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Voorwoord

Voor je ligt een bronnenboek 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).

Dit boek bevat drie delen die gemeenschappelijk hebben dat ze het vermogensrecht beschrijven:
goederenrecht, verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten. De inhoud sluit volledig aan
bij de kerntaken in het nieuwe kwalificatiedossier Juridisch Administratieve Beroepen en bij de
toetsmatrijzen van Stichting Praktijkleren.

In dit boek 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 aan het slot van ieder hoofdstuk kun je vaststellen of je
de leerstof op toepassingsniveau beheerst. Op de methodesite www.juridischjuist.info 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 bronnenboeken en de inhoud van de website van de methode Juridischjuist.info zullen je hierbij
helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit bronnenboeken en een website. Voor elke opleiding heb je een aantal
bronnenboeken nodig. In deze bronnenboeken wordt de basistheorie beschreven en worden
begrippen uitgelegd. Aan het eind van elk hoofdstuk vind je vragen en opdrachten.

Op de methodesite vind je extra opdrachten en extra bronnenmateriaal. Deze website kun je
bereiken via www.juridischjuist.info.



Inloggen
Bij Juridischjuist.info hoort een licentie die toegang geeft tot de website www.juridischjuist.info.
Op deze website vind je opdrachten en bronnen, zoals filmpjes en hyperlinks. De licentie moet je
eerst activeren.

Het activeren gaat als volgt:
1. Ga naar licentie.edu-actief.nl.
2. Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentie in die je bij dit product hebt gekregen.

De licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
3. Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.

Ga naar www.juridischjuist.info. Klik op het blok Studentenmateriaal. Log in met je gebruikersnaam
en wachtwoord. Vervolgens krijg je toegang tot de extra opdrachten en de bronnen.

Je kunt hierna twaalf maanden gebruikmaken van het materiaal op www.juridischjuist.info.

Veel succes!



Deel 1 Goederenrecht

In dit deel wordt het goederenrecht beschreven. Aan de orde komen de kenmerken van het
goederenrecht en de verschillende absolute rechten op goederen zoals eigendom,
erfdienstbaarheid, opstal. erfpacht, appartementsrecht vruchtgebruik, pand en hypotheek . In
verband met het eigendomsrecht worden ook de rechten en plichten tussen buren beschreven.





Hoofdstuk 1

De plaats van het
goederenrecht
Na dit hoofdstuk kun je:
- de plaats van het goederenrecht binnen het burgerlijk recht beschrijven
- een omschrijving geven van de begrippen ‘natuurlijk persoon’ en ‘rechtspersoon’
- uitleggen wat het onderwerp is van het:

- personen – en familierecht
- erfrecht
- vermogensrecht
- goederenrecht
- verbintenissenrecht.

1.1 Inleiding
In dit eerste hoofdstuk van de module Goederenrecht beschrijven we de plaats van het goederenrecht
in het geheel van het recht. Het goederenrecht is een onderdeel van het burgerlijk recht. Daarom
schetsen we in dit hoofdstuk de hoofdlijnen van het burgerlijk recht om zo beter zicht te krijgen
op wat nu precies in het goederenrecht geregeld wordt.

1.2 Burgerlijk recht: rechtsrelaties tussen personen
Er zijn vijf rechtsgebieden: staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht, internationaal recht en burgerlijk
recht. Het burgerlijk recht gaat over de juridische relaties tussen personen.
Met het begrip personen bedoelt het burgerlijk recht niet alleen natuurlijke personen, van vlees
en bloed, maar ook rechtspersonen. Dit zijn bedrijven en instellingen die een eigen juridisch leven
leiden in het recht. Zo kan een rechtspersoon eigen bezittingen en schulden hebben, werknemers
in dienst nemen en overeenkomsten sluiten met klanten. Voorbeelden van rechtspersonen zijn de
naamloze en de besloten vennootschap, de stichting en de vereniging.

Het burgerlijk recht geeft dus regels voor juridische relaties tussen burgers, maar ook tussen een
burger en een bedrijf of instelling, of tussen twee bedrijven of instellingen. Zo valt bijvoorbeeld
de koopovereenkomst tussen een ondernemer en zijn klant onder het burgerlijk recht. Ook de
huurovereenkomst tussen een projectontwikkelaar en zijn huurder valt onder het burgerlijk recht.
Eveneens onder het burgerlijk recht vallen conflicten tussen buren.

Het burgerlijk recht regelt de juridische relaties tussen natuurlijke en rechtspersonen.
Natuurlijke personen zijn mensen van vlees en bloed, rechtspersonen zijn bedrijven en
instellingen die een zelfstandig leven leiden in het rechtsverkeer.
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