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1. Burgerlijk recht
1.1. Afbeelding van de originele Code Napoleon

Gebruik in het klaslokaal:
Deze afbeelding visualiseert het begin van het continentale burgerlijk rechtssysteem. Het is een
aanknopingspunt voor het abstracte thema recht. Deze afbeelding dient om leerlingen bewust te
maken van de oorsprong van ons rechtsstelsel en de bijhorende ideologie en filosofie van de Franse
Revolutie die tot vandaag zeer duidelijk te vinden zijn in onze eigen Belgische wetten. Geschikt als
opener voor het algemene thema recht.
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1.2. Kaart rechtsstelsels in de wereld.

Gebruik in het klaslokaal:
Deze kaart is om twee redenen bruikbaar in het klaslokaal. Ten eerste is deze kaart nuttig om de
leerlingen bewust te maken van culturele verschillen ten aanzien van rechtsstelsels op verschillende
plaatsen in de wereld. Zo kan de kaart gebruikt worden om een discussie over de verschillen tussen
ons burgerlijk recht en de Sharia - en de daarbij horende misverstanden – te houden.
Ten tweede is deze kaart bruikbaar om een aantal misconcepties over het recht in de hoofden van
leerlingen te duiden. Aangezien dit voor de meeste leerlingen vaak de eerste formele kennismaking
met recht is, zou het goed mogelijk kunnen zijn dat hun beeld hierover gevormd is door Amerikaanse
series en films. Deze kaart kan dan dienen om leerlingen bewust te maken van de verschillen tussen
het Anglicaanse common law, waarbij rechters een veel grotere invloed hebben op de wet via het
precedentenrecht; en het continentale burgerlijk recht, geënt op het Romeinse civiele recht en tot
uiting gekomen in de Napoleontische Code Civil, waarbij rechters de wet veel strikter interpreteren
(The economist, 2013).
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1.3. TedEd Animated Lesson: The history of marriage.

http://ed.ted.com/lessons/the-history-of-marriage-alex-gendler#watch
Gebruik in het klaslokaal:
Deze online les geeft de geschiedenis weer van een van de belangrijkste zaken die geregeld worden
in het burgerlijk recht: het huwelijk. Deze video geeft niet alleen beknopt de geschiedenis van het
huwelijk in al zijn vormen weer, homohuwelijk en polygamie incluis, maar gaat ook in op
verschillende wettelijke en institutionele bepalingen rond het huwelijk door de tijd heen. Deze video
kan dienen om leerlingen duidelijk te maken dat burgerlijk recht een weergave is van de mores van
de samenleving en dat recht dus een dynamisch gegeven is dat verandert over de tijd, samen met
nieuwe noden en ethische normen in de samenleving. Op die manier kan de goedkeuring van het
homohuwelijk in steeds meer Westerse staten verklaard worden.
Interessant is dat de TedEd leeromgeving een aantal andere tools kent om verder in te gaan op dit
onderwerp. Zo is er bij deze les een quiz bijgevoegd, die met behulp van een smartboard klassikaal
zou kunnen worden opgelost, en een online discussieomgeving waarin de leerlingen als opdracht in
discussie zouden kunnen gaan met andere TedEd-leden omtrent het instituut huwelijk en de
wettelijke bepalingen daarrond.
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1.4. Krantenartikel Sting onterft kinderen./TV-programma VOLT-Erfenissen.
Sting zal zijn kinderen weinig tot niets van zijn fortuin - bijna een kwart miljard euro - nalaten. Goede
opvoeding, klinkt het, maar ook tekenend voor hoe er tegenwoordig naar vermogen gekeken wordt. "Het
huidige erfrecht is inherent onrechtvaardig."
Hij schreef er een lied over, maar de kinderen van Sting krijgen geen 'Fields of Gold'. Stinkend rijk is hij nochtans.
De 62-jarige zanger liet afgelopen weekend weten dat zijn zes nakomelingen niet moeten rekenen op de
nalatenschap van zijn vermogen. Dat wordt geschat op zo'n 225 miljoen euro.
Sting groeide zelf op in een bescheiden arbeidersfamilie, nabij het Engelse Newcastle. De voormalige frontman
van The Police is nu een van de rijkste Britse muzikanten.
Daar zullen zijn drie dochters en drie zonen, geboren uit twee huwelijken en tussen 18 en 37 jaar oud, dus niet
van kunnen meegenieten. "Ik wil ze niet achterlaten met mijn rijkdommen", zegt Sting. "Die zijn als
molenstenen rond hun nek. Ze zullen moeten werken."
"Contra-intuïtief"
Geen voor de hand liggende keuze. "Evolutionair zijn ouders erop gericht alles te doen wat de kans op
voorplanting door de volgende generatie maximaliseert", zegt Guy Bosmans, professor gezinspedagogiek (KU
Leuven). "Als ouder met veel middelen is het erg moeilijk om je kinderen zuinig op te voeden. Wat Sting doet, is
contra-intuïtief en doordacht."
Het omgekeerde, een fortuin erven, komt nog steeds vaker voor. Die personen kunnen daar soms maar moeilijk
mee omgaan.
Toch is het dwingen van je kinderen om op eigen benen te staan, niet altijd de beste optie. "Sommige kinderen
zullen het ervaren als een teken van grote liefde, anderen zullen zich afgewezen voelen", zegt Bosmans.
Maar als Stings keuze aansluit bij wat zijn kinderen nodig hebben, dan heeft hij een zinvolle opvoedingsdaad
gesteld. "Lovenswaardig", volgens Bosmans. "Als je als ouder de boodschap wil meegeven aan je kinderen dat
rijkdom in de wereld oneerlijk verdeeld is, is dit de beste methode om dat uit te leggen", meent hij. "De
belangrijkste opvoedingsregel is: doe zelf wat je belijdt."

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/volt/2.27168.
Dit Volt-debat gaat over de vraag of ouders hun kinderen wettelijk zouden moeten kunnen onterven
Gebruik in het klaslokaal:
Een mogelijk scenario bij deze twee bronnen zou kunnen zijn dat de leerlingen eerst het artikel over
Sting lezen. Daarna houdt je een klasdiscussie over de wenselijkheid van zo’n maatregel. Vervolgens
verduidelijkt de leerkracht dat het in België wettelijk niet mogelijk is om je kinderen volledig te
onterven. Hierna toon je het Volt-Debat. Na dit debat laat je de leerlingen een position paper
schrijven over de vraag of de wet al dan niet aangepast moet worden om dit toe te laten. Het
voordeel van het combineren van deze twee bronnen is dat de eerste toelaat de leerlingen na te
doen denken over hun eigen visie over erfenissen. De tweede bron kan de argumenten gebruikt in de
eerste discussie naar een hoger kwalitatief niveau tillen omdat de leerlingen dan hun standpunten
kunnen koppelen aan de visie van enkele experts in deze materie.
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1.5. TED Talk: Let’s simplify legal jargon!
http://www.ted.com/talks/alan_siegel_let_s_simplify_legal_jargon.
Gebruik in het klaslokaal:
Deze 4 minuten durende Ted conferentie gaat over een zeer prangende vraag bij de studie van het
recht: het moeilijke en voor leken vaak ondoordringbare jargon. Siegel maakt hier een case voor het
simplificeren van rechtsovereenkomsten in het belang van de consument. Hoewel dit niet uitsluitend
op burgerlijk recht betrekking heeft, zijn de voorbeelden die hij aanhaalt dat wel. Hij heeft het onder
andere over gebruiksovereenkomsten bij creditkaarten. Dit thema sluit ook aan bij thema’s die jonge
adolescenten zeker zullen kennen. Zo zijn ze zeker al in aanraking gekomen met 147-pagina’s
tellende “terms & conditions” op websites zoals facebook en verschillende smartphone-apps. Net als
iedereen lezen ze die uiteraard niet, wegens te moeilijk, en klikken ze gewoon op akkoord daarbij
vaak een deel van hun privacy afstaand. Indien die koppeling gemaakt wordt kan deze video zeker
gebruikt worden als didactisch materiaal onder burgerlijk recht.
Nederlandse ondertiteling mogelijk.
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2. Handelsrecht
2.1. Internetartikel: Zeb rekent definitief af met sperperiode.
Kledingketen ZEB roept in haar strijd tegen de sperperiode nu de hulp in van zijn klanten. Het bedrijf wil
definitief afrekenen met de "absurde" maatregel. Een petitie is de nieuwe stap, dat schrijven De Tijd, Het
Nieuwsblad en De Standaard.
Luc Van Mol, de CEO van ZEB, stuurt donderdag per mail een filmpje naar 300.000 klanten. Van Mol trekt al jaren ten strijde
tegen de sperperiode, maar nu roept hij zijn klanten in het filmpje op zich uit te spreken in een door zijn bedrijf gelanceerde
petitie. Klanten die surfen naar sperperiodeprotest.be, kunnen hun handtekening plaatsen om te protesteren tegen de
sperperiode. ZEB wil tegen 50.000 handtekeningen tegen de start van de sperperiode.
In zijn mail kondigt ZEB ook aan dat het vrijdag al begint met de koopjes. Dat mag volgens de Belgische wet pas vanaf 1 juli.
Volgens Van Mol is de wet rond de sperperiode uitgehold. "Ze wordt omzeild met koppelverkoop."
"Actie is nutteloos"
Dat ZEB met een petitie naar de consumenten trekt, heeft geen zin, zo stelt Unizo. De ondernemersorganisatie benadrukt net als
zelfstandigenorganisatie NSZ dat de sperperiode recent door de wetgever herbevestigd werd. "Er is absoluut geen
rechtsonzekerheid voor handelaars. De sperperiode wordt erkend zowel bij wet als via de rechtspraak en blijft voortbestaan. En
iedereen moet die naleven", aldus Unizo-topman Karel Van Eetvelt.
"De sperperiode is er om de eerlijke concurrentie in de modesector te regelen, niet om de consument te beschermen. Een petitie
vol handtekeningen van consumenten is waardeloos" klinkt het fors.

Gebruik in het klaslokaal:
Dit krantenartikel dient om de leerlingen te tonen dat handelsrecht vaker dan ze denken, over zaken
gaat die dicht aansluiten bij hun leefwereld. Hieraan zou een klasdiscussie kunnen gekoppeld worden
over het belang van een sperperiode voor eerlijke concurrentie en of de leerlingen vinden of deze
periode al dan niet moet worden afgeschaft.

2.2. Video: Hoe oordeelt een rechter bij een faillissement?
https://www.youtube.com/watch?v=VmzD4kArM3k
Gebruik in het klaslokaal:
Deze video toont een uit het leven gegrepen beeld van hoe een rechtbank oordeelt bij een
faillissement. De uitleg toont kort de procedure bij een faillissement (curator neemt regie financiën
over) en legt uit waarom zulke rechtspraak achter gesloten deuren gebeurt. Op het einde legt een
persrechter als bonus het belang uit van de openbaarheid van zitting van een rechtbank.
De leerlingen zouden aan de hand van dit filmpje zelf kunnen beschrijven hoe de rechtsprocedure bij
een faillissement verloopt.
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2.3. Animated lesson: What are the EU-US Trade Talks (TTIP) About?
https://www.youtube.com/watch?v=41snQ9AEQOU
Gebruik in het klaslokaal:
Deze geanimeerde les gaat over het niveau waar het grootste deel van ons handelsrecht vandaan
komt, nl. de EU. Meer specifiek gaat het hier over de TTIP gesprekken. Het goeie aan deze video is
dat zeer duidelijk wordt uitgelegd wat een tarief is en waarom regulatie van de handelsmarkt nodig
is. Daarnaast geeft het een duidelijk beeld van hoe internationale handelswetgeving tot stand komt,
namelijk diplomatie. De leerkracht zou bij dit filmpje een aantal begrippen kunnen geven die de
leerlingen zelf moeten verklaren tijdens het bekijken van dit filmpje.
Daarnaast kan de leerkracht ook wijzen op de minder positieve kanten van TTIP, namelijk dat
sommige Europese regulatie net verzwakt kan worden. Hierover kunnen de leerlingen dan een
klasdiscussie houden of een position paper schrijven.

2.4. Vendiagram: Supranationale Europese instellingen

Gebruik in Klaslokaal:
Deze diagram geeft een overzicht weer van alle supranationale instellingen waarbij Europese landen
betrokken zijn. Het grootste deel daarvan heeft betrekking op handel, en hebben dus een inwerking
op het nationale handelsrecht in deze landen. Een mogelijke opdracht zou kunnen zijn om de
leerlingen dit diagram te geven en een beschrijving van de vermelde instellingen. Zij moeten dan zelf
invullen welke instellingen de welke zijn. Eventueel kan dit gedaan worden aan de hand van een one-
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two-share oefening, waarbij de leerlingen eerst alleen, dan per twee en dan in groep hun
antwoorden vergelijken.
2.5. Serie: Suits Seizoen 01 Aflevering 06.

Suits is een Amerikaanse advocatenserie die draait rond twee
zakenadvocaten: Mike Ross en Harvey Specter. In de serie komen elke
aflevering rechtsdisputen voor, die vooral rond handelsrecht draaien.
In deze aflevering gaat het om handelen met voorkennis. Tijdens het
bekijken van de aflevering kan de leerkracht de leerlingen een aantal
vragen laten beantwoorden. Wat is handelen met voorkennis, waarom
is handelen met voorkennis een overtreding van de wet, hoe wordt
handelen met voorkennis bewezen,…
Om een link met de Belgische actualiteit te maken zou in de klas nadien
ook de zaak van Karel de Gucht en diens vermeende handel met
voorkennis van zijn Fortisaandelen kunnen besproken worden.

11

3. Internationaal privaatrecht
3.1. Fragment: The Simpsons Seizoen 21 aflevering 22.
Gebruik in het klaslokaal:
Dit Fragment uit de Simpsons (S21E22; start 17:00) gaat
over een moord die Sideshow Bob op Bart wil plegen en
waarbij hij de verschillen in jurisdicties tussen
verschillende staten wil uitbuiten om vrijuit te gaan. Bob
plant om Bart mee te nemen naar het 5-star point, waar
5 staten samenvallen. Hier wil hij ,staande in de eerste
staat, zijn hand uitreiken tot in de tweede staat om van
daaruit een pistool af te vuren. De kogel zou dan door de derde staat vliegen, om dan Bart in de
vierde staat te raken waarna die doodvalt in de vijfde. Daar geen enkele daad apart illegaal is, kan
Sideshow Bob in geen enkele staat voor de moord vervolgd worden.
Dit absurde fragment verdient wat uitleg in het licht van internationaal privaat recht. Ten eerste is dit
strikt genomen geen internationaal recht omdat het over verschillende federale staten binnen de VS
gaat. Toch is de analogie sterk genoeg om dit te rechtvaardigen. Een moord valt uiteraard ook onder
strafrecht i.p.v. privaatrecht. Toch zou dit fragment nuttig zijn als introductie voor een les over
privaatrecht, mits voorgaande opmerkingen aan de leerlingen toegelicht worden.
Het doel van dit fragment zou voornamelijk zijn om leerlingen op een humoristische wijze te laten
kennismaken met de gevolgen van het kiezen voor een bepaalde jurisdictie, om dan in de les door te
gaan op hoe gekozen wordt welke jurisdictie van toepassing is. Nadien kan dan gebruik gemaakt
worden van serieuzere cases waar internationaal privaatrecht relevant is, zoals in onderstaand
voorbeeld.

3.2. Artikel: De Morgen: Argentinië Vs. Bankroet: 0-2
Als Argentinië er voor 30 juni niet in slaagt een New Yorks vonnis om te buigen, dan is het land, net als in 2001, failliet. De
rechter verplicht het immers om 1,3 miljard dollar te betalen aan twee speculatieve fondsen. Daardoor kan Buenos Aires zijn
eerder herschikte schuld niet langer aflossen. Een scenario dat tot ver over de grenzen financieel tumult kan aanrichten.
Hangt Argentinië opnieuw een Argentinazo boven het hoofd, de volksopstand die in december 2001 uitbrak en dagenlange
plunderingen tot gevolg had toen de regering de complete bevriezing van de individuele bankrekeningen of corralitoinstelde?
De Argentinazo was de voorbode van wat de Argentijnse staat even later, daags na Kerstmis, moest vaststellen: de volstrekte
onmogelijkheid om zijn internationale schulden nog verder af te lossen.
Het ging hard. De peso werd van de dollar losgehaakt, 's lands inflatie schoot door naar 40 procent, het bruto binnenlands
product viel met 11 procent terug en een derde van de bevolking dook onder de armoedegrens. Vandaag, 13 jaar later, doemt het
spook weer op.
Een donderslag bij relatief heldere hemel, vinden analisten, want die vaart had het niet hoeven te lopen. Zo volgde Argentinië
keurig de beslissingen op van de internationale arbitrage die in het dispuut met de Spaanse olieaatschappij Repsol was gevoerd.
Buenos Aires vergoedde Repsol nadat het zijn aandelen in het nationale oliebedrijf YPF zag afgenomen. En in mei nog bereikte
president Cristina de Kirchner een akkoord met de Club van Parijs, een informele groep van schuldeisende landen. België kan
een bescheiden 8 tot 9 miljoen euro terugvorderen.
Maar toen, begin deze week, veroordeelde een hof van beroep in New York de Argentijnse staat tot het terugbetalen van zeker 1,3
miljard dollar (955 miljoen euro) aan twee 'aasgierfondsen'. Het vonnis werd geveld in de nasleep van het geschil dat de fondsen
al sinds de financiële crisis en het bankroet van 2001 met Buenos Aires uitvechten.
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Anders dan de houders van 93 procent van de Argentijnse schuld, die zich in 2005 en 2010 akkoord verklaarden met een
herschikking die hun een gedeeltelijke aflossing garandeerde, bleef een rist doordrukkers, de zogenaamde holdouts, een
complete terugbetaling eisen.
Twee fondsen, waaronder het Elliottfonds van de Amerikaanse miljardair Paul Singer, kregen nu gelijk in New York. Een poging
van Argentinië om de uitspraak door het Hooggerechtshof ongedaan te laten maken, vorige woensdag, mislukte. Anders gezegd:
Buenos Aires moet in de buidel tasten - en diep.
Domino-effect
De kleine anderhalf miljard dollar waarvan sprake zou op zich geen onoverbrugbaar probleem zijn als het niet een reeks andere
hefboomfondsen op ideeën zou brengen. Maar net dat dreigt nu te gebeuren. Gesteld dat alle onverbiddelijken handje contantje
eisen, dan moet Argentinië om en bij de 15 miljard dollar extra ophoesten, en dat terwijl de centrale bank niet meer dan 28,5
miljard dollar in reserve heeft. Mocht het de hefboomfondsen op hun wenken bedienen, dan zou Buenos Aires evenmin in staat
zijn om zijn wél geherstructureerde schulden volgens de gestelde termijn af te lossen. Zover willen Kirchner en haar excellenties
het niet laten komen, en dus kondigen ze aan met Elliott en consorten te willen onderhandelen - een aanbod dat ze eerder
nadrukkelijk niet in overweging genomen hadden. Alleszins maakt de president zich sterk dat een staking van de schuldaflossing
geen optie is, een retour naar 2001 nog minder.
Een van de meest besproken opties die Buenos Aires bestudeert, is een wetswijziging waardoor de waardepapieren onder
Argentijnse wet zouden vallen in plaats van onder die van de VS. Op die manier zouden de houders ervan misschien wat minder
rechtszekerheid genieten, maar zouden VS-rechtbanken er ook niet langer bij kunnen. Alleen: een makkelijke oefening wordt dat
in geen geval.
Pas gecoöpteerd senator Lode Vereeck (Open Vld), hoofddocent economie aan de UHasselt, was elf jaar lang (1998-2009)
gastprofessor rechtseconomie aan de universiteit Torcuato di Tella in Buenos Aires, een kweekvijver voor de
liberaaldemocratische elite.
Met lede ogen ziet Vereeck de toestand aan: "Argentinië is een land met erg veel potentieel, een grote knowhow en een fors
menselijk kapitaal", zegt hij. "Het is jammer dat Nestor Kirchner (de inmiddels overleden voorganger en echtgenoot van
Cristina, LD) de voorbehouden economische wederopstanding halfweg de jaren 2000 en de exportboom voor soja en vlees niet
heeft gebruikt om eindelijk schoon schip te maken."
Nationaliseringen
Oude reflexen als corporatisme en protectionisme kregen opnieuw de vrije hand, zegt Vereeck. "Het werd zo gek dat Cristina
Kirchner zelfs hoge exporttaksen instelde op vlees om de prijzen op de binnenlandse markt te drukken. De schuldherschikking
en de hernationalisering van het grootste privépensioenfonds van Argentinië, van oliebedrijf YPF en van de
luchtvaartmaatschappij Aerolineas, hebben Argentinië goeddeels van buitenlandse markten en investeerders afgesloten. De
regering verkeek niet alleen een unieke kans om haar financiën weer op orde te krijgen, ze vervalste zelfs de inflatiecijfers."
Dat alles dreigt Argentinië vandaag zuur op te breken. Vereeck: "In ieder geval kan een land zeker en vast failliet gaan. In de EU
kunnen we maar beter goed kijken naar wat in Argentinië aan de gang is. Een munt moet altijd in overeenstemming zijn met de
economie van een land. De voornaamste les is dat een overheid haar financiën strikt op orde moet hebben."
In de Argentijnse samenleving leverde het debacle van 2001 vooral de kritiek op dat Buenos Aires destijds al te gedwee naar het
Internationaal Monetair Fonds geluisterd had. Dat zwoer bij deregulering, liberalisering en een zeer snelle schuldafbouw.
Volgens Vereeck is er niets mis met de twee eerste elementen, maar heeft het IMF zelf intussen ingezien dat "de wurgoplossing
geen optie is. De schuldafbouw moet dus ook niet te snel gaan."

Gebruik in het klaslokaal:
Het gearceerde deel van dit artikel laat duidelijk blijken welke grote gevolgen het kan hebben om een
rechtszaak onder de ene dan wel de andere jurisdictie te laten vallen. Gezien het vrij moeilijke
onderwerp van dit artikel lijkt het in dit geval het beste om de leerlingen eerst alles individueel te
laten lezen, zonder mogelijkheid tot vragen stellen, om daarna klassikaal te verduidelijken. Daarbij
kan aan de leerlingen gevraagd worden om te proberen de geziene theorie rond Internationaal
privaatrecht te koppelen aan dit voorbeeld, alsook een paar meer algemene vragen. Een ervan zou
bijvoorbeeld zijn of ze vinden dat in dit geval de letter van internationaal privaatrecht moet gevolgd
worden, en de fondsen dus moeten betaald worden, of Argentinië, gezien de enorme sociale
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gevolgen voor zijn onderdanen, de wetgeving mag veranderen om de burgers van dat land te
beschermen tegen de hebzucht van dit soort hefboomfondsen.

3.3. Buzzfeed: 17 perks of having more than one passport.
http://www.buzzfeed.com/gabrielakruschewsky/perks-of-having-more-than-one-passport.
Gebruik in het klaslokaal:
Dit lijstje van Buzzfeed toont de mooie kanten van het bezitten van een dubbele nationaliteit, een
prangende kwestie in internationaal privaatrecht. Na het tonen van dit lijstje, kan dan verder gegaan
worden over de mogelijkheden om een dubbele nationaliteit te krijgen (jus soli & jus sanguini),
uitleggen hoe elke staat dit zelf bepaalt, en aantonen dat iemand op dezelfde manier ook apatride
i.p.v. bipatride kan worden. De leerlingen kunnen zelf voorbeelden geven van hoe ze denken dat
iemand meerdere nationaliteiten kan krijgen.

3.4. Documentaire: Lockerbie, Case Closed.
https://www.youtube.com/watch?v=XxMfxYUP6VI
Gebruik in het klaslokaal:
Deze documentaire gaat over een van de meest spraakmakende rechtszaken ooit waar
internationaal privaatrecht bij betrokken was. Een Amerikaans vliegtuig wordt door Libische
terroristen opgeblazen boven Schots luchtruim waarna het vliegtuig neerstortte boven het stadje
Lockerbie. Het proces werd gehouden op Nederlands grondgebied, maar onder Schots recht. De
leerlingen moeten uit deze documentaire onthouden dat in dergelijke grote zaken, de keuze voor
een bepaalde jurisdictie grote politieke gevolgen - vandaar de aanvankelijke Britse weigering om het
proces in een neutrale staat te houden - kan hebben en dat internationaal privaatrecht geen exacte
wetenschap is, en geheel eigen dynamiek heeft die niet te vergelijken valt met nationaal recht.

3.5. Documentaire: The Rainbow Warriors of Waiheke Islands.
Trailer: http://www.therainbowwarriors.nl/trailer.html.
Gebruik in het klaslokaal:
Deze documentaire volgt een groep overlevers van de Rainbow Warrior-aanslag, die samenleven op
het Nieuw-Zeelandse eiland Waihiki. De Rainbow Warrior aanslag was een bombardement van een
Greenpeace-schip door Frankrijk in Nieuw-Zeelandse wateren. Nieuw-Zeeland arresteerde twee
agenten van de Franse geheime dienst die betrokken zouden geweest zijn bij de aanslag. Nadien was
er een legaal dispuut tussen Frankrijk en Nieuw-Zeeland over wie jurisdictie had over de twee
agenten. Uiteindelijk kwam er arbitrage door de Secretaris-Generaal van de VN. Hoewel NieuwZeeland de agenten tot 10 jaar cel veroordeelden, zouden deze uiteindelijk slechts twee jaar in een
Franse cel doorbrengen (Pugh, 1987).
Hoewel de documentaire zelf niet dieper ingaat op de rechtszaak, is dit zeer menselijk verhaal wel
geschikt om deze klassieke case in internationaal privaatrecht aan te bieden aan de leerlingen. Het
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interessantste om daarbij mee te geven aan de leerlingen is hoe zulke geschillen beslecht worden. In
veel gevallen blijkt die procedure nogal ad hoc. Dat is een belangrijk punt om de leerlingen op te
wijzen, en deze zaak is daar, gezien de uitzonderlijke ruling door de Secretaris-Generaal van de VN,
zeer geschikt voor.
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4. Staatsrecht
4.1. Game: Assassin’s Creed 3

Gebruik in klaslokaal:
De game plaatst de speler rechtstreeks in het hart van de Amerikaanse revolutie. Als het personage
Connor Kenway kom je in aanraking met verschillende Amerikaanse Founding Fathers: George
Washington, Paul Samuelson, Benjamin Franklin,… De speler is aanwezig bij de ondertekening van de
Declaration of Independence en gaat tijdens de cutscenes verschillende discussies aan over wat later
zou uitgroeien tot de grondwet van de Verenigde Staten. De eerste van zijn soort. Ubisoft staat
bekend om zijn obsessie om niet alleen alle geschiedkundige feiten, maar ook de opbouw van de
steden in de juiste tijdsperiode alsook klederdracht en spraak, hypercorrect weer te geven. Zo bevat
de game ook een grote encyclopedie met geschiedkundige duiding bij alle personages en
gebeurtenissen.
Een game met een campagnemodus van gemiddeld 14u op zijn geheel in een les implementeren is
natuurlijk onmogelijk. Niet alleen vanwege de tijdsduur, maar ook omdat een school simpelweg niet
de consoles heeft om iedereen het spel te laten spelen. De game zou wel kunnen gebruikt in het
kader van een jaartaak geschiedenis waarbij een groep leerlingen de game speelt en bespreekt,
waarbij anderen dan weer een film of een boek kunnen bespreken.
In het klaslokaal kunnen wel filmpjes van de cutscenes gebruikt worden. Zo kunnen de leerlingen
vanuit de mond van historische figuren zelf de discussie over het belang van de scheiding der
machten, of een grondwet horen; en nadien verwerken en analyseren. Deze filmpjes zijn vrij op
youtube te vinden.
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4.2. Video: Federalism explained

.
https://www.youtube.com/watch?v=ZHoKLA8mVl8
Gebruik in het klaslokaal:
Dit filmpje legt in een presentatie de beginselen en werking van het federalisme uit. Aan bod komen
o.a. de geschiedenis en basisprincipes van federalisme, maar ook zaken zoals exclusieve en
concurrerende bevoegdheden. Een mogelijke valkuil van deze bron is het Amerika-centrische
karakter ervan, maar dat kan in de klas opgevangen worden door een oefening waarbij de leerlingen
zelf begrippen zoals states in het filmpje moeten vervangen worden door gewesten en
gemeenschappen. Het kan aangevuld worden met bv. krantenartikels over de discussie over
usurperende bevoegdheden en financiering waarmee de regering Peeters II kampte. Het mogelijke
nadeel van het Amerika-centrische moet m.a.w. omgezet worden door de leerlingen zelf de
verschillen tussen de VS en de Belgische situatie te laten duiden.

4.3. Internetdossier: Overzicht van de staatshervormingen1831-2001.
http://www.politics.be/duiding/6/.
Gebruik in het klaslokaal:
Wanneer men in België over staatsrecht spreekt, dan heeft men het onvermijdelijk ook over het
dossier van de staatshervormingen. Veel leerlingen zullen deze term zeker als eens opgevangen
hebben. Dit interdossier geeft een duidelijk overzicht van de vele grondwetsherzieningen in België.
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De laatste staatshervorming, het zogeheten vlinderakkoord, wordt hier echter niet toegelicht; en het
is een bewuste keuze om deze bron te gebruiken. De leerkracht kan de leerlingen dan een opdracht
laten uitvoeren waarbij ze zelf op internet de essentie van de zesde staatshervorming moeten
opzoeken en deze dan presenteren aan de andere leerlingen.

4.4. Het journaal: ontslag Leterme/Toelichting Carl Devos
https://www.youtube.com/watch?v=03yvyLwdfjQ
https://www.youtube.com/watch?v=_mL8jKPCmwI
Gebruik in het klaslokaal:
Deze twee fragmenten uit het VRT-journaal gaan over de vraag of de Regering-Leterme de scheiding
der machten geschonden had in de rechtsgang rond Fortis. Deze fragmenten zouden gebruikt
kunnen worden om de leerlingen de leerstof die ze in de bundel van het Vlaams Parlement zelf
bestudeert hebben toe te passen op een reële situatie uit België. Een scenario zou kunnen zijn om de
leerlingen het eerste fragment te tonen en dan een klasdiscussie te houden over de vraag waarom
dit een mogelijke schending van de scheiding der machten zou kunnen zijn, en of de leerlingen van
mening zijn of dit hier ook effectief gebeurt is. Het tweede fragment met toelichting van Carl Devos
gaat dan weer over de mogelijke beweegredenen van Leterme. Hier zou de vraag aan de leerlingen
kunnen zijn of het in gevallen als deze, waarbij het algemeen belang van het land op het spel staat,
het geoorloofd is dat regeringen de rechtsgang in een bepaalde richting duwen en wat daarbij de
gevaren zijn. Uiteraard is het nodig dat de leerkracht daarbij duiding geeft rond de geschiedenis van
Fortis na de crisis.

4.5. Muziekvideo: Three Branches Rap-Smart Songs
https://www.youtube.com/watch?v=ZCB8EOY5d48
Lyrics:
INTRO:
In the United States of America, government is divided into not one, not two, but three branches of
power
CHORUS:
One, Two, Three Branches Who's got the power, but who's got the power?(x4)
VERSE 1:
SCOTT: Who's got the power? Tell me who's in charge Of this country that's so vast and large
JEFF: Come on man, it's the president, in the White House Making sure the country's rules are carried
out
SCOTT: Nah, it's gotta be Congress on Capitol Hill They make the laws and they make the bills
MARC: Well, what about the Court, the Supreme Court? Gets rid of any law if it seems out of sort
SCOTT: Then who's got the power? Tell me who's in charge Of this country, that's so vast and large
JEFF: I just said the prez tops the other two Get a sense of what the president can do: He can take any
bill that Congress wrote up And veto that bill to say "hold up" And the president gets to be the one
who picks The new Supreme Court justices
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One, Two, Three Branches Who's got the power, but who's got the power?(x4)
VERSE 2:
SCOTT: No way, no way, no way, man, you're wrong Congress is the branch that's mighty and strong
Even if a president's veto blocks a bill Congress can vote again and pass it still So what the Court can
say a law is worthless? Congress can impeach a judge if he deserves this
MARC: Hey, wait a minute, whoa, don't cut the debate short Thinking you can just forget the Supreme
Court Judges of the court, yeah the president hire But then they get to serve until they die or retire
And if branches can't agree on fair play The Supreme Court always has final say
SCOTT: So who's got the power? Tell me who's in charge Of this country that's so vast and large
JEFF: Well, as you see, the three give each other challenges
MARC: They check on each other: che-che-checks and balances
One, Two, Three Branches Who's got the power, but who's got the power?(x4)
Gebruik in klaslokaal:
Hoewel dit nummer, en video eerder ludiek van aard zijn, slagen deze hiphoppers er toch in het
concept van checks and balances in 3 minuten vrij goed uit te leggen. Op basis van deze video zouden
leerlingen als opdracht in een driehoek kunnen het systeem van checks and balances visueel
weergeven met voorbeelden erbij hoe de ene macht de andere controleert. Daarna kan de
Amerikaanse situatie die uitgelegd wordt in deze video doorgetrokken worden naar de Belgische
interpretatie van scheiding der machten.
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5. Administratief recht
5.1. Parodie: Tini krijgt een GAS-boete

Gebruik in klaslokaal:
Deze, ietwat provocerende, cartoon kan gebruikt worden als eerste kennismaking met administratief
recht. Het heeft immers betrekking op een thema dat dicht bij de leefwereld van jongeren ligt: de
GAS-boetes. Vanuit dit startpunt kan de leerkracht de noodzaak van administratief recht beginnen
uitleggen. Vooral de regels die de burger tegenover de overheid beschermen kunnen hieraan
gekoppeld worden. Jonge mensen zullen ook veelal een mening hebben over de GAS-boetes. Naast
het doceren kan deze cartoon dan ook gebruikt worden als opener voor een klasdiscussie.

5.2. Opinie: 10 redenen om tegen de Gas-boetes te stemmen/ interview: Gas-boetes zijn een
noodzakelijke stok achter de deur.
http://www.knack.be/nieuws/10-redenen-om-tegen-de-gas-boetes-te-stemmen/article-opinion83062.html.
Gebruik in klaslokaal:
Deze twee artikels geven twee tegenovergestelde visie op de GAS-boetes weer: de een radicaal
tegen, de andere voor. Op basis van deze artikels, en de klasdiscussie bij bron 1, zou men aan
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leerlingen kunnen vragen kort een genuanceerde positie in te nemen tegenover GAS-boetes, gebruik
makend van de concepten rond administratief en staatsrecht (scheiding der machten). Op die manier
zou de kennis van deze twee rechtsconcepten zeer grondig getoetst kunnen worden doordat de
leerlingen een actuele discussie evalueren.

5.3. Video: Raad van state geeft pvda gelijk in bordenproces
https://www.youtube.com/watch?v=7wvnr4iRZ38
Gebruik in klaslokaal:
Deze video dient als een illustratie van wat de belangrijkste instantie in het administratief recht, de
raad van state, doet. Ze beschermt de rechten van de burger tegen de beslissingen van de
uitvoerende macht: in dit geval de kleine partijen die door de beslissing van het Antwerpse
stadsbestuur benadeeld worden bij de verkiezingen. De raad van state achtte dit blijkbaar in strijd
met het recht op vrije verkiezingen en het recht op informatie van de burger.

5.4. Grafiek evolutie in het aantal rechtszaken bij de Raad van State.

Bijhorende Tekst:
Tijdens het gerechtelijk jaar 2012-2013 werden in totaal 4.073 arresten (eindarresten en
tussenarresten) uitgesproken : 1.856 door de Nederlandstalige kamers - 2.184 door de Franstalige
kamers - 11 door de tweetalige kamers - 18 Duitstalige zaken (F/D) - 4 door de Algemene Vergadering
van de afdeling bestuursrechtspraak (deze arresten zijn niet opgenomen in de tabellen sub B.3.).
Tevens werden 938 beschikkingen met betrekking tot de toelaatbaarheid van cassatieberoepen
gewezen ( 420 F en 518 N).
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Rekening houdend met een beschikbaar aantal effectieven van 31 (16 N - 15 F) staatsraden
(uitgedrukt in FTE’s, full time equivalenten) levert dit een productie op van 161 arresten of
beschikkingen per staatsraad : 148 per N-staatsraad en 175 per F-staatsraad.
Vergeleken met het voorgaande gerechtelijk jaar werden in totaal door de Franstalige kamers
(inbegrepen de Duitstalige zaken) en de Nederlandstalige kamers 1.523 arresten minder uitgesproken
: 858 F - 665 N.
Meerdere factoren kunnen deze daling in de productie verklaren.
Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de instroom bij de kamers wordt gevormd door het aantal
zaken dat na neerlegging van het verslag van de auditeur en het verstrijken van de termijnen voor het
indienen van de laatste memories naar de kamers wordt overgezonden voor de vaststelling en
uitspraak.
De uitstroom van de kamers stemt quasi overeen met het aantal door de auditeurs neergelegde
auditoraatsverslagen: 4.073 arresten versus 4.190 verslagen (zie de cijfers in hoofdstuk IV «
Auditoraat »).
Ook per taalstelsel wordt gelijke tred gehouden met de instroom (1.856 N arresten t.o.v. 1.996
verslagen en 2.184 F arresten t.o.v. 2.194 verslagen).
Langs Nederlandstalige kant is het vernietigings- en schorsingscontentieux op het vlak van de
stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen terug tot normale proporties herleid, daar waar in
de voorgaande gerechtelijke jaren een abnormaal groot aantal arresten werden uitgesproken bij het
volledig wegwerken van de historische achterstand in dat contentieux.
Langs Franstalige kant is het oude vreemdelingencontentieux in dit gerechtelijk jaar verdwenen, daar
waar in het vorig gerechtelijk jaar nog 769 dergelijke arresten werden uitgesproken, productie die
uiteraard thans is weggevallen.
Voor het eerst treedt ook een daling van het aantal cassatiearresten op. Hier laat zich reeds de
weerslag voelen van de daling van het aantal ingediende cassatieberoepen in het algemeen
contentieux, zowel N als F, en vooral van de bijna halvering van het aantal ingeleide cassatieberoepen
in het vreemdelingencontentieux.
Dezelfde trend manifesteert zich uiteraard wat het aantal uitgesproken beschikkingen van al dan niet
toelaatbaarheid van cassatieberoepen betreft.
Uiteraard is het aantal uitgesproken arresten ook functie van het beschikbaar aantal staatsraden en
kamervoorzitters.
Tijdens het betrokken gerechtelijk jaar beschikte de afdeling bestuursrechtspraak op jaarbasis slechts
over 31 FTE’s (16N - 15F), daar waar zij eigenlijk uit 36 FTE’s had kunnen bestaan.
Langs Franstalige kant werd de onmoge-lijkheid tot vervanging van twee gedetacheerde staatsraden
geheel opgevangen door de afdeling bestuursrechtspraak, en dit omwille van de acute noden van de
afdeling wetgeving. De vervanging van een andere staatsraad heeft een jaar in beslag genomen.
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Langs Nederlandstalige kant waren de afwezigheden in essentie te wijten aan langdurige
afwezigheden wegens ziekte.
Gebruik in het klaslokaal:
Deze grafiek geeft een overzicht van het aantal uitspraken dat de juridische tak van de Raad van
State deed over de periode 2010-2013. Er is hier een significante daling te zien over de jaren heen. In
de bijhorende tekst worden hiervoor een aantal redenen gegeven. Een betere poortbewaking bij de
auditeur, waardoor er minder zaken doorverwezen worden. Het wegwerken van een historische
achterstand inzake bouwkundige zaken in Vlaanderen. Het afschaffen van het oude
vreemdelingencontentieux. Een daling van het aantal cassatiearresten en een tekort aan personeel.
Deze grafiek en tekst zouden aan de leerlingen kunnen worden bezorgd, waarna zij, na een uitleg van
wat de Raad van State doet, zelf uit de tekst moeten onderzoeken wat de redenen zijn voor de daling
in het aantal arresten over de jaren heen. Dit helpt hen dan zowel bij het realiseren van de
eindtermen CW i.v.m. recht als de onderzoeksvaardigheden.

5.5. Artikel HLN: Staat betaalt 55 asielzoekers boete van 500 euro per dag.
De afgelopen vier maanden heeft de overheid in totaal al 205.250 euro aan dwangsommen moeten
uitbetalen aan asielzoekers voor wie ze geen slaapplek vond. Voor meer dan tweeduizend asielzoekers,
onder wie 760 kinderen, was er vanaf oktober geen plaats op hotel of in een regulier centrum. Dat bericht De
Morgen.
Sinds november stapten 55 asielzoekers naar de rechtbank omdat de overheid hen geen dak boven het hoofd kon bieden. Die
gaf hen gelijk en legde de overheid dwangsommen op van 500 euro per dag per persoon. De afgelopen vier maanden moest de
federale regering voor deze 'dakloze' asielzoekers al 205.250 euro ophoesten.
Spaarpot Fedasil
43 van deze asielzoekers zijn nieuwkomers die voor het eerst een asielaanvraag deden in ons land, vier personen dienden al
eerder een aanvraag in, twee gezinnen verbleven hier illegaal. De betaling van de dwangsommen gebeurt via hun advocaten,
het geld komt uit een spaarpot die Fedasil, bevoegd voor de opvang van asielzoekers, opzij heeft gezet voor juridische
geschillen. Als de asielzoekers na de veroordeling een plaats aangeboden krijgen en ze niet ingaan op dat aanbod, worden de
dwangsommen niet langer uitbetaald. (belga/kh)

Gebruik in klaslokaal:
Dit artikel is een ander voorbeeld van administratief recht. In dit geval is het de uitvoerende macht
die zijn wettelijke taken niet nakomt ten opzichte van de burger en daarvoor door de rechter gestraft
wordt. Dit voorbeeld en voorgaand voorbeeld kunnen gebruikt worden om de leerlingen zelf na te
doen denken over administratief recht. De leerkracht kan dit artikel bijvoorbeeld geven en samen
met de leerlingen alle elementen uit de rechtszaak halen: de positie van de asielzoekers, de wet op
opvang, de problemen die Fedasil heeft om de opvang te voorzien. Daarna wordt aan de leerling
gevraagd om zelf in de rol van rechter te stappen en een arrest te vellen over deze situatie en dit
arrest te motiveren.
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