waar Nederland lid van is. De regels van de Europese Unie
hebben onder andere invloed op de manier waarop wij onze grenzen bewaken, op de beltarieven, op wat er
op de verpakking van voedsel moet staan en op het erkennen van buitenlandse schoolopleidingen.

Goedkoper bellen en internetten in Europa

1.4 PERSONEN IN HET RECHT

Het recht gaat over trouwen, kinderen krijgen, kopen, straffen, stemmen en over werken. Bij het recht zijn
natuurlijke personen en rechtspersonen betrokken.

Rechtspersonen zijn 'personen in het recht' maar het zijn geen mensen: ze zijn niet van vlees en bloed. Een
rechtspersoon kan ook iets kopen, een gebouw huren en mensen in dienst nemen. Zij kunnen rechten en
plichten hebben.

Het recht kent twee soorten rechtspersonen. Er zijn rechtspersonen in het burgerlijk recht zoals de naamloze
vennootschap (nv), de besloten vennootschap (bv), de stichting en de vereniging, en er zijn rechtspersonen
die een overheidstaak uitvoeren. Denk aan de staat, provincie en gemeente.

Rechtspersonen en natuurlijke personen hebben schulden, bezittingen, kunnen contracten afsluiten en een
rechtszaak starten. Zij zijn allebei rechtssubject: drager van rechten en plichten. Toch zijn rechtspersonen en
natuurlijke personen niet overal in het recht gelijk. Het personen- en familierecht is bijvoorbeeld niet van
toepassing op rechtspersonen: een rechtspersoon kan immers niet trouwen of kinderen krijgen.

Vereniging koop shirts
De tennisvereniging bestaat binnenkort 25 jaar. De vereniging wil ieder lid een T-shirt geven met het logo
van de vereniging erop. Het bestuur van de vereniging koopt 280 shirts voor alle leden.

De vereniging heeft de verplichting de shirts te betalen en heeft het recht op 280 shirts met logo. De
vereniging is een rechtspersoon met rechten en plichten: de vereniging is rechtssubject.

Samenwonen
Rodney gaat samenwonen met Denise. Zij spreken af wie de huur en boodschappen betaalt en wat er met
de meubels gebeurt als zij uit elkaar gaan. Dit leggen zij vast in een samenlevingsovereenkomst. Op grond
van deze overeenkomst bestaan er rechten én plichten voor Rodney en Denise. Zij zijn allebei rechtssubject.
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Samenwonen.

Gevolgen in het recht
Personen kopen spullen en natuurlijke personen gaan dood of worden 18 jaar. Door deze handelingen,
gebeurtenissen en omstandigheden ontstaan er rechten en plichten voor deze personen: er is een gevolg in
het recht.

Deze gebeurtenissen, situaties en handelingen waardoor een rechtsgevolg ontstaat heten rechtsfeiten. Er
zijn verschillende soorten rechtsfeiten.

Rechtsfeiten
Vanaf je 18e jaars heb je het recht om te kiezen voor de Tweede Kamerverkiezingen, word je gestraft als je
een verbod in het strafrecht overtreedt en moet je de huurprijs betalen als je een huurovereenkomst sluit.
De leeftijd van 18 jaar bereiken is een rechtsfeit omdat de wet er een rechtsgevolg aan verbindt.

Rechtsfeiten.
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Handeling door een persoon met gepland rechtsgevolg
Sommige handelingen doe je juist met de bedoeling om dat rechtsgevolg te bereiken. Dat is heel duidelijk als
je een koopovereenkomst sluit of een huurovereenkomst. Ook als je geld geeft voor het goede doel of als je
een testament opmaakt, weet je wat de rechtsgevolgen zijn en die heb je ook bedoeld. Deze handelingen heten
rechtshandelingen.

Handeling door een persoon zonder gepland rechtsgevolg
Er zijn ook nog handelingen die wel een rechtsgevolg hebben, maar waarbij dat rechtsgevolg niet de bedoeling
was. Denk aan schade aan auto's door een aanrijding. Dat heeft wel een rechtsgevolg, namelijk dat de veroorzaker
van de schade deze schade moet betalen. Dat rechtsgevolg was niet de bedoeling.

Geen handeling door een persoon, wél een rechtsgevolg
Door de enkele gebeurtenis van een overlijden of van een geboorte ontstaan er rechten en plichten in het recht.
Het bewust handelen van een persoon is hier niet voor nodig. Natuurlijk worden kinderen niet zomaar geboren,
maar het gaat erom dat het handelen van de ouders niet bedoeld was om een gevolg in het recht te laten
ontstaan.

Aangifte van geboorte
Als een baby wordt geboren moeten de ouders het kind binnen drie dagen aangeven bij de ambtenaar van
de burgerlijke stand in de gemeente. Deze plicht staat in de wet en ontstaat direct door de geboorte van
het kind. De gebeurtenis is een rechtsfeit.
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1.5 SAMENVATTING

Het recht is het geheel van rechtsregels dat op een bepaald moment geldt in een samenleving.

Rechtsregels zijn gemaakt door de overheid en gelden voor iedereen in Nederland. Bij het overtreden of het
niet opvolgen van een rechtsregel beslist de rechter wat er gebeurt. De rechtsregels staan in allerlei wetten en
regelingen.

Het doel van het recht is zorgen voor een georganiseerde samenleving en een rechtvaardige oplossing bij
conflicten.

Het recht is opgedeeld in vijf rechtsgebieden: burgerlijk recht, staatsrecht, strafrecht, bestuursrecht en
internationaal recht.

Bij het recht zijn natuurlijke personen en rechtspersonen betrokken. Door handelingen, gebeurtenissen en
omstandigheden ontstaan er rechten en plichten voor deze personen.

1.6 KERNBEGRIPPEN

Bestuursrecht
Het rechtsgebied waarin regels worden gegeven voor de taak van de overheid om te zorgen voor een goede
gang van zaken in onze samenleving.

Burgerlijk recht
Het rechtsgebied dat de juridische relaties tussen burgers en bedrijven regelt.

Internationaal recht
Het rechtsgebied dat regels geeft voor de verhoudingen tussen staten onderling.

Natuurlijke personen
Personen van vlees en bloed: een mens.

Rechtsfeiten
Gebeurtenissen, situaties en handelingen waardoor een rechtsgevolg ontstaat.

Rechtsgevolg
Het ontstaan van rechten en plichten op grond van het recht.

Rechtspersonen
Organisaties die zelfstandig rechten en plichten kunnen hebben.

Rechtsregels
Voor iedereen geldende regels gemaakt door de overheid en gehandhaafd door de rechter.

Rechtssubject
Drager van rechten en plichten.
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Staatsrecht
Het rechtsgebied dat beschrijft hoe de Nederlandse staat is georganiseerd.

Strafrecht
Het rechtsgebied waarin op verboden gedrag straf is gesteld.
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