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VOORWOORD 
 
 
Beste student(e), 

 
Voor je liggen de uitwerkingen van de voorgeschreven werkgroepopdrachten (week 1 
t/m week 4) van het vak Inleiding Rechtswetenschap. Deze uitwerkingen zijn door Team 
Lawbooks met de grootst mogelijke zorg samengesteld en nagekeken. Onthoud echter 
dat deze uitwerkingen niet gezien kunnen worden als het correcte nakijkmodel. Deze 
uitwerkingen vormen slechts een aanvulling bij het leren.  
 
Lawbooks behoudt dan ook het recht de inhoud te bepalen en is niet aansprakelijk voor 
eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Lawbooks wenst je veel 
succes tijdens het lezen en een prettig cursusverloop.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Lawbooks 
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WEEK 1 / WEEK 37 
PRACTICUM 
 

Zelfstudieopdrachten 
 
Tip van Lawbooks: De zelfstudieopdrachten zijn niet behandeld tijdens het werkcollege 
/ practicum. 
 
Vraag 1 
 

A. Privaatrecht 
B. Art. 371 WvK behoort tot het objectieve recht. Het was vroeger een rechtsregel, 

maar deze is komen te vervallen. Omdat het geen wet is die op dit moment 
geldt, is er geen sprake van positief recht. 

 
Vraag 2 
 

A. Art. 11 lid 1 Pw 
B. Socialezekerheidsrecht (onderdeel van publiekrecht) 

 
Vraag 3 
 
Nee, de aangifte moet ondertekend worden. (Art. 163 Sv) 
 
Vraag 4 
 
d. Waterschap, dit is een publiekrechtelijke rechtspersoon. 
 
Vindplaats: Art. 2:1 lid 1 BW 
 
Vraag 5 
 

A. Formeel recht, dit artikel bevat regels over hoe een echtscheiding tot stand komt. 
Het recht op scheiding is geregeld in art. 1:149 lid c BW (dit is het materiële 
recht). 

B. Dit artikel is komen te vervallen. Maar het was onderdeel van het materiële recht, 
omdat het onderdeel is van het Wetboek van Strafrecht, al deze wetten zijn 
materieel recht. Het formele recht is opgenomen in het Wetboek van 
Strafvordering. 

C. Materieel recht, dit artikel bevat een verbod. Het is geen formeel recht, omdat 
het geen regels bevat voor de wijze van handhaving. 
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Practicum deel 1 
 
Vraag 1 
 
Art. 7:638 lid 5, de werkgever heeft gelijk. 

 
Vraag 2 
 

A. Je zoekt in het trefwoordenregister op minderjarigheid, dan kom je bij de 
artikelen 1:233 jo 1:234 BW. 

B. De eigenaar van de sportschool kan een beroep doen op art. 1:234 lid 3. 
 
Vraag 3 
 

A. Er is hier sprake van een onrechtmatige daad, deze is geregeld in art. 6:162 BW. 
B. Er kan ook gebruik worden gemaakt van de strafrechtelijke weg, hiervoor is art. 

261 SR van belang. 
C. Het gaat over de vrijheid van meningsuiting, deze is vastgelegd in art. 7 GW en in 

art. 10 EVRM. 
 
Vraag 4 
 

A. De bepalingen uit de APV zijn niet op hem van toepassing. Hij staat namelijk in 
zijn eentje, niet met meer dan 3 personen, hij gebruikt geen geluidsversterkende 
apparatuur en hij zingt ’s middags.  

B. Er kan een beroep worden gedaan op art. 6:162 BW, de onrechtmatige daad, 
omdat hij in strijd handelt met de APV. Maar dit is waarschijnlijk niet haalbaar (zie 
A). Er kan ook contact worden opgenomen met de gemeente. 

C. Art. 170 en verder GW. 
D. Hij kan een beroep doen op art. 7 GW, vrijheid van meningsuiting. Maar de 

vrijheid van meningsuiting kan worden ingeperkt door andere wetten. 
 
Vraag 5 
 

A. Dit gedrag valt onder afpersing, geregeld in art. 317 SR. 
B. Art. 51f SV (Zoek naar slachtoffer in het Wetboek van Strafvordering).  
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Practicum deel 2 
 
Vraag 1 
 
De eiser is het OM. 
De gedaagde advocaat R. van P, van mr. G.P. Hamer en mr. A.M. Finc-Kengen te 
Amsterdam 
 
Vraag 2 
 
Finc-Kengen (verdachte) zat in een personenbusje naast de Hamer (bestuurder). Finc 
stelde vast dat het verkeer voor hen vaart minderde en zei ‘Even bijremmen’. Hierna trok 
Finc de handrem van het voertuig aan waardoor de voortbeweging en de rijrichting 
werden beïnvloed. Hierdoor is het busje in de slip geraakt en op zijn kant gevallen, twee 
inzittenden liepen hierbij zwaar lichamelijk letsel op. 
 
Vraag 3 
 
Art. 6 Wegenverkeerswet 1994 
Art. 179 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 
 
Vraag 4 
 
Kan degene die de handrem aantrekt en daarmee de voortbeweging en de rijrichting 
van het voertuig beïnvloed, worden aangemerkt als een bestuurder conform art. 179 lid 
1 WVW 1994, ook al bevindt hij zich niet op de bestuurdersplaats. 
 
Vraag 5 
 
De Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch heeft de verdachte veroordeeld ter zake van 
overtreding van art. 6 WVW 1994. Hierbij kreeg de verdachte een taakstraf van 240 uren 
subsidiair 120 dagen hechtenis en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur 
van 12 maanden. De verdachte is aangemerkt als bestuurder, omdat hij de 
voortbeweging en rijrichting van het voertuig heeft beïnvloed. De verdachte vindt 
echter dat hij niet kan worden aangemerkt als bestuurder volgens art. 1 lid 1 sub n WVW 
1994 en vindt dat de Rechtbank onvoldoende met redenen heeft omkleed waarom 
verdachte wordt aangemerkt als bestuurder. De verdachte gaat in hoger beroep. Het 
hof beslist dat de verdachte niet ten onrechte is aangemerkt als bestuurder, want hij 
heeft bewust een bedieningsorgaan van het voertuig gehanteerd en hiermee de 
voortbeweging en rijrichting beïnvloedt. 
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Vraag 6 
 
Het hof heeft het verweer dat de verdachte niet kan worden aangemerkt als bestuurder 
conform art. 179 WVW 1994 verworpen op gronden die de verwerping niet kunnen 
dragen, de verwerping is onbegrijpelijk en onvoldoende met redenen omkleed.  
Tevens is er een schending van art. 348 jo. 349 jo. 350 jo. 352 jo. 358 jo. 359 jo. 415 jo. 
425 Sv. 
 
Vraag 7 
 
Kan een persoon die niet op de bestuurdersplaats zit, die een bedieningsorgaan 
gebruikt waardoor de rijrichting en voortbeweging worden veranderd, worden 
aangemerkt als een bestuurder in de zin van art. 179 lid 1 WVW en kan deze persoon de 
rijbevoegdheid worden ontnomen? 
 
Vraag 8 
 
De Hoge Raad verwerpt het beroep. Het oordeel van het Hof is niet onbegrijpelijk en 
de Hoge Raad oordeelt dat er geen sprake was van een onjuiste rechtsopvatting 
omtrent het begrip bestuurder (WVW 1994), door het Hof. Het maakt hiervoor niet uit 
dat de verdachte zich niet op de bestuurdersplaats bevond. Het oordeel luidt dat het 
middel faalt, de rechtbank heeft juist gehandeld. 
 
Vraag 9 
 
De motivering is te vinden in 3.3 en 3.4, beoordeling van het eerste middel. 
 
Vraag 10 
 
Iemand die niet achter het stuur zit, maar die als passagier de handrem aantrekt en 
daarbij de voortbeweging en rijrichting van het voertuig veranderd kan worden 
aangemerkt als een bestuurder in de zin van art. 179 lid 1 WVW én zijn rijbevoegdheid 
kan worden ontzegd. 
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WEEK 2 / WEEK 38  

Dialoogcollege 1 
 
 
Opdracht 1 
 

A. Van Bavel is aansprakelijk op grond van art. 7:658 BW en dient schadevergoeding 
te betalen aan Van der Lee. Het puin zorgde voor een onveilige situatie, Van 
Bavel geeft aan Van der Lee de opdracht om dit puin op te ruimen, maar neemt 
zelf onvoldoende maatregelen om dit veilig te maken en controleert Van der Lee 
niet. Van der Lee heeft van tevoren onvoldoende maatregelen genomen om dit 
ongeval te voorkomen, achteraf neemt hij wel maatregelen om zo’n ongeval in 
de toekomst te voorkomen. Hiermee wordt aangegeven dat het vrij makkelijk is 
om een dergelijk ongeval te voorkomen, dit had Van der Lee dan ook op 
voorhand moeten doen. 

B. Uit het arrest volgt ‘als er eenvoudige, passende maatregelen zijn die niet zijn 
benut, dan wordt het de werkgever aangerekend als er een ongeluk plaatsvindt’. 
Deze uitspraak is toe te passen op de casus en bevestigd dat Van der Lee 
aansprakelijk moet worden gesteld. 

 
Opdracht 2 
 

A. Art. 7 WVW 1994 
B. Het is onduidelijk wanneer iemand bij een verkeersongeval ‘is betrokken’ in de 

zin van art. 7 lid 1 WVW 1994.  
C. Mag een persoon die niet de bestuurder van het voertuig is, als betrokkene 

worden aangemerkt in de zin van art. 7 lid 1 WVW 1994? 
D. Koen kan niet aansprakelijk worden gesteld, want hij was slechts passagier in het 

voertuig dat een ongeluk heeft veroorzaakt. Een passagier is volgens de HR 4 
oktober 2011 geen betrokkene in de zin van art. 7 WVW 1994. 
 
Het ongeval is niet aan Koen te wijten, hij zat slechts op zijn telefoon en het was 
Philips keuze om mee te kijken.  
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WEEK 3 / WEEK 39 
Diaoloogcollege 2 
 
Opdracht 1 
 

1. Is het een algemeen verbindend voorschrift? 
Algemeen: ja, deze regel geldt voor iedereen. 
Abstract: ja, het is een algemene verordening. 
Bevoegd tot stand gekomen: Nee, het college van B en W is niet bevoegd. In art. 
147 GemW, is de bevoegdheid tot het maken van verordeningen gegeven aan 
de Gemeenteraad, dus niet aan het college van B enW, tenzij deze is 
gedelegeerd, maar dat is in dit geval niet aannemelijk. In art. 172 GemW is de 
bevoegdheid tot het opstellen van verordeningen over openbare orde gegeven 
aan de burgemeester. Dit is dus niet het college van B en W. 
Dit is een regel waarbij de vrijheid van burgers wordt ingeperkt. Deze regel moet 
daarom te herleiden zijn tot een wet in formele zin. Dat is niet het geval, dus zo’n 
regel is geen geldige rechtsbron. 

 
2. -   Democratische legitimatie: de Gemeenteraad is democratisch gekozen en de 

wetten worden dus gemaakt door vertegenwoordigers. 
- Rechtszekerheid 
- Wetten gelden in heel Nederland op gelijke wijze 
 

Opdracht 2 
 

1. Ook als een bordje zichtbaar is geldt dat de bewaarnemer aansprakelijkheid niet 
geheel of gedeeltelijk kan uitsluiten. Een dergelijk beding is aan te merken als 
onredelijk (in de zin van art. 6:233 BW) omdat het voorkomst op de grijze lijst van 
art. 6:237 sub f BW. 
 

2. De voorwaarden waaraan rechtspraak moet voldoen om te kunnen worden 
ingeroepen als rechtsbron zijn: 
1. Gezaghebbende rechterlijke uitspraak 
2. Er wordt een nieuwe interpretatie van een regel geformuleerd 
3. Voldoende algemeen en abstract om als rechtsregel te gelden 
De Utrechtse rechter is een gezaghebbende, maar dit gezag is wel kleiner dan bij 
een uitspraak van de Hoge Raad. Het geeft een nieuwe uitleg van art. 6:237 sub f 
BW. En deze rechtsregel is voldoende algemeen, dezelfde situatie kan namelijk 
vaker voorkomen. Er dus een algemene rechtsregel uit deze uitspraak. Koen zal 
dus een beroep kunnen doen op deze uitspraak. 
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Opdracht 3 
 

1. Endemol doet een beroep op het gewoonterecht, dit is een ongeschreven regel. 
Endemol geeft aan dat het sinds 2008 een gewoonte is dat de rode knop 
verbonden is aan het accepteren van het bod van de bank en dat dit voor zowel 
kijkers als deelnemers duidelijk is.  
 

2. Endemol doet een beroep op het gewoonterecht, Endemol geeft aan dat de 
functie van de rode knop niet expliciet is vermeld in de overeenkomst, maar dat 
dit al sinds 2008 voortvloeit uit het programmaformat. De bewuste man is 
akkoord gegaan met het programmaformat. De bewuste man drukt op de rode 
knop en wist wat hiervan het gevolg zou zijn. Dit blijkt uit het feit dat de bewuste 
man meteen aangeeft dat hij het ‘fout’ heeft gedaan en dat het niet zijn 
bedoeling was om het bod van de bank te accepteren, maar dat dit kwam door 
de zenuwen. De bewuste man doet een beroep op de onduidelijkheid van de 
betekenis van de rode knop. Dit beroep zal echter niet slagen, omdat het voor 
beide partijen duidelijk was wat de knop in dit spel betekent. De handeling was 
duidelijk en daarom zal een beroep op geen wilsovereenstemming niet slagen. 
De rechter zal meegaan in de redenatie van Endemol.  
De bewuste man zou een beroep kunnen doen op wilsontbreken, zijn wil en 
verklaring kwamen niet overeen en dit bleek uit zijn reactie, meteen na het 
indrukken van de knop. Wilsontbreken heeft als gevolg dat er geen 
wilsovereenstemming is.  

 
 
Opdracht 4 
 

1. -     De wet, namelijk artt. 93 jo. 94 GW en art. 6:162 BW. 
- Internationale verdragen, namelijk het VN Klimaatverdrag, het Kyoto Protocol 

en het ‘no harm beginsel’ en het EVRM. 
- Rechtsbeginselen 

 
2. Burgers kunnen geen rechtstreeks beroep doen op het ‘no harm beginsel’, 

bepalingen uit het VN Klimaatverdrag en het Kyoto protocol, omdat deze 
uitsluitend bindend zijn tussen de staten. Als deze verplichtingen worden 
geschonden, is de Staat onrechtmatig, maar slechts tegenover een of meer 
andere staten. Het betreft namelijk geen voorschriften die ‘een ieder verbindt’, 
dan kunnen burgers hier wel een recht aan ontlenen.  
 

3. De artikelen 2 en 8 EVRM kunnen voorrang hebben op Nederlandse wetten, via 
art. 93 jo art. 94 GW. Dit kan als het verdrag een ieder verbindende inhoud 
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hebben, dat is bij art. 2 jo. Art 8 EVRM het geval. Deze internationale verdragen 
gaan voor Nederlands recht.  

 
 
Opdracht 5 
N.B. Deze opdracht is niet behandeld tijdens het dialoogcollege 
 
- De trias politica speelt een belangrijke rol in de uitspraak van de Urgendazaak. In 

de Urgendazaak is het te betwisten of de rechterlijke macht wel een uitspraak 
mag doen. Het is de uitvoerende macht die het Klimaatakkoord moet nakomen. 
De rechtsprekende macht en de uitvoerende macht kruisen hier elkaar. 
 

- De rechter geeft aan dat er in Nederland geen sprake is van een zuivere 
machtenscheiding en dat wij meer streven naar het bereiken van een evenwicht 
tussen de machten. Het behoort tot een van de taken van de rechter om het 
handelen van politieke organen te beoordelen. Maar hij mag dan wel slechts het 
recht toepassen. De rechter moet zich wel terughoudend opstellen als er 
gevolgen zijn voor derden.  
 

- Rob van Gestel en Marc Loth zijn het eens met de taakopvatting van de rechter in 
deze uitspraak. Zij vinden dat de rechter oplossingen zoekt voor complexe 
grensoverschrijdende problemen waar hij tegen aanloopt in een open en 
meerlagige rechtsorde als de onze. De rechter heeft zich voldoende 
terughoudend opgesteld. 
 

- Lucas Bergkamp is van mening dat de taakopvatting van de rechter niet zo ver 
strekt. De rechter kan niet zelf deze beslissingen maken, maar deze zouden 
moeten worden gemaakt door de wetgever. De rechter zou zich veel 
terughoudender moeten opstellen als het gaat om subjectieve keuzes. De 
rechter moet het recht toepassen, niet uitvaardigen.  
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WEEK 4 / WEEK 40 
Dialoogcollege 3 
 
 
Opdracht 1 
 

A. Laudy gaat in cassatie, het cassatiemiddel richt zich aan een aantal 
motiveringsklachten tegen het oordeel van de Rechtbank. 

 
B. Rechtsvraag: Moet een werkgever op grond van de zorgplicht (art. 7:658 BW) 

waarschuwen wanneer hij een werktuig vervangt waarmee de arbeid wordt 
verricht, als men weet dat een dergelijk werktuig op zichzelf genomen gevaarlijk 
is?  
 
Rechtsregel: Met art. 7:658 BW wordt niet beoogd een absolute waarborg te 
scheppen. De zorgplicht van de werkgever reikt niet zo ver dat hij ook 
aansprakelijk is voor alledaagse ongevallen waarbij de werknemer zelf de nodige 
voorzichtigheid verwacht mag worden.  
 
De Hoge Raad gaat mee in het oordeel van de Rechtbank. Het oordeel van de 
rechtbank is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. Want, zie 
rechtsregel en het is namelijk van algemene bekendheid dat een mes dat 
geschikt is om zachte puntbroodjes mee te snijden zo scherp is dat de gebruiker 
daarvan het gevaar loopt zich bij dat werk te snijden.  
 

C. De Hoge Raad maakt in haar motivering gebruik van een tweede 
orderechtvaardiging. Het feit sluit zich namelijk niet makkelijk aan bij de wet. Er is 
sprake van type 1, want het gaat om een interpretatiekwestie.  
 

D. Het criterium van Trias Politica, is hier niet relevant om te bespreken, dit speelt 
namelijk geen rol in dit arrest. Als eerste criterium kan worden gekeken naar de 
verschillene visies op recht. Er is vooral gebruik gemaakt van de 
interactionistische visie, er is gekeken naar wat er wel en niet verwacht kan 
worden van de werkgever, het is heel praktijkgericht. Daarnaast kan er gekeken 
worden naar de rechtsbronnen. De rechtsbronnen zijn juist gehanteerd, art. 7:658 
lid 1 BW wordt juist toegepast. Maar er had waarschijnlijk ook verwezen kunnen 
worden naar jurisprudentie. Als derde criterium kan er gekeken worden naar de 
regels van rechtsvinding van Smith. De teleologische interpretatiemethode wordt 
hier toegepast, er wordt namelijk gekeken naar het doel van de wet. Er had ook 
nog gekeken kunnen worden naar andere interpretatiemethodes. De 
omstandigheden van het geval zijn goed meegenomen, maar er hadden meer 
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interpretatiemethodes gebruikt kunnen worden en er hadden meer 
rechtsbronnen gebruikt kunnen worden.  De motivering is dus niet heel sterk. 

 
Opdracht 2 
 

A. Het belang van grootmoeder 
Het belang van de moeder  
Het belang van het kind 
Rechtszekerheid 
Precedentwerking 

 
B. Het is niet mogelijk om hier een afweging te maken met behulp van 

proportionaliteit. Er is namelijk niet echt sprake van een inbreuk. 
 
C. De juridische consequenties zijn, een overtreding van art. 1:228 lid 1 BW. Er is 

door de wetgevende macht over gesproken of grootouderadoptie moet worden 
toegestaan en dit is bewust niet gedaan. Als de rechter nu oordeelt dat het wel 
mag, is dat in strijd met de machtenscheiding. Daarnaast wil de Hoge Raad 
voorkomen dat deze situaties vaker voorkomen en dat meer grootouders hun 
kleinkind willen adopteren, dit kan dan niet zomaar geweigerd worden.  
 

D. Het kind is niet op de hoogte van het feit dat grootmoeder niet haar moeder is, 
want zij is verstandelijk gehandicapt.  
Moeder stemt in met de adoptie. 
Moeder heeft 9 jaar samen gewoond met het kind en grootmoeder, maar is nu 
uit huis. Het kind woont nog steeds bij grootmoeder.  
Aan de hand van deze feiten en omstandigheden ben ik van mening dat 
grootmoederadoptie in dit geval moet zijn toegestaan.  

 
Opdracht 3 
 

A. De SGP wil geen bestuurlijke en vertegenwoordigende functies aan vrouwen 
geven, omdat dit strijdig is met de roeping van de vrouw. Dit gaat in tegen art. 7 
VN-Vrouwenverdrag. 

 
B. Botsing van beginselen of belangen, type 2. 

 
C. Het discriminatieverbod / art. 7 VN-Vrouwenverdrag staat tegenover de vrijheid 

van godsdienst en de vrijheid van vereniging. 
 

D. Het passief kiesrecht hoort bij het functioneren van onze democratische 
rechtsstaat. Het is onaanvaardbaar dat een politieke groepering in strijd handelt 
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met het kiesrecht, voor alle burgers. Ook als dit berust op een godsdienstige 
levensovertuiging. Het discriminatieverbod weegt zwaarder dan het recht van 
vrijheid van godsdienst en vrijheid van vereniging. 
 

E. Er is goed gebruik gemaakt van rechtsbronnen. Er is bijvoorbeeld gekeken naar 
art. 7 VN-Vrouwenverdrag, vergeleken met de artikelen uit onze Grondwet. De 
verschillende bronnen zijn goed met elkaar vergeleken en er is geoordeeld welke 
het zwaarst weegt. Er is sprake van een tweede orde-rechtvaardiging type 2, er is 
namelijk een belangenafweging. Deze belangenafweging is gemaakt door te 
kijken naar de juridische consequenties. De visies op recht zijn moeilijk toe te 
passen. De uitspraak is niet positivistisch, want er staan rechtsbeginselen 
tegenover elkaar. Het is ook niet heel natuurrechtelijk, want er wordt niet 
geoordeeld dat een wet onrechtvaardig is. Er is ook niet heel erg gekozen voor 
een interactionistische visie, maar die had wel kunnen worden toegevoegd. Er 
kan in deze zaak gekeken worden wat wij in onze samenleving van elkaar en van 
politieke partijen mogen verwachten. De Trias Politica speelt ook mee in dit 
arrest (geen hele grote rol), de rechter oordeelt namelijk over wat de politieke 
partij hier moet doen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lawbooks | Uitwerkingen Inleiding Rechtswetenschap 
 

	 16 

WEEK 5 / WEEK 41 
Dialoogcollege 4 
 
Opdracht 1 
 
Criteria voor de kwaliteit van wetgeving: 
 
De acht eisen van Fuller: 
- Men moet algemene regels opstellen, zodat niet elke beslissing ad hoc hoeft te 

worden genomen 
- De regels moeten openbaar worden gemaakt 
- Regels mogen geen terugwerkende kracht hebben 
- Regels moeten begrijpelijk zijn 
- Regels mogen onderling niet tegenstrijdig zijn 
- Regels mogen alleen gemaakt worden als zij redelijkerwijs kunnen worden 

nageleefd 
- De regels mogen niet zo vaak veranderen dat burgers zich er niet op kunnen 

oriënteren 
- Er mag geen verschil zijn tussen de inhoud van regels en hun toepassing in het 

bestuur en rechtspraak 
 
Aanwijzingen voor regelgeving: 
- Noodzaak van regelgeving 
- Voorafgaand onderzoek 
- Duidelijkheid, eenheid en bestendigheid 
- Handhaafbaarheid 
- Neveneffecten 
- Lasten maatschappij 
- Evenredigheid 

 
Om te bepalen of een wetsvoorstel verplichte anticonceptie bij onverantwoord 
ouderschap wetgeving op kan leveren kan het beste gekeken worden naar de 
tegenstrijdigheid van regels en de handhaafbaarheid van regels, daarnaast kan er 
worden gekeken naar de evenredigheid. 
 
Argumenten tegen deze wetgeving: 
- Er moet geen wetgeving komen om anticonceptie bij onverantwoord ouderschap 

te verplichten, omdat dit in strijd is met het vrijheidsrecht om een gezin te 
stichten, zoals beschreven in het EVRM. Daarnaast is het in strijd met art. 11 GW, 
de onaantastbaarheid van het lichaam, het lichaam wordt doormiddel van 
verplichte anticonceptie wel aangetast. 
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- Er moet geen wetgeving komen om anticonceptie bij onverantwoord ouderschap 
te verplichten, omdat deze regel redelijkerwijs niet kan worden gehandhaafd, 
artsen mogen namelijk niet meewerken aan een dwangbehandeling van een 
wilsbekwame patiënt. Verplichte anticonceptie is een vorm van 
dwangbehandeling. 

 
Argumenten voor deze wetgeving: 
- Er moet wetgeving komen om anticonceptie bij onverantwoord ouderschap te 

verplichten, omdat er sprake is van noodzaak van regelgeving, het is een 
effectieve oplossing voor het probleem.  

- Er moet wetgeving komen om anticonceptie bij onverantwoord ouderschap te 
verplichten, omdat het er sprake is van evenredigheid, het gaat om tijdelijke 
anticonceptie, als de vrouw later wel weer kinderen ‘mag’ krijgen, kan de 
anticonceptie worden verwijderd. Dit maakt de maatregel minder vergaand 

 
Opdracht 2 
 
Elektronische detentie is het tenuitvoerleggen van een vrijheidsstraf, bij de 
gedetineerde thuis, waarbij de aanwezigheid van betrokkene op die plaats 
gecontroleerd wordt door middel van technische voorzieningen. 
 
ED kan worden toegepast voor ten hoogste 12 maanden. De opgelegde vrijheidsstraf 
moet ten minste zes maanden bedragen en ten minste de helft van de straf moet zijn 
ondergaan.  
 
De achterliggende reden voor dit voorstel is te vinden in het regeerakkoord, waarin is 
vastgelegd dat gedetineerden met goed gedrag meer bewegingsruimte en vervroegde 
invrijheidsstelling kunnen verdienen.  
 
Aan welke Aanwijzingen voor regelgeving is voldaan: 
- Aanwijzing 2.3. Voorafgaand onderzoek (hier is wel aan voldaan, maar niet 

genoeg) 
- Aanwijzing 2.6. Duidelijkheid, eenheid en bestendigheid 
- Aanwijzing 2.7. Handhaafbaarheid 
- Aanwijzing 2.11 Evenredigheid 

 
Aan welke Aanwijzingen voor regelgeving is niet voldaan: 
- Aanwijzing 2.2. Noodzaak van regelgeving  
- Aanwijzing 2.3. Voorafgaand onderzoek (er is te weinig onderzoek gedaan) 
- Aanwijzing 2.9. Neveneffecten 
- Aanwijzing 2.10. Lasten voor de maatschappij en de overheid 
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Aan welke kwaliteitseisen van Fuller is voldaan: 
- Algemene regels 
- Openbaarheid van de regels 
- Regels hebben geen terugwerkende kracht 
- Regels moeten begrijpelijk zijn 
- Regels mogen onderling niet tegenstrijdig zijn 
- Regels mogen niet te vaak veranderen 
- Geen verschil tussen inhoud en toepassing van de regels 

 
Aan welke kwaliteitseisen van Fuller is niet voldaan: 
- Naleving van regels 

 
Opdracht 3 
 

1. Als de wet wordt aangenomen is er een verlies van strafrechtelijke 
bevoegdheden, Nederland kan de betrokkene niet langer opsporen en 
berechten 
Maatregelen gericht op deradicalisering kunnen niet langer worden toegepast. 
Nederland kan niet langer inlichtingen verzamelen, waardoor de mogelijkheid 
om de nationale veiligheid te beschermen wordt beperkt. 

 
2. Het criterium van evenredigheid wordt hier geschonden, het is een zeer 

ingrijpende                                                      maatregel en het is daarom niet 
evenredig om de betrokkene uit te sluiten van de mogelijkheden tot 
rechtsbescherming. Daarnaast bestaat er al een alternatief, de strafrechtelijke 
weg. 

 
4. De naleefbaarheid heeft betrekking op de burgers die de regel moeten naleven. 

Het moet mogelijk zijn om je aan de regels te houden. 
 

5. Handhaafbaarheid heeft betrekking op het handhaven van de regels door de 
overheid. Het moet kunnen worden afgedwongen om je aan de regels te 
houden. 
 

6. De handhaafbaarheid wordt geschonden, er is namelijk een verbod op 
staatloosheid. De minister kan niet controleren of iemand naast de Nederlandse 
ook nog een andere nationaliteit heeft. Daarnaast is het lastig te controleren wat 
iemands rol in een terroristische groep is. 

 
 


