Antwoordenboek
Juridische Vaardigheden
Inhoudsopgave
Antwoorden praktijkboek voor de juridisch secretaresse ............................................. 2
Opdrachten bij hoofdstuk 1 praktijkboek .................................................................. 2
Opdrachten bij hoofdstuk 2 praktijkboek .................................................................. 2
Opdrachten hoofdstuk 3 praktijkboek ....................................................................... 2
Opdrachten hoofdstuk 4 praktijkboek ....................................................................... 3
Opdrachten hoofdstuk 5 praktijkboek ....................................................................... 5
Opdrachten bij hoofdstuk 6 praktijkboek .................................................................. 7
Opdrachten bij hoofdstuk 7 praktijkboek .................................................................. 8
Antwoorden werkboek ................................................................................................. 9
Opdrachten bij hoofdstuk 1 werkboek ...................................................................... 9
Opdrachten bij hoofdstuk 2 werkboek .................................................................... 13
Opdrachten bij hoofdstuk 3 werkboek .................................................................... 34

Juridische Vaardigheden

1

Antwoordenboek

ANTWOORDEN PRAKTIJKBOEK VOOR DE JURIDISCH SECRETARESSE
Opdrachten bij hoofdstuk 1 praktijkboek
Opdracht 1.1
- Figuur 1.1: dagvaarding wegens rijden met ongeldig rijbewijs
Rechtsgebied = strafrecht
- Figuur 1.2: vonnis rechtbank inzake onrechtmatige onderverhuur
Rechtsgebied = civiel recht
- Figuur 1.3: bezwaarschrift tegen besluit Sociale Verzekeringsbank
Rechtsgebied = bestuursrecht

Opdrachten bij hoofdstuk 2 praktijkboek
Opdracht 2.1
a. Sector Kanton (vordering tot 25.000,-).
N.B. In het boek wordt nog uitgegaan van vorderingen tot 5.000,-; echter, ook dan behoort
deze zaak tot de sector Kanton, omdat bij consumentenzaken alle vorderingen hieronder
vallen.
b. Sector Kanton (vordering uit arbeid).
c. Gerechtshof.
d. Gerechtshof.
e. Hoge Raad.
f. Rechtbank (misdrijf; strafkamer ofwel sector Straf).
g. Rechtbank (bestuurskamer, ofwel sector Bestuur)

Opdrachten hoofdstuk 3 praktijkboek
Opdracht 3.1
a. Civiele procedure.
Dagvaarding (advocaat slachtoffer) – conclusie van antwoord – tussenvonnis: comparitie
na antwoord of doorprocederen via – conclusie van repliek – conclusie van dupliek – vonnis.
b. Procedure in bestuursrecht.
Beroepschrift aan bestuurskamer rechtbank – reactie college B en W – eventueel mondelinge behandeling – uitspraak – eventueel hoger beroep bij Raad van State (afdeling Bestuursrechtspraak).
c. Strafprocedure.
Dagvaarding (officier van justitie) – (aanmelding advocaat verdachte via stelbriefje) – rechtzaak: tenlastelegging en verweer, evt. getuigenverhoor – vonnis.
d. Civiele procedure (sector Kanton)
Dagvaarding (mag ook door eiser zelf worden opgesteld) – naar keuze conclusie van antwoord of mondelinge verweer tijdens zitting – zitting (mondelinge behandeling) – vonnis.
e. Kort geding (spoedeisend karakter) bij voorzieningenrechter van de rechtbank.
Kort geding dagvaarding – mondelinge behandeling (pleitnota) – vonnis.
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Opdrachten hoofdstuk 4 praktijkboek
Opdracht 4.1
Dagvaarding (zie voor de tekst figuur 4.3)
HEDEN,

de …………… tweeduizend……….*, ten verzoeke van JOHANNES POLMAN, wonende
te Zwolle (2256 XX), aan de Zwarteweg 15, van wie mr. P. de Vries tot advocaat wordt gesteld
en in het hierna te noemen geding als zodanig voor hem zal optreden;
heb ik H. Blauw, deurwaarder te Zwolle
GEDAGVAARD:
WILHELMINA JOHANNA WILLEMS, wonende te Kampen (1324 ZZ), aan de Victoriestraat 17, mits-

dien aan dat adres mijn exploot doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan:**
OM:

op woensdag drie juni*** tweeduizend en negen des voormiddags om 10.00 uur, te verschijnen, niet in persoon, maar vertegenwoordigd door een advocaat, ter rechtszitting van de Sector Kanton**** van de Rechtbank te Zwolle, alsdan daar aldaar zitting houdende in het Gerechtsgebouw aan de Schuurmanstraat 2,
enz.
*
**
***
****

De datum van betekening wordt niet ingetypt, maar vult de deurwaarder met de hand in.
Na ‘aan’ ruimte vrijlaten; dit vult de deurwaarder ter plekke in.
Houd rekening met 7 vrije dagen tussen betekening en roldatum; 27 mei is dus niet mogelijk.
Relatieve competentie: woonplaats gedaagde Kampen valt onder arrondissement Zwolle met als
zittingsplaats Zwolle. Deze gegevens, alsmede het adres van het rechtsgebouw vind je bijvoorbeeld bij www.rechtspraak.nl.
N.B. In de opdracht is sprake van ‘rechtbank’, inmiddels vallen vorderingen als deze onder de
sector Kanton.

Conclusie van antwoord (zie voor de tekst figuur 4.9)
Sector Kanton
te Zwolle
Roldatum: 3 juni 2009
Zaak- en Rolnummer: 43281/ha za 09-512
CONCLUSIE VAN ANTWOORD
WILHELMINA JOHANNA WILLEMS,

wonende te Kampen;
gedaagde;
Advocaat: mr. A. Blauw
tegen
JOHANNES POLMAN,

wonende te Zwolle;
eiser;
Advocaat: mr. P. de Vries
De advocaat van gedaagde zet en concludeert voor antwoord dat:
enz.
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Opdracht 4.2
a. Zoontje van gedaagden heeft eiseres met zijn fiets op het trottoir aangereden. Eiseres brak
haar heup en derfde drie maanden inkomen, in totaal € 6.000,b. De gedaagden, dus de ouders van (de minderjarige) Hans de Boer.
c. Hun zoontje fietste met lage snelheid (10 km per uur) en eiseres keek niet uit (ze keek
achterom om te zwaaien). Gedaagde wist dat er veel kinderen in deze straat spelen en had
voorzichtiger moeten zijn. De aansprakelijkheid voor het ongeval ligt dus bij eiseres.
d. Bedenk je eigen argumenten. Een sterk argument is dat het verboden is om op het trottoir
te fietsen, dat ouders risico-aansprakelijk zijn voor hun minderjarige kinderen en dat gedag
zwaaien bij het afscheid nemen een normaal gebruik is. Bij deze argumenten lijkt een veroordeling van de gedaagden tot vergoeding van de kosten voor de hand te liggen. Overigens kan de rechter ook besluiten om, afhankelijk van de omstandigheden, de ene partij te
veroordelen, maar verzachtende omstandigheden in acht te nemen voor de andere partij.
Op basis daarvan zouden gedaagden veroordeeld kunnen worden tot het vergoeden van
een deel van de schade.
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Opdrachten hoofdstuk 5 praktijkboek
Opdracht 5.1
Verzoekschrift ex art. 1:4 BW
Zaaknummer:
Aan de Rechtbank te …. (arrondissement waar je woonachtig bent)
Geeft eerbiedig te kennen:
Jouw naam (voornamen voluit), wonende te …….., geboren in ……. op ……., te dezer zake
domicilie kiezende te …………… ten kantore van …………………… (advocatenkantoor) aan
de ……………………… (adres), van wie ……………………….als advocaat zal optreden:
Vul hierboven jouw gegevens in en zoek de gegeven van een advocatenkantoor in de buurt, dan wel
verzin een naam van een advocatenkantoor en een advocaat.

• dat verzoeker (verzoekster) de voornaam (of: als één van de voornamen) ……….. heeft
• dat de voornaam van verzoekster ook gedragen wordt door mevrouw (de heer) …………,
wonende te ………………….
• dat mevrouw (de heer) ………………….. een tante van verzoek(st)er is;
• dat mevrouw (de heer) ………………….. een verleden heeft in de criminaliteit en hiervoor
meermalen veroordeeld is;
• dat deze veroordelingen de familie van verzoek(st)er in opspraak heeft gebracht;
• dat verzoek(st)er door dezelfde voornaam vaak door derden voor mevrouw (de heer)
………….. wordt aangezien;
• dat verzoek(st)er hierdoor veelvuldig geconfronteerd wordt met onbegrip en negatiever reacties,
weshalve: verzoek(st)er u eerbiedig verzoekt:
• toe te stemmen in een verandering van de voornaam van verzoek(st)er;
• verzoek(st)er toe te staan haar (zijn) voornaam te veranderen in …………………
(Plaats, datum)

Advocaat
N.B.: jouw argumenten en formulering daarvan kan uiteraard afwijken.

Opdracht 5.2
Dagvaardingsprocedure

Verzoekschriftenprocedure

- Dagvaarding

Verzoekschrift

- Eiser

Verzoeker (in verweerschrift: rekestrant)

- Conclusie van antwoord Verweerschrift
- Gedaagde

Verweerder (in verzoekschrift: gerekestreerde)

- Eindvonnis

Beschikking

- Appéldagvaarding

Appélrekest of beroepschrift
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Opdracht 5.3
a. Lindeboom: Dagvaarding (eis in conventie)
Palstra:
Conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie
Lindeboom: Conclusie van antwoord in reconventie
(Eventueel na tussenvonnis:)
Lindeboom: Conclusie van repliek in conventie
Palstra:
Conclusie van dupliek in conventie tevens conclusie van repliek in reconventie
Lindeboom: Conclusie van dupliek in reconventie
b. - zie de indeling in figuur 5.7a
- zie de indeling in figuur 5.7b
- zie de indeling in figuur 5.7e

Opdracht 5.4
a. Ontbinding huwelijk van verzoekster met gerekestreerde en veroordeling gerekestreerde
tot scheiding (van de boedel) en deling van de boedel.
b. Verweerder voorziet niet in eigen levensonderhoud, omdat rekestrante twee derde deel van
het inkomen verdient. Verweerder volgt op dringend verzoek van rekestrante een opleiding
en bracht zijn dienstverband terug. Verweerder heeft goede studieresultaten, maar kan de
kosten niet alleen dragen; noodzaak tot afbreken van studie dreigt. (Waar de eis van verweerder uit volgt van een alimentatie bij huwelijksontbinding, gelijk aan de studiekosten tot
aan het einde van de studie).

Opdracht 5.5
a. Ontruiming van gekraakt pand van eiseres i.v.m. verhuur van dit pand.
b. Pleitnota en akte houdende producties.

Opdracht 5.6
a. Verlof tot conservatoir beslag op het huis van gerekestreerde.
b. De vordering van verzoeker op gerekestreerde.

Opdracht 5.7
a. Bas Groothuis (eiser in eerste instantie) kan zich niet verenigen met het vonnis van de
rechtbank. De redenen, waarom de appellant het vonnis vernietigd wil zien, lees je in de
memorie van grieven (figuur 5.10).
b. Nico Buis, de geïntimideerde, zet zijn argumenten uiteen in de memorie van antwoord (figuur 5.11).
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Opdrachten bij hoofdstuk 6 praktijkboek
Opdracht 6.1

a.
b.
c.
d.

Eigen bijdragen volgens de
(verouderde) tabel in het Praktijkboek,
op het moment van schrijven van
deze antwoorden (tabel 2009)

Eigen bijdrage volgens de tabel die
geldt in 2020 (tabellen eigen bijdrage vind
je op www.rvr.nl of op de site van het
Juridisch Loket: www.juridischloket.nl).

€ 265,€ 98,- (in strafzaken geen eigen bijdrage)
€ 466,€ 732,-

€ 148,€ 148,€ 148,€ 639,-

N.B.: Het lijkt alsof de eigen bijdrage in 2020 lager geworden is. Schijn bedriegt. We zijn in
2020 nog steeds uitgegaan van de inkomensbedragen van opdracht 6.1 (die inkomens
zouden in de periode 2009 naar 2020 inmiddels veel hoger liggen).
N.B.: Eigenlijk is de vraag van deze opdracht niet meer eenduidig te beantwoorden. Sinds
2013 namelijk, is er niet meer één tarief voor de eigen bijdrage. Zo is de bijdrage bij
scheiding, alimentatie en omgangsregeling hoger dan de hierboven genoemde bedragen. Ook is er korting mogelijk in een aantal gevallen, bijvoorbeeld als er een reguliere
toevoeging wordt afgegeven na doorverwijzing van het Juridisch Loket. De korting bedraagt dan € 55,-, waardoor de bijdrage van bijvoorbeeld de bijstandsmoeder wordt verlaagd naar € 93,-.
Opdracht 6.2
Leef je uit op het formulier Aanvraag Toevoeging. Vul zoveel mogelijk jouw eigen gegevens in
en bedenk gegevens waar nodig (bijvoorbeeld de naam van de tegenpartij). Het betreft een
loonvordering, dus je vul als instantie de Sector kanton in.
Ongetwijfeld zitten er een paar vragen tussen, waar je niet goed raad mee weet. Geeft niks,
dat soort details leer je in de praktijk snel genoeg. Het gaat er nu om enigszins vertrouwd te
raken met dergelijke formulieren.
Schrijf je liever niet in je boek? Je kunt het formulier Aanvraag toevoeging uitdraaien via AAP
(zie paragraaf 2.7.1 van dit werkboek).
Overigens worden toevoegingen tegenwoordig niet meer schriftelijk per formulier aangevraagd, maar kan de advocaat online het formulier invullen en verzenden.

Opdracht 6.3
a.
b.
c.
d.
e.

€ 78,- (sector Kanton, alleen door eiser te betalen)
€ 466,- (sector Kanton, alleen door eiser te betalen)
€ 285,- (rechtbank, door beide partijen te betalen)
€ 285,- (rechtbank, door beide partijen te betalen)
€ 221,- (sector Kanton, alleen door eiser te betalen)

(Informatie via www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/)
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Opdrachten bij hoofdstuk 7 praktijkboek
Opdracht 7.1
a.
b.
c.
d.
e.

Beide partners naar evenredigheid van hun netto-inkomen (artikel 3.1).
Iedere partij vult het tekort aan naar evenredigheid van zijn/haar netto-vermogen (artikel 3.4).
Ja, zie artikel 4.1.
Deze behoren ieder voor de onverdeelde helft toe (artikel 5.1).
Door opzegging van één van de partijen; door overlijdenn van één van de partijen; door
huwelijk; door feitelijke beëindiging in gezamenlijk overleg, waarbij de gemeenschappelijke
goederen zijn verdeeld (artikel 7).
f. Alle gemeenschappelijke goederen zijn dan voor de langstlevende, onder voorwaarde dat
deze het aandeel van de overleden partner in gemeenschappelijke schulden ook voor
zijn/haar rekening neemt (artikel 8.1).
g. Partijen moeten meewerken aan de toedeling van de gemeenschappelijke goederen aan
de partij, die deze goederen heeft aangebracht onder verrekening van de waarde van die
goederen aan het einde van de overeenkomst. De rest van het gemeenschappelijk vermogen wordt fifty-fifty verdeeld (artikel 9.1).
h. Als de pensioenen van de partners een partnerpensioen kennen, wijzen zij elkaar aan als
gerechtigde op het partnerpensioen (artikel 11).

Opdracht 7.2
a. Indien de echtgenoot overlijdt, moet de erfenis verdeeld worden over echtgenote en kinderen. De echtgenote zou in de situatie kunnnen komen, dat zij gemeenschappelijke goederen te gelde moet maken, om het erfdeel van de kinderen te kunnen betalen (bijvoorbeeld
gedwongen verkoop van het huis, waar zij in woont).
b. De wettelijke verdeling blijft in stand, echter de gemeenschappelijke goederen vervallen
aan de echtgenote. De overige ergenamen verkrijgen hun erdeel in de vorm van geldvorderingen op hun moeder.
c. Deze wordt herroepen.
d. De partner wordt dan uitgesloten als erfgenaam.

Opdracht 7.3
a. Zie artikel 2, punten a tot en met f.
b. Besloten vennootschap.
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ANTWOORDEN WERKBOEK
Opdrachten bij hoofdstuk 1 werkboek
De opdrachten bij hoofdstuk 1 zijn gebaseerd op internetzoeksites. Omdat de gegevens die in
deze sites zijn opgeslagen en de lay-out van deze sites kunnen wijzigen, kunnen antwoorden
in de loop van de tijd ook gaan afwijken.
> Opdracht 1
Zie werkboek.
> Opdracht 2
a. Ga naar www.advocatenorde.nl. Vul bij postcode in 1000 en bij trefwoord (uitgebreid zoeken) Strafprocesrecht. Eerste op de lijst (dat kan natuurlijk inmiddels anders zijn, als jij
zoekt) is Mevrouw mr. M.A.M. Verveld – Suijkerbuijk.
b. 1. Beëdigingsdatum 09-12-2008 (klik voor deze informatie op de naam van de advocaat).
2. Geen tuchtrechtelijke beslissingen voor deze advocaat.
3. (Klik op tabblad Over het kantoor) Postbus 7113, 1007 JC AMSTERDAM
> Opdracht 3
Antwoord afhankelijk van jouw postcode. Vul bij postcode de vier cijfers van jouw postcode in,
bij trefwoord Personen-, Familierecht-, Erfrecht en vink de optie Gratis kennismakingsgesprek
aan.
> Opdracht 4
Vul bij naam in Jansen en vink de optie Gratis kennismakingsgesprek aan. Aantal resultaten
6 (dit kan natuurlijk een ander aantal zijn als jij zoekt).
> Opdracht 5
Typ (het begin van) Jeugdstrafrecht in en klik op de specialisatie, zodra deze in beeld komt.
Doe hetzelfde met Internationaal Contractenrecht. Beide specialisaties zijn nu ‘vastgezet’ op
het scherm. Klik op Zoeken en je vindt 16 resultaten (dit aantal kan natuurlijk afwijken als jij
zoekt). Check door op de naam van een advocaat te klikken of hij inderdaad beide specialisaties heeft.
> Opdracht 6
Typ (het begin van) Personen-, Familie-, Erfrecht in en klik op de specialisatie, zodat deze
wordt vastgezet op je scherm. Vink vervolgens Civiele cassatie aan. Klik op Zoeken en je vindt
9 resultaten (dit aantal kan natuurlijk afwijken als jij zoekt). Check door op de naam van een
advocaat te klikken of hij inderdaad deze specialisaties heeft en of er bij bijzondere procedures
Civiele cassatie staat vermeld.
> Opdracht 7
Typ Lemmen & De Kan in bij naam en klik op Lemmen & De Kan Advocaten. Bij dit kantoor
zijn twee advocaten, mevrouw mr. P.J.T. de Kan en de heer mr. G.J. Lemmen.
> Opdracht 8
Zie werkboek.
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> Opdracht 9
Ga naar www.kbvg.nl en klik op de button Gerechtsdeurwaarderskantoren. Vul Rotterdam in
bij plaatsnaam. Er zijn 266 resultaten (dit aantal kan uiteraard veranderen). Dit zijn alle deurwaarderskantoren in Nederland, waarbij die Rotterdam bovenaan staan. Dat zijn er (momenteel) 17.
> Opdracht 10
Vul bij postcode 5701 in. Je ziet de deurwaarderskantoren van Helmond bovenaan, daarna
volgt Eindhoven. Klik op de naam van een kantoor om de gegevens in beeld te krijgen.
> Opdracht 11
a. Vul Lex Specialis in bij naam kantoor en klik op de naam van dit kantoor. Het adres is
Pastoor Spieringsstraat 221, 5401 GV Uden.
b. Mevrouw P.IJ.M. van Meurs.
c. Vul de naam van het kantoor in bij naam kantoor. Je vindt vijf kantoren in vijf plaatsen.
> Opdracht 12
Zie werkboek.
> Opdracht 13
Zie werkboek.
> Opdracht 14
Op EN krijg je dezelfde zoekresultaten als bij +. Op en en AND werkt de zoekmachine niet. Er
zijn wel zoekresultaten, maar die hebben betrekking op de drie woorden kind, en, schade resp.
kind, and, schade. Typ je kind schade in, dan krijg je dezelfde resultaten als bij + en EN.
> Opdracht 15
Zie werkboek.
> Opdracht 16
De juiste zoekterm is OF. Op of krijg je weliswaar dezelfde zoekrestulaten, maar nu worden
niet alleen de woorden schade en kind getoond, maar de woorden schade, of en kind. Op OR
werkt de zoekfunctie niet, want krijg je een foutmelding.
> Opdracht 17
Zie werkboek.
> Opdracht 18
NIET, NOT en ZONDER zijn de juiste zoektermen met dezelfde zoekresultaten. De zoektermen niet, not en zonder voldoen minder om dezelfde reden als bij en en of: deze worden
worden zelf ook meegeteld en gearceerd. Op het min-teken werkt de zoekmachine niet goed;
er zijn wel wat resultaten, maar zonder arceringen.
> Opdracht 19
Zie werkboek. Wat opvalt is, dat elke combinatie van enerzijds schade of nadeel en anderzijds
kind of kleuter wordt getoond.
> Opdracht 20
Bij gebruik van het teken * is gezocht op woorden die beginnen met aansprakelijk en kind. Dat
wil zeggen dat ook woorden als aansprakelijkheid, aansprakelijke en kinderen bij het zoeken
worden meegenomen. Gebruik van vraagteken: zie werkboek.
N.B.: In de volgende opgaven worden zoektermen gebruikt. De gegeven zoektermen zijn suggesties; de jouwe kunnen uiteraard afwijken.
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> Opdracht 21
- Typ onder Zoek op woord of zinsdeel bij In de tekst: (alimentatie OF levensonderhoud) EN
kind* en klik op Zoeken. Je vindt ongeveer 40 regelingen, gesorteerd op titel.
-

Typ onder Zoek op woord of zinsdeel bij In de tekst: ambtenaar burge* EN voorna* en klik
op Zoeken.
Je vindt ongeveer 15 regelingen, gesorteerd op titel. In Artikel 4 van het Burgerlijk Wetboek
Boek 1 staat deze bepaling.

-

Typ onder Zoek op woord of zinsdeel bij In de tekst: arbeids* EN (ladder* OF trap*) en klik
op Zoeken.
Je vindt ongeveer 15 regelingen, gesorteerd op titel. Bekijk artikel 7.23 (lid 2) van het arbeidsomstandighedenbesluit.

-

Typ onder Zoek op woord of zinsdeel bij In de tekst: verontreiniging grondwater NOT oppervlaktewater en klik op Zoeken.
Je vindt ongeveer 20 regelingen, gesorteerd op titel. Bekijk artikel 12 van de Wet Bodembescherming.

-

Typ onder Zoek op woord of zinsdeel bij In de tekst: vinder* EN redelijk* belon* en klik op
Zoeken. Je komt rechtstreeks in artikel 10 van het Burgerlijk Wetboek Boek 5. Lid 2 is de
gevraagde passage.

-

Typ onder Zoek op woord of zinsdeel bij In de tekst: eigendom* + verjarin* en klik op Zoeken.
Je vindt ongeveer 10 regelingen, gesorteerd op titel. Bekijk artikel 86 van het Burgerlijk
Wetboek Boek 3.

> Opdracht 22
Zie werkboek.
> Opdracht 23
1. Typ onder Zoek op woord of zinsdeel bij In de titel: Wetboek van Strafrecht.
Zet een vinkje bij Exact zoeken en bij Afkorting of volledige titel.
Typ onder Zoek op woord of zinsdeel bij In de tekst: toepas* en klik op Zoeken.
Je vindt ongeveer 150 relevante elementen. De artikelen 2 tot en met 8 geven antwoord
op de vraag.
2. Typ onder Zoek op woord of zinsdeel bij In de titel: Burgerlijk Wetboek 3 of Burgerlijk Wetboek Boek 3.
Zet alleen een vinkje bij Exact zoeken en klik op Zoeken. BW 3 telt 305 artikelen.
3. Typ onder Zoek op woord of zinsdeel bij artikelnummer: 213 en klik op Zoeken.
Er zijn 17 regelingen gesorteerd op titel; art. 213 staat in 17 verschillende wetten of wetboeken.
4. Typ onder Zoek op woord of zinsdeel bij In de titel: Burgerlijk Wetboek Boek 1.
Zet een vinkje bij Exact zoeken en bij Afkorting of volledige titel.
Typ onder Zoek op woord of zinsdeel bij Artikelnummer: 38 en klik op Zoeken.
Je krijgt artikel 38 van het Burgerlijk Wetboek Boek 1 in beeld.
5. Typ onder Zoek op woord of zinsdeel bij In de titel: Grondwet.
Zet een vinkje bij Exact zoeken en bij Afkorting of volledige titel.
Typ onder Zoek op woord of zinsdeel bij In de tekst: vrijheid EN gods* EN onderw* en klik
op Zoeken.
In artikel 23 van de Grondwet is dit geregeld.
6. Typ onder Zoek op woord of zinsdeel bij In de titel: Burgerlijk Wetboek Boek 4.
Zet een vinkje bij Exact zoeken en bij Afkorting of volledige titel.
Typ onder Zoek op woord of zinsdeel bij Artikelnummer: 3 en klik op Zoeken.
Nu kun je zien wat er in dit artikel staat.
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> Opdracht 24
Zie werkboek.
> Opdracht 25
1. Selecteer Inhoudsindicatie en gebruik als zoekterm (bijvoorbeeld) politievakbond + voetbalwedstrijd*.
Klik bij Datum op Na en typ 01-12-2007 in het datumveld en klik op Zoeken.
Je vindt één resultaat: ECLI:NL:RBAMS:2007:BC0279.
N.B.: Als je niet Inhoudsindicatie selecteert, maar Alle velden, vind je twee resultaten:
ECLI:NL:RBAMS:2007:BC0279 en ECLI:NL:PHRS:2014:1732.
2. Gebruik als zoekterm: gijzeling + NOS.
Klik bij Datum op Na en typ 29-01-2015 in het datumveld en klik op Zoeken.
Je vindt twee resultaten. Gerechtelijke instantie is Rechtbank Midden-Nederland; straf is
30 maanden, waarvan 15 voorwaardelijk.
3. Gebruik als zoekterm: Hells Angels EN gemeente Amsterdam.
Vink bij Rechtsgebieden Civiel recht aan en klik op Zoeken.
Je vindt ca. 2 uitspraken (indien bij Inhoudsindicatie Alle velden is geselecteerd ca. 9)..
4. Gebruik als zoekterm: incest*.
Klik bij Datum op Tussen en typ 01-01-2010 en 01-01-2013 in het datumveld en klik op
Zoeken.
Op deze zoekterm vind je ca. 3 uitspraken (indien Alle velden is geselecteerd maar liefst
ca. 53).
5. Gebruik als zoekterm: erfschei*.
Selecteer bij Instanties de Hoge Raad.
Klik bij Datum op Tussen en typ 01-01-2008 en 01-01-2014 in het datumveld en klik op
Zoeken.
Je vindt (ca.) 6 uitspraken (Arresten) van de Hoge Raad.

N.B.:

In de voorgaande opgaven werden zoektermen gebruikt. De gegeven zoektermen zijn
suggesties; de jouwe kunnen uiteraard afwijken.
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Opdrachten bij hoofdstuk 2 werkboek
> Opdracht 26
Zie werkboek.
> Opdracht 27
Door op het symbool Is weer thuis te klikken, verdwijnt de tijdelijke verblijfplaats in het menu
Relatie van het scherm. Als je op Verblijft klikt, kun je de data weer invoeren en de PI selecteren. Als je dat opslaat, staat het verblijf in de PI opnieuw op je scherm.
> Opdracht 28
Instellen derde.
> Opdracht 29
Instellen derde P.I. Havenstraat Amsterdam.
> Opdracht 30
Zie werkboek.
> Opdracht 31
Zie werkboek
> Opdracht 32
00045 (dit nummer kan afwijken, als je al meerdere nieuwe relaties hebt ingevoerd.
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> Opdracht 33

N.B.: denk om vermelding verblijf in PI (via submenu Verblijft).

Juridische Vaardigheden

14

Antwoordenboek

> Opdracht 34
Zie werkboek.
> Opdracht 35
Zie werkboek.
> Opdracht 36
Check in je relatiebestand of er twee nieuwe advocaten zijn toegevoegd (de twee laatste relatienummers).
> Opdracht 37

> Opdracht 38
Uitwerking is gelijk aan vorige opdracht. Alleen nu op www.kbvg.nl niet zoeken via button
Gerechtsdeurwaarderskantoren, maar via button Register gerechtsdeurwaarders.
> Opdracht 39
Button Gerechtsdeurwaarderskantoren. Vul plaatsnaam Amsterdam in en kies een kantoor.
Bij het zoeken naar een persoon kun je in het register niet op plaatsnaam zoeken. Kies daarom
bij Gerechtsdeurwaarderskantoren een kantoor en kijk welke gerechtsdeurwaarder(s) daar
werkt (werken). Deze gegevens kun je overnemen. Check eventueel even in het register op
de naam van deze persoon, of je nog extra contactgegevens vindt.
> Opdracht 40
Zie werkboek.
> Opdracht 41
Zie werkboek.
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> Opdracht 42

> Opdracht 43
Zoek nu op categorie TBS inrichting.

Zoek nu op categorie Gemeente.
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> Opdracht 44
Zie werkboek.
> Opdracht 45
Zie werkboek.
> Opdracht 46
Er zijn nog geen documenten aan dit dossier gekoppeld. Zie je trouwens in dit scherm, dat er
verschillende sjablonen en formulieren benaderd kunnen worden? Bekijk er eens enkele van!
> Opdracht 47
Zie werkboek.
> Opdracht 48

> Opdracht 49
Zie werkboek.
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> Opdracht 50

> Opdracht 51
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> Opdracht 52

> Opdracht 53

> Opdracht 54 (Azc Alkmaar als derde ingesteld; post Malawi wordt naar adres Azc gestuurd.)
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> Opdracht 55
Zie werkboek.
> Opdracht 56
Zie werkboek.
> Opdracht 57
Zie uitwerking volgende opdracht.
> Opdracht 58
Als je de optie Toon alle uren dit dossier aanvinkt, zie je onderin het scherm alle geschreven
uren (minuten) keurig op een rij staan.

AANVINKEN

N.B.: Je ziet bij het bedrag niets ingevuld staan. Dat komt, omdat het dossier Het Klopt op
toevoeging wordt afgewikkeld en niet op uurbasis (klik op Dossier en controleer dat). Vergelijk
dit ook met de volgende opgave, waar dossier Jansen wel op uurbasis wordt afgerekend.
N.B.: Als je in het dossier tabblad Historie opent, zie je de ingevulde uren ook!
> Opdracht 59
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> Opdracht 60

> Opdracht 61
De tijdseenheid is één minuut. Na het verstrijken van 60 seconden zie je in het vak Minuten
de tijd naar 2 minuten springen, enz. Na ruim 2 minuten ziet het scherm er als volgt uit.

Door op Opslaan te klikken, wordt de opgenomen tijd geschreven op dit dossier.

De 3 minuten Gesprek algemeen van zojuist is bijgeschreven (bovenste regel).
> Opdracht 62
Getoonde scherm: zie werkboek.
Als je de eerste regel opent, blijkt de code 11 te zijn. Het kan zijn dat jij de werkzaamheden in
een andere volgorde hebt ingevuld. In dat geval is de code bij jou waarschijnlijk anders.
> Opdracht 63
Zie werkboek.
> Opdracht 64
Zie werkboek.
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> Opdracht 65

> Opdracht 66
Zie werkboek.
> Opdracht 67
Zie schermafdruk in het lesboek bij vorige opdracht.
> Opdracht 68

Klik op menu Financiën: Bedragen bewerken en je ziet in het getoonde scherm dat de verschotten en voorschotten uit de vorige opdrachten verwerkt zijn. Je kunt dit ook zien in het
dossier bij tabblad Historie.

> Opdracht 69
Zie werkboek.
> Opdracht 70
Zie werkboek.
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> Opdracht 71
Zie werkboek.
> Opdracht 72
Zie werkboek.
> Opdracht 73
Voer de kilometers in de beide dossiers in (menu Financiën: Kilometers). Pas erop, dat Dieuwertje Maandag hier de behandelaar is. Als je daarna klikt in het menu op Financiën en vervolgens op Kilometers bewerken, zie je dat de kilometers bijgeschreven zijn (zie je ze niet:
verander de einddatum in die van morgen en druk op de Tabtoets).

> Opdracht 74
Zie werkboek.
> Opdracht 75
Zie werkboek.
> Opdracht 76
De code is 11.
> Opdracht 77

Nadat je dit hebt opgeslagen, kun je via Bewerk de regel weer openen en het bedrag weer in
€ 110,- veranderen. Vergeet niet opnieuw op Opslaan te klikken.
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> Opdracht 78

Percentage factuur staat inderdaad op 100.
Aantal minuten tel. onderst. is veranderd in 50.
Om dit in beeld te krijgen, moet je wel eerst even verversen. D.w.z. opnieuw op Financiën:
Declareren en vervolgens op dossier Het Klopt klikken.
> Opdracht 79
Zie werkboek.
> Opdracht 80
Zie werkboek.
> Opdracht 81
Volg procedure vorige opdracht.
> Opdracht 82
Zie werkboek.
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> Opdracht 83
De printversie van de aanmaning voor Jansen.

In de kolom Maan bij dossier Jansen staat nu: 2e (klik, om dit te zien op menu Financiën:
Openstaande posten). Dat wil zeggen: de eerste aanmaning is weg; maak je weer een
aanmaning, dan is dat de tweede.
> Opdracht 84

> Opdracht 85
Zie werkboek.
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> Opdracht 86
Zie werkboek. Let op dat je de datum van vandaag gebruikt.
> Opdracht 87
Zie antwoord bij volgende opdracht.
> Opdracht 88
Als je weer naar menu Rol: Rol bewerken gaat (denk erom dat je de begindatum aanpast,
anders zie je niets in je scherm), dan zie je het volgende scherm.

De eis is afgehandeld (zie het vinkje onder Gedaan). Het antwoord is 1 maand later binnen is
staat nu ter afhandeling. N.B.: je ziet misschien dat de kopjes Weg en Gedaan per ongeluk
omgekeerd zijn. Dat hoort uiteraard niet. Het is mogelijk dat dit alweer is hersteld als jij met het
programma aan het werk bent.
> Opdracht 89 Zie werkboek.
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> Opdracht 90
De situatie nadat je via Rol bewerken het tussenvonnis Comparitie hebt verwerkt:

Menu Rol: Rolbericht maken, datum kiezen en klikken op Selecteer:

Scherm na klikken op knopje Rolbericht:
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> Opdracht 91
Zie werkboek.
> Opdracht 92
Zie werkboek.
> Opdracht 93
Zie werkboek.
> Opdracht 94
Zie werkboek.
> Opdracht 95
Zie werkboek.
> Opdracht 96

> Opdracht 97
Zie werkboek.
> Opdracht 98
Zie werkboek.
> Opdracht 99
Zie werkboek.
> Opdracht 100
Dossier Het Klopt:
- Op de dossierkaart staat Status dossier niet op Klaar om te declareren.
- Op de relatiekaart staat dat het om een bedrijf gaat.
Dossier Jansen:
- Op de dossierkaart staat Afrekenen niet op Toevoeging.
- Op de dossierkaart staat Status niet op Klaar om te declareren.
- Op de dossierkaart staat Toevoeging = n.v.t.
- Op de relatiekaart staat bij Toevoeging de optie Nee aangevinkt.
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> Opdracht 101
Zie werkboek.
> Opdracht 102
Zie werkboek.
> Opdracht 103
Zie werkboek.
> Opdracht 104
Zie werkboek.
> Opdracht 105
Zie werkboek.
> Opdracht 106
Zie werkboek.
> Opdracht 107

> Opdracht 108
Zie werkboek.
Markeren als definitief doe je met deze knop:
verdwenen.

. Na het markeren is de mail bij de concepten

> Opdracht 109

> Opdracht 110
Zie werkboek.
> Opdracht 111
Zie werkboek.
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> Opdracht 112

Of de afspraak door iedereen te zien is, bepaal je door Openbaar al dan niet aan te vinken.
Tip: zie je de afspraken niet in de agenda, nadat je deze hebt opgeslagen? Klik op Home en
open daarna opnieuw de agenda. Waarschijnlijk zie je de afspraken nu wel.
Resultaat:

N.B.: Bij de afwezigheid i.v.m. verjaardag is geen begin- en eindtijd opgegeven. Bij td komt nu
te staan: Afwezig. Je kunt natuurlijk ook de begin- en eindtijd van je werkdag invullen. In dat
geval wordt de hele werkdag gemarkeerd.
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> Opdracht 113

Let op het volgende:
- Vul de eerste datum in, plus een einddatum één jaar later.
- Kies bij Wie voor Iedereen (het is immers een werkoverleg voor alle collega’s).
- Kies bij Herhaal voor wekelijks (het werkoverleg komt nu elke week op dezelfde tijd in de
agenda te staan).
Resultaat:

N.B.: Check of dit werkoverleg elke week in de agenda staat!

Let op het volgende:
- Selecteer dossier Het Klopt. (De uren moeten immers op dit dossier geschreven worden).
- Kies bij Wie voor Jan Arend. Deze afspraak moet immers alleen in zijn agenda komen. Je
had deze agenda daarom ook via Eigen agenda kunnen plannen.
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Resultaat:

Om de uren vanuit de agenda te kunnen schrijven, open je de afspraak door erop te klikken.
Vervolgens klik je op het symbool Uren schrijven (
) en vervolgens op Opslaan.
Ga nu naar dossier Het Klopt en klik op tabblad Historie. Je ziet de uren van de afspraak
geschreven staan.

> Opdracht 114
Zie werkboek.
Bij het onderwerp Rapportage kan jouw scherm afwijken van het schermafdruk in het boek.
> Opdracht 115
Verander in menu Rapport: Productiviteit per maand in de periode 1 januari t/m 31 december.
Klik dan op Selecteer. Je ziet nu alle maanden. De hoogte van de productiviteit is afhankelijk
van de ingevoerde gegevens in het verleden.
> Opdracht 116
Zie werkboek.
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> Opdracht 117

Vul begin- en einddatum in, tekst = Vakantie, kies bij Wie voor Piet Bruinsma en vink Vakantie
aan.
Resultaat in agenda:

Resultaat in vakantie- en ziekteoverzicht:

In het overzicht wordt het aantal vakantie- c.q. ziekteuren niet goed weergegeven (ze staan
op 0), omdat hiervoor nog een aantal gegevens (bijv. aantal vakantiedagen) in het systeem
moeten worden ingevoerd.
> Opdracht 118
Zie werkboek.
Het kan zijn dat je extra geoefend hebt en daarbij kilometers hebt ingevoerd. Het aantal kilometers kan dan afwijken van het overzicht.
> Opdracht 119
275 km (kan bij jou dus afwijken).
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Opdrachten bij hoofdstuk 3 werkboek
De uitgewerkte dictaten, behorend bij de opdrachten in hoofdstuk 3, zijn in het werkboek opgenomen.
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