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Rechtspraak als rechtsbron
Een rechterlijke uitspraak heeft enkel bindende kracht voor de betrokken
partijen in een proces. Toch wordt aan uitspraken van rechters ook kracht
van wet toegewezen. Het is zo dat de rechters vaak beslissingen moeten
nemen aan de hand van vaag geformuleerde, abstracte wetten. Als de wet
door verschillende rechtscolleges herhaaldelijk op een bepaalde manier
geïnterpreteerd wordt, kan men aannemen dat de rechters in de toekomst
daar niet veel van zullen afwijken. Deze herhaalde beslissingen vormen de
vaste rechtspraak. Hiermee is de rechtspraak een belangrijke rechtsbron.
Vaak worden rechters ook beïnvloed door de rechtsleer. Dit zijn boeken,
artikels en dergelijke over recht in de breedste zin. Op die manier is ook de
rechtsleer een rechtsbron.
Bouckaert, B. & Van Hoecke, M. (2009). Rechtspraak. In B. Bouckaert & M.
Van Hoecke, Inleiding tot het recht (p. 48). Leuven: Acco.

illustratie 1 : verbod op het homohuwelijk in Texas herroepen (video)

Texas Gay Marriage Ban Ruled Unconstitutional By Federal Judge
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Figuur 1 : The Huffington Post (2014). Video: Texas gay marriage ban ruled
unconstitutional by federal judge. Online opgehaald op 15/12/2014.
(http://www.huffingtonpost.com/2014/02/26/texas-gay-marriageban_n_4860669.html).

Gebruik :
De video wordt door de leerkracht getoond bij het begin van de les(senreeks)
over rechtspraak, als uitgangspunt voor het aanbrengen van de materie.
Voorafgaand stellen de leerkracht en leerlingen klassikaal vast welke de taak
van de rechtspraak is (het recht interpreteren). Dit kan door het proces 
van de rechtspraak te analyseren aan de hand van enkele vragen: “wanneer
wordt er recht gesproken?”, “wie is daarbij betrokken?”, “op basis waarvan
beslist een rechter?”, etc.
Eens duidelijk is dat rechters de hun gegeven wetten interpreteren om in een
specifieke zaak een uitspraak te doen, wordt de video aangeboden. De
leerkracht dient de aandacht van de leerlingen te richten naar conflict
binnen de rechtspraak, aangezien daarin de ruimte van rechtspraak als
rechtsbron bestaat. Hiertoe introduceert de leerkracht de video als volgt: “We
gaan een voorbeeld bekijken over een wet uit Texas, in de Verenigde Staten,
welke het homohuwelijk verbiedt. Deze wet werd door enkelen aangevochten
en een rechter vernietigde de wet. Probeer na te gaan hoe de rechter zijn
uitspraak motiveerde.”
De video kan indien nodig tot twee maal toe bekeken worden, aangezien de
bron Engelstalig is en het tempo vrij hoog ligt. De klas bespreekt enkele
vaststellingen: rechters kunnen wetten vernietigen, in dit geval omdat de wet
met de Amerikaanse grondwet in strijd is. Het belangijkst is dat over
wetgeving gestreden wordt en dat rechters hierin een rol spelen. Om de brug
naar verdere bronnen te leggen, vraagt de leerkracht of de leerlingen andere
omstreden/bestreden wetgeving kennen.
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Motivatie :
De toetsing van wetten aan grondrechten (Constitution) is een belangrijke
functie van de rechtspraak. Ze beschermd burgers tegen de wetgever. Het is
in conflict tussen diverse rechtsbronnen dat de ruimte voor rechtspraak als
rechtsbron bestaat. Via gepolitiseerde kwesties, zoals het homohuwelijk, kan
men goed illustreren dat de rechtspraak geen neutraal gegeven is. De keuze
voor deze bron is ingegeven door de toegankelijkheid van het onderwerp: we
kunnen veronderstellen dat de meeste leerlingen dit als een politiek gegeven
begrijpen. Met deze bron begrijpen de leerlingen de politieke functie van de
rechtspraak, doorheen de concepten van (juridische) interpretatie en juridisch
activisme.

illustratie 2 : artikel 24 van de Grondwet (geschreven rechtsbron)
Artikel 24 van de Belgische Grondwet
§ 1. Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is verboden; de
bestraffing van de misdrijven wordt alleen door de wet of het decreet
geregeld.
De gemeenschap waarborgt de keuzevrijheid van de ouders.
De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder
meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige
opvattingen van de ouders en de leerlingen.
De scholen ingericht door openbare besturen bieden, tot het einde van de
leerplicht, de keuze aan tussen onderricht in een der erkende godsdiensten
en de niet-confessionele zedenleer.
§ 2. Zo een gemeenschap als inrichtende macht bevoegdheden wil opdragen
aan een of meer autonome organen, kan dit slechts bij decreet, aangenomen
met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.
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§ 3. Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele
rechten en vrijheden. De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde
van de leerplicht.
Alle leerlingen die leerplichtig zijn, hebben ten laste van de gemeenschap
recht op een morele of religieuze opvoeding.
§

4.

Alle

leerlingen

of

studenten,

ouders,

personeelsleden

en

onderwijsinstellingen zijn gelijk voor de wet of het decreet. De wet en het
decreet houden rekening met objectieve verschillen, waaronder de eigen
karakteristieken

van

iedere

inrichtende

macht,

die

een

aangepaste

behandeling verantwoorden.
§ 5. De inrichting, erkenning of subsidiëring van het onderwijs door de
gemeenschap wordt geregeld door de wet of het decreet.

Gebruik :
De leerlingen beseffen reeds dat rechters, middels de rechtspraak, wetten
interpeteren. Deze bron duidt de noodzaak aan - en de moeilijkheid van - die
interpretatie. De leerkracht toetst eerst wat de leerlingen onder neutraliteit
van onderwijs verstaan: “wat is dat, neutraliteit van onderwijs?”, “kun je
voorbeelden geven van zaken die niet mogen (niet neutraal zijn)?”, “wat vind
je zelf dat wel kan, welke zijn de grensgevallen?”, etc. Het resultaat van die
oefening wordt bijgehouden, klassikaal aan bord of individueel per leerling.
Nadien wordt Artikel 24 van de Belgische Grondwet aangeboden. In paar
gaan de leerlingen op zoek naar de wettelijke basis voor de neutraliteit van
onderwijs. Wat verstaat de Grondwet onder neutraliteit? Hoe kunnen we de
Grondwet interpreteren in de (grens)gevallen van de klassikale brainstorm?
Tussen de interpretatie van de Grondwet en de toepassing kan een moment
van synthese worden voorzien. Hierbij duidt de leerkracht de passages van
Artikel 24 die de neutraliteit uitmaken. Bij wijze van uitbreiding kunnen ook
enkele principes van interpretatie worden aangehaald: de ‘gewone’ betekenis
van taal hanteren, de ‘geest van de wet’ volgen, etc.
4

Motivatie :
De interpretatie van wetgeving door rechters wordt ingegeven doordat wetten
vaag kunnen zijn, of hun ‘juiste’ toepassing in een bepaald geval onduidelijk.
Het is zinvol voor de leerlingen om met die moeilijkheid in aanraking te
komen. Dit kan op een toegankelijke wijze door de neutraliteit van het
onderwijs, zoals omschreven door de Belgische Grondwet, te duiden.
Neutraliteit is een op het eerste zicht eenvoudig concept. (Net daarin schuilt
de moeilijkheid voor rechters ! ) De toepassing van neutraliteit, haar
invulling en grenzen, zijn bovendien met de klas- en schoolsituatie van de
leerlingen verbonden. Naast het betrekken van die leefwereld bij de materie,
worden de leerlingen zich via de lesinhouden bewust van hun relevantie voor
die context van klas en school.

illustratie 3 : de toepassing van neutraliteit (krantenartikels)
Onderwijstop : ‘Homo zijn heeft niets met neutraliteit te maken’
Brussel 10:22 - 19/08/2014
Zowel de top van het gemeenschapsonderwijs als van het katholieke net is het niet eens
met Charles Huygens, directeur-generaal van het stedelijk onderwijs in Brussel. Die vond
dat leerkrachten best terughoudend zijn met uitspraken over hun seksuele geaardheid.
"Of je nu houdt van mannen of vrouwen heeft niets met maken met neutraliteit.”
Huygens reageerde met zijn uitspraken op een Facebookpost van een homoseksuele
sollicitant, die te horen had gekregen dat hij best zweeg over zijn seksuele geaardheid.
De baas van het stedelijk onderwijs in Brussel schaarde zich in bedekte termen achter
de directrice die vroeg om de geaardheid te verzwijgen. “We leven in een grote stad en
daar zijn mensen van verschillende origine met verschillende overtuigingen. Daarom
moeten we een minimum aan regels laten respecteren”, zei hij bij de VRT.
Zowel de leiding van het vrije als van het gemeenschapsonderwijs is het daar niet mee
eens, bericht de openbare omroep. "Of je nu houdt van mannen of vrouwen heeft niets
met maken met neutraliteit”, zegt GO-topvrouw Raymonda Verdyck. “Geaardheid heeft
te maken met wie de persoon is, dat heeft niets te maken met een politieke of
ideologische visie noch met een levensbeschouwing." Jacky Goris, algemeen directeur
van de Scholengroep Brussel van het GO! schaart zich achter de visie van zijn topvrouw.
"Geaardheid kan niet tot de privésfeer verengd worden."
Ook hun collega bij het katholieke net zit op dezelfde golflengte. "Wij zouden zelf
dergelijke uitspraken niet herhalen", zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van het
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katholiek onderwijs. "Wij nemen een leerkracht als professional aan maar de identiteit
van die persoon is ook belangrijk. Uiteindelijk voeden we jonge mensen op tot volledige
personen (sic), en dat betekent dat ook de persoon van de leerkracht en zijn volledige
identiteit, met inbegrip van zijn seksualiteit, in het geding zou komen."
Debaets: 'Onderwijs zaait kiemen voor respectvolle burgers'
Ook Brussels staatssecretaris voor gelijke kansen Bianca Debaets vindt de uitspraken
van Huygens niet kunnen. “We moeten ons niet verschuilen achter neutraliteit”, zegt ze.
“Zeker in Brussel waar zoveel talen en culturen samenkomen, moeten we aanleren dat
diversiteit goed is. Dat er met anders zijn, niks mis is. In het onderwijs worden de kiemen
gelegd om jongeren te laten opgroeien tot respectvolle volwassenen.”

Raad van State: 'Moslimmeisjes mogen hoofddoek dragen op school'

Twee moslimmeisjes die op school een hoofddoek willen dragen, hebben gelijk
gekregen van de Raad van State. Die rechtbank heeft het verbod in het betreffende
schoolreglement vernietigd. Hetzelfde is gebeurd in een school in Sint-Truiden.
Daar
wou
een
jongen
een
tulband
kunnen
dragen.
Volgens het
gemeenschapsonderwijs blijft het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke
tekens in andere scholen wel van kracht.
Twee moslimmeisjes die een hoofddoek wilden dragen en hun ouders hadden het
hoofddoekenverbod in een school in Dendermonde aangevochten. De Raad van State oordeelde
dat een school een concrete reden moet hebben om zo’n verbod op religieuze symbolen in te
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voeren en vernietigde het verbod in de school. In het gemeenschapsonderwijs (GO!) is het dragen
van religieuze symbolen sinds vorig jaar verboden.
Met hetzelfde argument is ook verbod op religieuze symbolen in het schoolreglement van het
atheneum in Sint-Truiden verworpen. De jongen die naar de Raad van State stapte is een sikh,
een aanhanger van een Indisch geloof.
Volgens Pieter-Bram Lagae, de advocaat van de jongen, zal de uitspraak gevolgen hebben voor
heel het gemeenschapsonderwijs. ‘Ik denk dat een algemeen verbod in elk geval geen stand meer
zal kunnen houden. De Raad van State maakte duidelijk dat elke school moet kunnen aantonen
dat er sprake is van problematisch gedrag, zoniet is een algemeen verbod in strijd met het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Als het gemeenschapsonderwijs niet afstapt van
het algemeen verbod, voorspel ik echt een toevloed aan procedures.’
'Verbod blijft in andere scholen van kracht'
Zo hard wil het gemeenschapsonderwijs echter niet van stapel lopen. ‘Wij onthouden momenteel
vooral dat de Raad van State het gemeenschapsonderwijs bevoegd acht om zich uit te spreken
over het dragen van religieuze symbolen op school. Dit nadat het Grondwettelijk Hof dat in 2011
al eens deed’, zegt woordvoerder Sarina Simenon. ‘Maar het is wel gek dat we dus wel de
bevoegheid krijgen, maar het in de school in Sint-Truiden voortaan niet langer mogen toepassen.’
De juristen van het gemeenschapsonderwijs bestuderen het oordeel van de Raad van State, om te
bekijken welke gevolgen het kan hebben. 'In alle andere scholen blijft het verbod voorlopig van
kracht.’
Minister

van

Onderwijs

Hilde

Crevits

(CD&V)

benadrukt

de

autonomie

van

de

schoolbesturen. Tegelijk geeft ze aan dat elke jongere zich thuis moet voelen in onze scholen. Voor
het overige wil ze het arrest van de Raad van State eerst grondig bestuderen.

Gebruik :
De leerlingen kennen het belang en de uitdagingen van de rechtspraak als
rechtsbron (interpretatie). De leerlingen zijn ook vertrouwd met de basale
kenmerken van de neutraliteit van onderwijs. Voortbouwend op die kennis
kunnen deze twee krantenartikels worden aangeboden als voorbeelden van
interpretatie. De leerlingen nemen in groep (vier tot zes leerlingen) de artikels
door. Ze focussen daarbij op de verschillende interpretaties die diverse
actoren maken. De leerkracht stimuleert de leerlingen om zelf een positie in
te nemen: “wie vindt dat neutraliteit hier van toepassing is? Waarom (niet)?”
De onderwerpen (homoseksualiteit en geloofsovertuiging) zijn immers niet
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alleen actueel, maar in hun betrekking op de neutraliteit van onderwijs ook
voor de leerlingen tastbaar.
De leerkracht dient in de begeleiding enigszins stout te zijn door te eisen dat
neutraliteitsregels universeel zijn: ‘het normale’ kan geen uitzondering
genieten. Concreet betekent dit dat indien geopperd wordt dat ‘door
neutraliteit homoseksuelen hun geaardheid niet mogen uiten’, ook uitingen
van heteroseksualiteit de neutraliteit overtreden.

Motivatie :
Het gebruik van de artikels bouwt voort op de voorgaande bronnen. Of liever:
de kennis die met voorgaande verworven wordt. Ze fungeren niet enkel als
aanvulling, maar kunnen ook worden aangeboden indien de leerlingen
moeite hebben om spontaan voorbeelden rond de neutraliteit van onderwijs
aan te geven. Sowieso tonen de krantenartikels dat neutraliteit onder druk
staat; dat er geen consensus is rond de ‘juiste’ interpretatie. Men kan
beweren dat de onderwerpen voor discussie zullen zorgen. Is er dan geen
vrucht in discussie? Klassikaal debat moet wel sereen gebeuren, met respect
voor ieders mening. Door de combinatie van de twee onderwerpen in kwestie
(homoseksualiteit, hoofddoeken) moet een botsing tussen leerkracht en
(bepaalde) leerlingen voorkomen worden. De leerkracht is immers in staat
om advocaat-van-de-duivel-gewijs op beide gevoeligheden te spelen, en aldus
debat binnen de leerlingengroep te houden.

8

illustratie 4 : de scheiding der machten onder druk (schema)

PARLEMENT

RECHTERS
Raad van State
Grondwettelijk Hof

REGERING
Administratie

Figuur 2 : Schema van de scheiding der machten. Naar een voorbeeld,
online opgehaald op 15/12/2014. (http://slideplayer.nl/slide/2010096/).

Gebruik :
De leerlingen zijn reeds vertrouwd met het belang van de rechtspraak als
rechtsbron (interpretatie). De leerkracht toets vooraf het begrip van de
scheiding der machten. Daarmee wordt klassikaal een aan het bovenstaand
schema gelijkend model bekomen. De leerkracht werpt dan de interpretatie
door rechters op als een ‘probleem’ in termen van de scheiding der machten:
“indien rechters (mee) bepalen wat een wet inhoud, hebben ze dan geen
wetgevende functie?” De leerlingen kunnen vrij over deze problematiek
reflecteren. Richtinggevnde vragen zijn: Hoe ruim is de marge die rechters
hebben? Is een interpretatie door rechters vermijdbaar? Wordt de scheiding
der machten echt geschonden?
De leerkracht duidt de term ‘juridisch activisme’ aan op het schema. (Van
rechterlijke naar wetgevende macht.) Ook een markering in tegengestelde
9

richting wordt gemaakt. (Van wetgevende naar rechterlijk macht.) Hierop
doceert de leerkracht de ‘interpretatieve wet’, welke fungeert als een
(omstreden) beperking van de rechterlijke macht. Bij wijze van uitbreiding op
de fluïditeit van de ‘scheiding’ kan gewezen worden op de sterke rol van de
regering in de vorming van Belgische en Vlaamse wetgeving.

Motivatie :
De scheiding der machten is een essentieel onderdeel van de rechtsstaat en
onze juridische filosofie. De positie van de rechtspraak is echter niet mooi
afgelijnd. De aanduiding van juridisch activisme en interpretatieve wetgeving
als ‘overtredingen’ op dit schema, moeten dit illustreren. Daarnaast toont het
de institutionele strijd rond rechtspraak, in aanvulling op het idee van een
gepolitiseerde rechtspraak dat met eerdere bronnen werd geduid.

illustratie 5 : visies op een ‘politieke’ rechtspraak (cartoons)
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Figuur 3 : Cartoon die juridisch activisme toont als een aanslag op de
wetgevende en uitvoerende macht. Online opgehaald op 15/12/2014.
(http://www.outsidethebeltway.com/wp-content/uploads/2010/12/JudicialActivism.jpg).

Figuur 4: Holbert (2008). Cartoon die twee ‘verwezenlijkingen’ van juridisch
activisme toont: een progressieve uitspraak inzake de mensenrechten van
terreurverdachten en inzake het recht op huwelijk voor homoseksuelen.
Online opgehaald op 15/12/2014.
(http://www3.allaroundphilly.com/blogs/pottstown/TonyAP/uploaded_images/holb080614747357.gif).
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Figuur 5 : Cartoon die juridisch activisme voorstelt als een ‘handpop’ van
bedrijfsbelangen en een aanslag op de rechten van individuen, de jurisdictie
van lagere rechtbanken (state courts) en precedenten (rechtspraak als
rechtsbron). Online opgehaald op 15/12/2014.
(http://www.hightowerlowdown.org/sites/hightowerlowdown.civicactions.net/files/201102_cartoon.jpg).

Figuur 6 : Cartoon over de aanstelling van Sotomayer als rechter in het
Amerikaans hooggerechtshof. Haar aanstelling wordt gehekeld als ingegeven
door het progressief politiek programma van president Obama. Online
opgehaald op 15/12/2014.
(http://media.townhall.com/Townhall/Car/b/090528beelertoon_c20090527100658.jpg).

Gebruik :
De set aan cartoons wordt aangeboden aan de leerlingen, welke een analyse
maken van het getoonde standpunt inzake juridisch activisme. Indien de
cartoons gebruikt worden voor een leerlingengroep met een beperkte
voorkennis, gidst de leerkracht actief een klassikale analyse. Optimaler is
het de cartoons te gebruiken aan het einde van de les(senreeks) in kwestie,
12

bij wijze van evaluatie. De leerlingen kunnen de verworven kennis gebruiken
om de cartoons zelfstandig/in paren te interpreteren. Ook kunnen de
cartoons dienen om de leerlingen een eigen mening over juridisch activisme
te laten vormen. Zo kan de leerkracht aan de leerlingen vragen of ze bij een
cartoon kritiek hebben, of in welk standpunt ze zich wel kunnen vinden.

Motivatie :
Cartoons motiveren de leerlingen. Het zijn visuele bronnen met een vaak
humoristisch aspect. De aandacht die een leerling moet ‘investeren’ in de
bron is, in vergelijking met het resultaat dat bekomen wordt, relatief beperkt.
Een set aan cartoons maakt het mogelijk om diverse theoretische /
normatieve standpunten rond juridisch activisme op een laagdrempelige
manier te brengen. Door te kiezen voor een set, kan ook gedifferentieerd
worden in de moeilijkheidsgraad.

De Gewoonte
Gewoonterecht of ongeschreven recht is in principe de tegenhanger van het
geschreven recht. Met het gewoonterecht worden de gebruiken bedoeld die in
een samenleving als wet beschouwd worden, zonder dat die in een bepaalde
wet neergeschreven staan. Deze gewoonten zijn even bindend als geschreven
rechtsbronnen. In bepaalde landen die minder geschreven wetsbronnen
hebben, is het gewoonterecht een belangrijke rechtsbron.
Een gewoonte bestaat wanneer een bepaalde groep het gebruikelijk acht om
zich op een bepaalde manier te gedragen. Het is logisch dat niet iedere
gewoonte deel uitmaakt van het gewoonterecht. De gewoonte van een
bepaalde burger om tweemaal per dag zijn tanden te poetsen zal nooit tot het
gewoonterecht behoren. Om tot het gewoonterecht te behoren is het
essentieel dat men zich aan de gewoonte houdt omdat men de gewoonte
ervaart als een juridische verplichting.
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Bouckaert, B. & Van Hoecke, M. (2009). Gewoonterecht. In B. Bouckaert &
M. Van Hoecke, Inleiding tot het recht (p. 48). Leuven: Acco.

illustratie 1 : kerstgeschenken in The Big Bang Theorie (videofragment)

Figuur 7 : Uittreksel uit The Big Bang Theory waarin één van de karakter het
gebruik van kerstcadeautjes (een ‘gewone’ gewoonte) tot in detail als
verplichting analyseert (https://www.youtube.com/watch?v=38x6kWB-xD4).

TRANSCRIPT :
1.

Hey Sheldon, are you and Leonard putting up a Christmas tree?

2.

No, because we don’t celebrate the ancient, pagan festival of Saturnalia.

1.

Saturnalia?

3.

Gather ‘round, kids. It’s time for Sheldon’s beloved Christmas special.

2.

In the pre-Christian era, as the winter solstice approached and the plants died,
pagans brought evergreen boughs into their homes as an act of sympathetic
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magic, intended to guard the life-essences of the plants until spring. This
custom was later appropriated by northern-Europeans and eventually it becomes the
so-called Christmas tree.
3.

And that, Charlie Brown, is what boredom is all about.

1.

Okay, well thank you for that, but I got you and Leonard a few silly-neighbour

gifts

so I’ll just put them under my tree.
2.

Do wait. You bought me a present?

1.

A-ha.

2.

Now why would you do such a thing?

1.

I don’t know, ‘cause it’s Christmas?

2.

Oh, Penny. I know you think you’re being generous, but the foundation of giftgiving is reciprocity. You haven’t given me a gift, you’ve given me an obligation.

3.

Don’t feel bad, Penny, it’s a classic rookie mistake. My first Hanukkah with
Sheldon, he yelled at me for eight nights.

1.

Nah, honey, it’s okay. You don’t have to get me anything in return.

2.

But of course I do, the essence of the custom is that I now have to go out and
purchase for you a gift of commensurate value and representing the same
perceived level of friendship as that represented by the gift you have given me.
That’s no wonder that suicide rates skyrocket this time of year.

1.

Okay, you know what, forget it. I’m not giving you a present.

2.

No, it’s too late. I see that elf sticker says “to Sheldon”. The die has been cast,

the

moving finger has writ, Hannibal has crossed the Alps.
3.

I know it’s funny when it’s not happening to us.

1.

Sheldon, I am very, very sorry.

2.

No, no, I brought this on myself by being such an endearing and important part of
your life. I’m going to need a ride to the mall.

3.

It’s happening to us.
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Gebruik :
Het fragment wordt zonder voorafgaande hints of opmerkingen aangeboden.
De leerlingen mogen het frament één maal bekijken, maar krijgen wel een
transcriptie. Dit laatste helpt om de (snelle, soms spitse) dialoog te volgen.
Het kan ook dienen als hulpmiddel bij de bespreking nadien. Die bespreking
begint met een analyse van ‘het probleem’ dat zich voor de karakters stelt.
De leerkracht stelt hiertoe vragen als “kun je de situatie beschrijven?” en
“welk probleem stelt zich hier?” Zo komen de leerlingen tot een begrip van
hoe een gewoonte ‘dwingend’ kan zijn.
De leerkracht vraagt aan de leerlingen om zelf voorbeelden van dergelijke
gebruiken te geven. De nadruk ligt telkens op en gewoonte die men
doorgaans naleeft omdat men ze als dwingend ervaart, ook is ze geen wet.

Motivatie :
Een gewoonte is een term die zowel in het juridisch jargon als het alledaags
taalgebruik voorkomt. Om tot een goed begrip van de gewoonte (juridisch) te
komen, helpt het om eerst de ‘gewone’ gewoonte te duiden. De (juridische)
gewoonte steunt immers op de notie van een gebruik, maar niet elke ‘gewone’
gewoonte heeft ook kracht van wet. Bovendien is het fijn om juridische
termen met een streepje humor op te leuken. Zowel het fragment van The Big
Bang Theory als het idee dat elk gebruik een wet zou zijn, dragen daartoe bij.

illustratie 2 : het relaas van Speedy de schildpad (verhaal)
Stel, je bent op reis op een exotisch eiland. Je vangt aan een riviertje, in het wild, een
schildpad. Je vangt de schildpad door deze met een schepnetje uit het water te
lichten. Je meent nu dat het jouw schildpad is. Dan komt er echter een meisje
aangerend. Zij vraagt wat je met haar schildpad doet. “Hoezo jouw schild, ik heb deze
schildpad net gevangen. Met mijn schepnetje heb ik ze uit de rivier gehaald. Ze is dus
van mij.” Het meisje protesteert: “Dat kan niet”, zegt ze, “want ik heb deze schildpad
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al gevangen. Op dit eiland vangen we schildpadden door ze een naam te geven en
deze op de buik van het dier te schrijven.” Je haalt de schildpad uit het net, draait ze
om haar buik te kunnen zien. Daar staat te lezen: SPEEDY.
Vrij naar de illustratie door Camille Desai (2013). Online opgehaald op
15/12/2014 (https://www.youtube.com/watch?v=1QCdCYUxnSs).

Gebruik :
De leerkracht verklaart dat gebruiken soms wel als wet kunnen dienen. De
leerkracht legt de situatie rond Speedy de schildpad uit. Er wordt goed
benadrukt dat je dacht een wilde schildpad te vangen, tot er plots iemand
opduikt die meent de wilde schildpad reeds te bezitten. De leerkracht vraagt
aan de leerlingen om de positie van rechter in te nemen: “van wie is de
schildpad?” Er zullen zich verschillende problemen stellen, waarrond de
leerkracht de voorwaarden voor een gewoonte met wetgevende kracht kan
duiden: de gewoonte hangt niet af van een overeenkomst tussen partijen (“je
kende de gewoonte niet”), er is een beperkte toepassing (“maar wat als men
leeuwen op een andere manier vangt?”), de gewoonte moet stabiel zijn
doorheen de tijd, de gewoonte moet noodzakelijk zijn, etc. Het belangrijkst is
dat de gewoonte naar voren treed wanneer er geen andere rechtsbronnen zijn
om een conflict te regelen.

Motivatie :
Eerder dan de werking van een gewoonte te doceren, biedt het verhaal van
Speedy de schildpad een praktisch probleem. De leerlingen kunnen zelf
ondervinden welke de moeilijkheden en argumenten zijn bij de toepassing
van een gewoonte als wet. Die problematiek is belangrijker om mee te geven
dan de gedetailleerde voorwaarden waarop een gewoonte kracht van wet
heeft.
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illustratie 3 : Maori traditioneel recht (gevalstudie)

Maori Traditional Law
At the time of the Treaty of Waitangi’s signing, Māori lived according to a complex
system of customary laws. These were based in concepts such as:






mana (status, either inherited or acquired)
tapu (sacred prohibition)
rahui (a form of tapu restricting access to certain food sources)
utu (repayment for another’s actions, whether hostile or friendly)
muru (a form of utu, usually a ritual seizure of personal property as compensation for an
offence).

Ahi kā – the fires of occupation
Customarily, rights to land and its resources were held by iwi orhapū, and individuals
derived their rights from membership of these groups. The rights were sustained
through continued occupation or use. It could include seasonal visits and temporary
encampments. This principle of occupation is called ahi kā – ‘keeping the fires
burning’. If a group or individual abandoned an area of land, their claim to it
weakened over three or more generations until it could be considered extinguished.

Native Lands Acts 1862 and 1865
The Native Lands Acts 1862 and 1865 established the Native Land Court. This freed
up more land for purchase by settlers as it individualised Māori land title. Justice
minister Henry Sewell described the aims of the court as, ‘to bring the great bulk of
the lands in the Northern Island… within the reach of colonisation’ and ‘the
detribalisation of the Māori – to destroy, if it were possible, the principle of
communism upon which their social system is based and which stands as a barrier in
the way of all attempts to amalgamate the Māori race into our social and political
system.’
Overheid van Nieuw-Zeeland (2014). Maori traditional law. Online
geraadpleegd op 15/12/2014 (http://www.teara.govt.nz/en/te-ture-maoriand-legislation).
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Gebruik :
De leerlingen bezoeken de website waaruit het uittreksel genomen is. Ze
verkennen er het traditionele rechtssysteem van de Maori om te zoeken naar
hoe een gewoonte functioneert. De leerkracht geeft hiertoe de leerlingen een
taak waarbij een antwoord moet gevonden worden op vooraf gegeven vragen.
Enkele vragen bouwen een vertrouwdheid met de gevalstudie op: “wie zijn de
Maori?”, “waar leven ze?”, “in welk opzicht is het recht traditioneel?”
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar ‘the fires of occupation’ waarbij het
recht op land voortkomt uit gebruik van het land (een gewoonte). Een
cruciale vraag in deze is “hoe verschilt de toekenning van land bij de Maori
van deze bij ons?”. Door hier een antwoord op te zoeken merken de
leerlingen verschillen in eigenaarschap (collectief vs. persoonlijk) en
verwerving (gewoonte vs. contractueel).

Motivatie :
Andere rechtssystemen dan het onze steunen soms sterker op de gewoonte.
Er is het Angelsaksisch systeem van de common law. Met deze bron wordt
echter een ‘traditioneel’ systeem van recht verkend. De gewoonte wordt zo in
verband gebracht met sociaal kapitaal en communautarisme. Er is dan
(ideaaltypisch) een duidelijk contrast met de legalistische / contractuele
aanpak die we in ons recht hanteren. Door een gevalstudie als de Maori te
introduceren, verstaan de leerlingen dat recht gebouwd rond de gewoonte
een werkbaar alternatief is. Ze leren onze ‘gewoonte’ te steunen op contract,
individu en geschreven recht te relativeren.
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illustratie 4 : traditioneel recht in Zuid-Afrika (gevalstudie)

The traditional courts bill threatens LGBT South Africans
Proposed legislation giving traditional leaders sole legal authority would undermine the
security granted by the bill of rights

Traditional Ndebele leaders at the launch of the Institute of African Royalty in Johannesburg in 2009. Traditional
leaders have consistently rejected LGBT people as 'un-African'. Photograph: Themba Hadebe/AP

Since the end of apartheid in South Africa, lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT)
communities have made unprecedented legal gains under the rubric of the bill of rights. In 2004,
10 years after South Africa's transition to democracy, I undertook a year-long research project on
the impact of the 1996 constitution on the lives of sexual and gender minorities living outside
urban centres. Existing discriminatory laws had been scrapped, and new legislation put into
effect. The question, though, was what the constitution actually meant to LGBT communities in
small towns and rural areas.
It meant a lot – not because lesbians, gay men and transgender people did not face
discrimination and violence. They did. Not because LGBT communities had better access to the
courts and more co-operation from the police. They did not. Not because religious figures and
traditional leaders were any more measured in their condemnations. Far from it.
The constitution provided something else, possibly less tangible, but equally important. It
provided a sense of belonging, an unambiguous claim to "being South African", fully and equally.
In short, the constitution provided citizenship. Not everyone knew what the constitution meant and
few knew exactly what the legal changes were, but everyone knew that "sexual orientation" was
mentioned. Being named, recognised and included meant a great deal. It offered a kind of
theoretical protection from mistreatment.
The traditional courts bill threatens to undermine this security for millions of South Africans living
in rural areas. The bill is the latest in a series of clumsy attempts to define, regularise and
institutionalise the role of traditional leaders. In so doing, the bill undermines the protection
afforded by constitutional civil rights. The bill would grant individual traditional leaders sole
authority to interpret and implement customary law. The bill would also prohibit rural people from
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opting out of the jurisdiction of traditional courts, preventing access to alternative forms of justice
and circumventing the authority of the constitution.
Historically, the role of chiefs has long been a fraught one. Under the Bantu Authorities Act of
1951, many chiefs were notoriously compliant with the apartheid state. For this reason, rural
struggles against dictatorial forms of traditional leadership were very much part of the struggle for
democracy. In recognition of the significance of customary law to the lives of many South
Africans, the drafters of the constitution tried to accommodate the chiefs within a framework of
democracy, but left the exact relationship unclear. A bill regulating traditional courts should
attempt to synchronise these legal systems, but not at the expense of the vulnerable populations
living in rural areas, whose rights could well be jeopardised by elevating traditional rulers.
It is no accident that some of the most vociferous public debates in South Africa and sites of the
most violent conflict have concerned the role of women and the legal equality of sexual and
gender minorities. These have sometimes been adjudicated by traditional authorities but, contrary
to the way the chiefs are presenting it, the traditional courts bill elevates the role of chiefs and
threatens to ossify traditional law.
Tradition, too, must evolve, and, indeed, it has done. The constitution holds that customary law
should be recognised, respected, and – most importantly – subject to the constitution.
Yet Contralesa and the National House of Traditional Leaders have consistently rejected LGBT
people as "un-African", recently recommending that "sexual orientation" be removed from the bill
of rights. The very essence of our democracy is the protection of vulnerable people. This bill, if
enacted, would effectively remove that protection for millions of South Africans. For women, gays,
lesbians and transgender people, in particular, the protection of the bill of rights is necessary
armour against traditional authority. If South Africans keep traditional leaders in a modern
democracy, these figureheads should play a role consistent with the constitution, not one that
tampers with our rights.

Graeme Reid (2012). The traditional courts bill threatens LGBT South
Africans. Online opgehaald op 15/12/2014.
(http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/may/26/south-africagay-lgbt-traditional).

Traditional Courts Bill (TCB)
The Traditional Courts Bill (B1-2012, formerly B15-2008) was developed to replace
Sections 12 and 20 of the Black Administration Act of 1927, colonial-era provisions that still
empower chiefs and headmen to determine civil disputes and try certain offences in traditional
courts. The TCB has lapsed, which means it will not be passed.
The TCB’s stated aim is to advance South Africans’ access to justice by recognising the traditional
justice system in a way that upholds the values in customary law and the Constitution.
When the TCB was first introduced in Parliament in 2008, it met with much opposition, which has
continued after its reintroduction in late 2011. Traditional leaders had been privileged in the
drafting process, while the people most affected had been excluded. Rather than affirming
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traditional justice systems, the Bill fundamentally alters customary law by centralising power in
the hands of senior traditional leaders and adding powers that they did not traditionally hold
under custom.
This centralisation of power ignores and disempowers the complex layers of governance that
exist below senior traditional leaders, where dispute resolution is most often handled before it is
escalated to the senior traditional leader. This undermines existing accountability structures both
from below and at higher levels. It effectively empowers senior traditional leaders to interpret
custom, enforce it and make the final decision in case of an appeal.
The TCB exacerbates existing challenges to access to justice. It denies the right to legal
presentation. This affects particularly women, as in many traditional courts they are not allowed
to speak or represent themselves, but have to rely on male relatives to represent them. This puts
women at a serious disadvantage, particularly in cases arising from disputes with their male
relatives.
The Bill also creates new challenges and inequalities, including denying people the right to appeal
to state courts and empowering chiefs to deny people land or sentence them to forced labour,
among other punishments.
The TCB entrenches the power of traditional leaders within controversial apartheid tribal
boundaries. It makes it a criminal offence for people to reject those boundaries, or to challenge
chiefly abuse of power. People are denied the right to opt out of traditional courts.
The Bill ignores living customary law that builds on how people practise this law in their daily
lives. Because of these fundamental flaws, the TCB does not address historical distortions of
custom that denied justice and perpetuated oppression.
Rather, it gives these distortions new legitimacy to entrench a separate legal system for black
people living in the former Bantustans. The TCB turns rural black people into subjects who are
denied the full rights of citizenship that urban South Africans enjoy.

Gebruik :
De leerlingen hebben kennis van de gewoonte (juridisch). De leerkracht stelt
dat de gewoonte, uit haar aard, een conservatief gegeven is. Het dient
expliciet gezegd dat dit geen waardeoordeel is. Daartoe kan een link gemaakt
worden met het juridisch activisme: de grenzen van de wet verleggen, steunt
op vernieuwende interpretaties, waar een gewoonte legitimiteit heeft als een
staande ‘interpretatie’ door de rechtssubjecten. Een nieuwe interpretatie of
wetgeving kan dan ook botsen met een ‘conservatieve’ gewoonte. Die botsing
kan hevig worden indien het ook om andere rechtsprekende instanties gaat
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(state court vs. supreme court in de Verenigde Staten, traditional court vs.
grondwet in Zuid-Afrika).
De leerlingen lezen in groep (vier tot zes leerlingen) het eerste artikel. De
leerkracht vraagt om de situatie te schetsen: “welke actoren gaan hier in
conflict?”, “waarover gaat de tegenstelling?”, “welke juridische termen
(gewoonte, Grondrecht, etc.) kunnen we gebruiken?” Daarop nemen de
leerlingen in groep het tweede artikel door. De leerkracht vraagt welke de
uitkomst van het conflict is: “hoe is de zaak beslecht?”, “welke actoren /
principes haalden de bovenhand?”

Motivatie :
Gewoonterecht erkennen, door het in aparte juridische structuren te gieten,
is een belangrijke zaak voor landen als Zuid-Afrika. Verschillende culturen
en minderheden kunnen immers erkenning eisen van hun maatschappelijke
keuzes. In dergelijke gevallen is de keuze voor de (niet-)erkenning van
gewoonten erg politiek geladen. De gevalstudie van Zuid-Afrika toont de
botsing tussen minderheden die zich als traditioneel positioneren, en
grondrechten die modern plegen te zijn. Voor de leerlingen biedt de situatie
toegang tot een afweging tussen (juridische) waarden en de rol van cultuur.

illustratie 5 : het gewoonterechtelijk huwelijk (gevalstudie)

Ik heb in het buitenland enkel een religieus of gewoonterechtelijk huwelijk
afgesloten. Is dit huwelijk in België geldig?
Een buitenlands huwelijk is pas in België geldig als het door de Belgische overheid wordt erkend.
In België kan men slechts een religieus huwelijk afsluiten nadat men een burgerlijk huwelijk (een
‘huwelijk voor de wet’) heeft afgesloten. Dit religieus huwelijk heeft voor de Belgische overheid
geen echte betekenis. Toch kan een religieus of gewoonterechtelijk huwelijk uit het buitenland
soms in België worden erkend. Of een huwelijk al dan niet volgens de religie of volgens het
gewoonterecht gesloten mag worden, is een vormvoorwaarde voor het huwelijk. De Belgische
overheid zal controleren of de vormvoorwaarden van het land waar het huwelijk werd gesloten
nageleefd zijn. Beschouwt het recht van dat land je op basis van je buitenlands religieus of
gewoonterechtelijk huwelijk officieel als gehuwd? Dan kan dit huwelijk in België worden erkend.
Voorbeeld
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In Spanje worden partners die een religieus huwelijk hebben gesloten onder bepaalde
voorwaarden officieel door de overheid als gehuwd beschouwd. Dit betekent dat zulke Spaanse
religieuze huwelijken in België erkend kunnen worden als aan deze voorwaarden, bijvoorbeeld de
registratie in een register, is voldaan. Ook de andere voorwaarden voor erkenning van een
huwelijk in België moeten vervuld zijn voordat je huwelijk in België geldig is.

Kruispunt (2014). Erkenning van een buitenlands gewoonterechtelijk
huwelijk

in

België.

Online

opgehaald

op

15/12/2014.

(http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaalprivaatrecht/familiaal-ipr/huwelijk/vaak-gestelde-vragen-huwelijk).

Gebruik :
De leerkracht peilt naar de voorkennis met betrekking tot de wettelijkheid
van een huwelijksovereenkomst in België: “hoe trouwen mensen in België?”,
“wanneer beschouwt onze overheid mensen als gehuwd?”, “volstaat het om
enkel een religieuze ceremonie te doorlopen?” Indien die voorkennis
aanwezig, kan ook gevraagd worden om het religieus huwelijk te waarderen
vanuit de (juridische) gewoonte. Daarna introduceert de leerkracht de bron.
Diverse

‘huwelijkssituaties’

worden

daarop

klassikaal

ingedeeld

in

rechtsgeldig en niet-rechtsgeldig in België. De leerkracht vraagt daarbij de
reden voor de (niet-)erkenning door de Belgische staat te expliciteren.

Motivatie :
Om de gewoonte dichter bij huis te brengen dan de andere gevaltstudies
(Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika) wordt de rechtsgeldigheid van het buitenlands
gewoontehuwelijk bekeken. De onderliggende redenering is eenvoudig: indien
naar gewoonte het verband tussen een koppel in het buitenland als een
huwelijk geldt, kan men ook in België erkenning verkrijgen. De leerlingen
zien zo de gewoonte als een brug tussen verschillende juridische systemen
(culturen).
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Algemene Rechtsbeginselen
Algemene rechtsbeginselen zijn vaak ongeschreven, essentiële basisprincipes
van onze hedendaagse rechtsorde die van dergelijk groot belang zijn dat ze
als wet kunnen beschouwd worden. Hoewel ze dus bijna nooit expliciet
geformuleerd worden, zijn de algemene rechtsbeginselen heel vaak de
beweegreden van andere wetten. Ze zitten dus als het ware in de wetten
verweven. Ze worden dus door de rechtspraak geformuleerd en toegepast ter
aanvulling van de wetgeving. Voorbeelden van algemene rechtsbeginselen
zijn het recht op verdediging, de niet-terugwerkende kracht van de wet,
vermoeden van onschuld, …
Bouckaert, B. & Van Hoecke, M. (2009). Algemene rechtsbeginselen. In B.
Bouckaert & M. Van Hoecke, Inleiding tot het recht (p. 48). Leuven: Acco.
Goedertier, G. & Vande Lanotte, J., m.m.v. Dujardin, J. & Vanden Heede, P.
(2008). Basisbegrippen publiekrecht (pp. 439). Brugge: Die Keure.
Goedertier, G. & Vande Lanotte, J. (2010). Handboek Belgisch publiekrecht
(pp. 1530). Brugge: Die Keure.

illustratie 1 : Het Proces (1925) (romanfragment)
"Er kan geen twijfel zijn—" zei K., eerder zacht, want hij was opgetogen door de
ademloze aandacht van de bijeenkomst; in die stilte was een ingehouden gebrom
hoorbaar dat opwindender was dan het wildste applaus— "er kan geen twijfel zijn
dat achter alle acties van dit hof van justitie, dat wil zeggen in mijn geval, achter
mijn arrestatie en de ondervraging van vandaag, er een grootse organisatie aan het
werk is. Een organisatie die niet enkel gebruik maakt van corrupte cipiers, onnozele
Inspecteurs, en Onderzoeksmagistraten waarvan het beste dat men kan zeggen is
dat ze hun eigen beperkingen erkennen, maar dat ook beschikt over een rechterlijke
hiërarchie van hoge, inderdaad van de hoogste rang, met een onmisbaar en talrijk
gevolg van bedienden, griffiers, politie, en andere helpers, misschien zelfs beulen, ik
ga niet ineenkrimpen bij dat woord. En de betekenis van deze grootse organisatie,
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heren? Het bestaat hierin, dat onschuldige personen worden aangeklaagd, en
redeloze handelingen tegen hen in beweging worden gezet…"

Kafka, F. (2000). Het Proces (pp. 292) [originele publicatie in 1925].
Amsterdam: Querido.

Gebruik :
De leerkracht schetst het verhaal van Het Proces: Jozef K. wordt op een dag
opgepakt. Hij weet niet waarom en doorloopt een hele reeks bureaucratische
procedures. Soms om de aanklacht te achterhalen, soms om zijn verdediging
te regelen, maar steeds blijft hij net als bij zijn arrestatie aan het begin in het
ongewisse. Het fragment situeert zich bij een onderhoring van K. voor een
rechtscollege en K. klaagt zijn situatie aan.
Na het lezen van het fragment, gaan de leerlingen op zoek naar welke
vaststellingen (verwijten) K. maakt: zinloze en ondoorzichtige procedures,
corrupte

functionarissen,

beulen.

Hierop

vraagt

de

leerkracht

naar

voorbeelden van dergelijke problemen in de echte justitie: “denken jullie dat
zo’n klachten bij ons op hun plaats zijn?” en “welke tekortkomingen zou
justitie kunnen hebben?” De leerkracht dien bij de (mogelijke) tekorten die
de leerlingen vinden ook de informeren hoe we deze kunnen opvangen.
Hierbij zullen algemene rechtsbeginselen opdagen.

Motivatie :
Kafka levert met Het Proces een aanklacht tegen het justitieel apparaat, dat
soms bureaucratische, zinloze, onmenselijke excessen kent. In het fragment
dat geselecteerd werd, spreekt K. zijn rechters hierop aan. De tekst heeft het
over “corrupte cipiers […] beperkingen […] en redeloze handelingen”, maar
blijft vaag. Klassikaal kunnen deze schimmige gevaren gestalte krijgen.
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Het centrale thema van Het Proces, de ontmenselijkende bureaucratie van
het gerecht, is dus aanleiding om concrete en reële gevaren van een
rechtssysteem te zoeken. Deze dienen dan weer om het belang van (de nood
aan) algemene rechtsbeginselen te tonen. De leerlingen komen op die manier
spontaan tot de algemene rechtsbeginselen die ons moeten beschermen
tegen willekeur en geweld. Deze opzet dient om de rechtsbeginselen ook naar
waarde te schatten. Als extra waarde is er de literaire referentie, als deel van
een vakoverschreidende insteek.

illustratie 2 : De Goelagarchipel (1973) (romanfragment)
However, our political courts — the special collegia of provincial courts, the military tribunals (and
why, actually, should there be military tribunals in peacetime anyway?), and all the supreme
courts too — unanimously followed the path of the OSO [Special Boards attached to the GPUNKVD]. They, too, did not get stuck in the mud of public trials or in arguments between sides.
Their primary and principal distinguishing feature was closed doors. They were first of all closed
courts — for their own convenience.
And by now we have become so accustomed to the fact that millions and millions of people were
tried in closed sessions and have become used to this for so long that now and then some mixedup son, brother, or nephew of a prisoner will even snort at you with conviction: "And what would
you have wanted? ... There's information here. Our enemies will find out! You can't do it!"
Thus the fear that our "enemies will find out" makes us clamp our head between our own knees.
Who in our Fatherland, except some bookworms, remembers now that Karakozov, who fired at
the Tsar, was provided with a defense lawyer? Or that Zhelyabov and all the Narodnaya Volga
group were tried in public, without any fear that the "Turks would find out?" Or that Vera Zasulich,
who attempted to kill the official who was, translated into Soviet terms, the Chief of the Moscow
Administration of the MVD — although she missed, and the bullet went past his head — not only
was not destroyed in a torture chamber but was acquitted in open court by a jury — no Troika —
and then went off in triumph in a carriage?

Solzjenitsyn, A. (1973). The Gulag Archipelago, part I, chapter 7.
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Gebruik :
Net als bij het fragment van Kafka, schetst de leerkracht eerst het verhaal:
het betreft een verslag vanuit de Siberische strafkampen van de Sovjetunie.
De auteur doet in dit fragment het verhaal van het ‘proces’ dat hij en zovele
anderen ‘genoten’. Daarop lezen de leerlingen de tekst. In paren gaan ze op
zoek naar de elementen die Solzjenitsyn aanklaagt, of die we vanuit onze
positie het aanklagen waard vinden. (Solzjenitsyn hanteert een soms
afstandelijke, beschrijvende toon.)
Er kan gewezen worden op het gebrek aan debat, de gesloten zittingen, het
niet-voeren

van

een

verdediging,

de aanwezigheid

van

foltering,

de

schijnprocessen. Vervolgens trekt de leerkracht de problamatiek open: “waar
vinden we dergelijke problemen met het gerecht nog, buiten de Sovjetunie
van Stalin?” en “zijn er vandaag problemen met ons gerecht?” Finaal wordt
de brug gemaakt naar de algemene rechtsbeginselen door te vragen waarom
we vandaag geen (zulke zware) problemen hebben.

Motivatie :
Net als bij het fragment van Kafka dient de grove onmenselijkheid die uit de
bron spreekt - hier met een pijnlijke afstand van fictie - om de algemene
rechtsbeginselen te waarderen. Het voorbeeld van het Sovjetschrikbewind is
dubbel handig: het dient als herinnering aan waartoe een justitieel apparaat
in staat is, en het plaatst actuele schendingen in perspectief. Ook de
vakoverschreidende insteek is met deze bron tweevoudig: er is zowel de
literaire referentie als de historische relevantie van Solzjenitsyn’s relaas.
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illustratie 3 : de afwezigheid rechtsbeginselen (cartoons)

Figuur

8

:

President

Thomas

Jefferson

wordt

ondervraagd

over

veronderstelde 'misdragingen' ten opzichte van zijn slaven (Mike Luckovich,
1998). Online opgehaald op 29/11/2014
(http://edition.cnn.com/ALLPOLITICS/analysis/toons/1998/11/04/luckovi
ch/luckovich.jpg).
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Figuur 9 : Alberto Gonzales' kantoor als rechter in het Hooggerechtshof van
de Verenigde Staten, uitergerust met marteltuigen. Online opgehaald op
29/11/2014 (http://www.darkendeavors.com/imbedded_images/10052007cartoon.gif).

THE DIVORCE SHOP
Private Inquiry Agent. “ Want a divorce, sir ? Certainly, sir, —certainly ! Any
evidence you may require ready at the shortest possible notice ! ! ”
Figuur 10 : De "echtscheidingswinkel" belooft elk nodig bewijs te leveren
(Punch, Volume 98, 1890, p. 19). Online opgehaald op 29/11/2014
(http://www.gutenberg.org/files/25832/25832-h/images/019.png)
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Figuur 11 : Een figuur, de mond gekneveld, krijgt zijn deel van 'dialoog'
opgelegd (Mana Neyestani). Online opgehaald op 29/11/2014
(http://2.bp.blogspot.com/_OWtTOw4-5UE/TVIkGFlr1I/AAAAAAAACIs/kA9BM0Pea3E/s1600/Mana+Neyestani+Monologue.jpg).

Gebruik :
Het wenselijk dat, vóór deze bronnen worden aangeboden, de leerlingen een
(algemeen) besef hebben van de problemen die een rechtsysteem kan hebben
- de afwijkingen die er kunnen zijn van de ideaaltypische rechtsstaat. Dit
kan onder meer door de behandeling van voorgaande bronnen (Het Proces,
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The Gulag Archipel). De set aan cartoons kan dan gebruikt worden om het
begrip van de algemene rechtsbeginselen te verdiepen of te toetsen. In een
sterke leerlingengroep kunnen die principes ook rechtstreeks van de
cartoons in deze bron worden afgeleid.
De leerkracht biedt de cartoons één voor één aan, klassikaal of aan de
leerlingen in groepjes. Telkens is hierbij de vraag: “welke schending van de
rechtsstaat

wordt

er

gehekeld?”

Daaruit

moet

dan

een

algemeen

rechtsbeginsel worden afgeleid. Voor de vier cartoons uit de bron zijn dat,
respectievelijk: recht op een redelijke termijn/een verbod op wetten met
terugwerkende

kracht,

een

verbod

op

foltering

en

afgedwongen

bekentenissen, eerlijke procesvoering (bewijs), en het recht op verdediging.

Motivatie :
Een set aan cartoons laat toe om te differentiëren naar niveauverschillen van
leerlingen binnen de klasgroep. Deze bronnen dragen eenzelfde methodiek
als de voorgaande. Eerst wordt op lacunes/schendingen gewezen, dan wordt
de gecreëerde nood aangevat met een algemeen rechtsbeginsel. Uiteraard
komt daarbij hetzelfde voordeel van het waarderen van die principes kijken.
Waar cartoons vaak een humoristische noot leveren, doen deze toch bitter
aan. Een kennismaking met dit type van politieke commentaar draagt bij tot
de ontwikkeling van een ‘scherpe’ omgang met humor. Er is tevens gekozen
voor een diverse selectie, met enige variëteit in zowel tijd als ruimte.

illustratie 4 : algemene rechtsbeginselen in hun Latijnse formule
ACTORI INCUMBIT PROBATIO - de aanklager draagt de bewijslast
IN DUBIO ABSTINE - bij twijfel hoort men te onthouden
DUBIA IN MELIOREM PARTEM INTERPRETARI DEBENT - voordeel van de twijfel
NULLEM CRIMEN NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE - geen misdaad zonder wet
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VIGILANTIBUS NON DORMIENTIBUS AEQUITAS SUBVENIT - basis verjaring
AD QUOD DAMNUM - naargelang de schade (proportionaliteitsbeginsel)
AUDI ALTERAM PARTEM - luister naar de andere zijde (recht op verdediging)
COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR - niemand lijdt straf voor opzet alleen
NON COMPOS MENTIS - geen bezit van geest (toerekeningsvatbaarheid)
CONSUETUDO PRO LEGE SERVATUR - gewoonte telt voor wet
DEORUM INJURIAE DIIS CURAE - blasfemie is geen misdaad tegen de staat
EX INJURIA JUS NON ORITUR - recht ontstaat niet uit onrechtmatige daden
FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM - laat recht geschieden, al valt de hemel
IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT - de wet niet kennen, excuseert geen overtreden
INTER ARMA ENIM SILENT LEGES - bij wapengekletter zijn de wetten stil
LEX RETRO NO AGTIT - de wet heeft geen terugwerkende kracht
NEMO JUDEX IN SUA CAUSA - niemand is rechter in eigen zaak

Vrij naar Wikipedia (2014). List of legal Latin terms. Online opgehaald op
05/12/2014 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_legal_Latin_terms).

Gebruik :
De leerkracht geeft de leerlingen de uitdrukkingen in het Latijn. Dit kan één
frase per keer, klassikaal. Alternatief voorziet de leerkracht een document
met alle formules waaraan de leerlingen in paren werken. Het doel is steeds
om de zin de vertalen (op basis van de voorkennis Latijn) om vervolgens het
achterliggende juridisch principe te vatten. Indien men de individuele
aanpak kiest, dient na de vertaling ook een klassikale bespreking van de
principes te worden voorzien. De leerkracht vraagt de leerlingen ook om het
belang van de rechtsbeginselen te duiden. Hij/zij houdt zelf voorbeelden
achter de hand voor extra duiding of om stiltes op te vangen.
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Motivatie :
Deze bron kan enkel redelijk worden aangewend in een klasgroep waarvan
het curriculum ook Latijn omvat. Waarschijnlijk een zeldzaamheid. Zonde
omdat de instroom bij ‘de rechten’ in het hoger onderwijs disproportioneel
veel latinisten bevat. Deze zouden gebaat zijn met de inhouden van het vak
cultuurwetenschappen, het rechtengedeelte in het bijzonder. Evident is de
vakoverschreidende meerwaarde van deze bron. Daarnaast betreft het
uitdrukkingen die tot het juridisch lexicon behoren. In die zin zijn de frasen
ook authentiek.

illustratie 5 : 12 Angry Men (1957) (filmfragment)

Figuur 12 : 12 Angry Men (1957), zoals integraal teruggevonden op
YouTube. Twaalf juryleden oordelen over iemand’s (on)schuld en gaan
daarbij aanvankelijk erg snel over tot beslissen. Eén jurylid ontrafelt echter
alle bewijs en getuigenissen om, o.m. naar het vermoeden van onschuld, een
eerlijk

proces

te

verzekeren.

Online

geraadpleegd

(https://www.youtube.com/watch?v=RelOJfFIyp8).
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op

05/12/2014.

Gebruik :
12 Anrgy Men is geschikt materiaal voor een toepassing of toetsing van de
verworven kennis met betrekking tot algemene rechtsbeginselen. Idealiter
wordt de hele film getoond. De leerkracht kan de leerlingen dan de taak
geven enkele element uit (de discussie van) het proces toe te lichen vanuit de
algemene rechtsbeginselen. De leerlingen omschrijven dan om welk element
in het proces / de bewijsvoering het gaat, welke twijfel er bestaat, en welk
algemeen rechtsbeginsel er speelt.
Bij beperking kan gekozen worden voor het fragment over de advocaat van de
verdediging en de uniciteit van het moordwapen (23’00” - 28’30”). Aanvullend
kan het fragment over de getuigenis van de oude man getoond (37’50” 45’00”).

Motivatie :
12 Angry Men is één van de meer intrigerende films over een rechtszaak. De
film speelt zich nagenoeg geheel in de jurykamer af, met de discussie tussen
de twaalf juryleden over de (on)schuld van de beklaagde als enige stof. De
bron is in feite een langzame dissectie van de bewijsvoering in het proces
(moordwapen, getuigenissen).
Vanuit enkele algemene rechtsbeginselen (recht op een eerlijk proces, het
vermoeden van onschuld) wordt een kritiek gevoerd tegen de middelen die
zwakkeren hebben om hun verdediging te voeren (klassenjustitie), het hevig
steunen op getuigenissen en indirecte bewijsvoering, en het uitspreken van
de doodstraf. De leerlingen kunnen met deze bron dus de spanning zien die
soms bestaat tussen de algemene rechtsbeginselen en het functioneren van
justitie in de praktijk.
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Privaatrecht
Het privaatrecht regelt in de eerste plaats de verhouding tussen de burgers
onderling. In principe beschikken de burgers en de rechtspersonen over de
vrijheid om over hun rechten te beschikken. Een rechtspersoon is een
juridische constructie die uit verschillende vormen kan bestaan (bvb. een
BVBA, een VZW, een eenmansfirma,…). Deze rechtspersoon kan optreden in
het rechtsverkeer net zoals een gewone burger dat kan doen. Dit houdt ook
in dat die rechtspersoon bepaalde rechten en plichten heeft, en dat een
rechtspersoon bezittingen en schulden kan hebben. Een beschikking in het
privaatrecht gebeurt via rechtshandelingen zoals contracten en testamenten.
Bouckaert, B. & Van Hoecke, M. (2009). Privaatrecht. In B. Bouckaert & M.
Van Hoecke, Inleiding tot het recht (pp. 36-38). Leuven: Acco.
Bouckaert, B. & Van Hoecke, M. (2009). Rechtshandeling. In B. Bouckaert &
M. Van Hoecke, Inleiding tot het recht (pp. 176-177). Leuven: Acco.
Bouckaert, B. & Van Hoecke, M. (2009). Rechtspersonen. In B. Bouckaert &
M. Van Hoecke, Inleiding tot het recht (pp. 209-213). Leuven: Acco.

illustratie 1 : definitie van een rechtspersoon (web search)
JURIDISCH PERSOON = RECHTSPERSOON = MOREEL PERSOON
Een juridisch(e) persoon = rechtspersoon = moreel persoon is een groepering of
samenwerkingsverband van fysieke personen, met dien verstande dat het samenwerkingsverband,
net als elk van de samenwerkende leden, drager is van rechten en plichten, onafhankelijk van de
rechten en plichten van die leden.
Vanzelfsprekend worden rechtspersonen niet geboren, noch sterven ze: zij verwerven hun
rechtspersoonlijkheid bij hun stichting of oprichting in de wettelijk bepaalde vorm en verliezen ze bij
hun ontbinding.
Bijv. een vennootschap ontstaat door de ondertekening door de stichters-vennoten van de soms
onderhandse soms notariële stichtingsakte, gevolgd door de publicatie ervan in het staatsblad.
Zoals een fysieke persoon heeft ook een juridische persoon een naam, een woonplaats en een
nationaliteit en geniet hij vermogensrechten, zij het beperkt tot het specifieke doel waarvoor hij is
opgericht - d.i. het zogeheten specialiteitsprincipe.
Vanzelfsprekend geniet een juridische persoon geen familierechten.
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Er bestaan publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en gemengde rechtspersonen.
Publiekrechtelijke rechtspersonen vervullen een openbare functie, bijv. de staat, de
gemeenschappen en gewesten, de provincies en gemeenten, de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn (OCMW's), de zuivere intercommunales, de kerkfabrieken…
Privaatrechtelijke rechtspersonen komen voort uit het private initiatief. Mits te voldoen aan een
aantal wettelijke voorwaarden verwerven ook zij rechtspersoonlijkheid, bijv. de verenigingen zonder
winstoogmerk (vzw's), de vennootschappen…
Gemengde rechtspersonen hebben een
gemengde intercommunales.

publiek- én een privaatrechtelijk karakter, bijv. de

Jaap Van Gils (2012). Mensenrecht, personen- en familierecht (p. 98). Online
opgehaald op 05/12/2015
(http://www.mensenrecht.be/sites/default/files/chapters/3-Personen-%20en%20familierecht.pdf).

Gebruik :
De leerlingen krijgen de inleidende tekst over rechtspersonen of raadplegen
deze online. Ze gebruiken de tekst om individueel de volgende vragen op te
lossen: Wat is een rechtspersoon? Welke types rechtspersonen zijn er? Is een
natuurlijk persoon steeds een rechtspersoon? Waarom (niet)? Is ieder
rechtspersoon een natuurlijk persoon? Waarom (niet)? Welke rechten geniet
een rechtspersoon? De leerkracht voorziet een werkdocument waarop deze
vragen staan. Na de individuele oefening zorgt de leerkracht voor een
klassikale bespreking van de antwoorden. Hierbij kunnen de leerlingen op
basis van de antwoorden van hun medeleerlingen, alsook het doceren van de
leerkracht, hun werkdocument aanvullen.

Motivatie :
Rechtspersoonlijkheid vormt de basis voor het privaatrecht. Eerder dan deze
materie ex cathedra te doceren, gaan de leerlingen zelf op zoek. Dit draagt bij
tot compententies die zelfstandige kennisverwerving ondersteunen. Uiteraard
zijn de leerlingen niet geheel aan hun eigen vaardigheden overgeleverd. De
bron wordt door de leerkracht gegeven en er zijn ook de verschillende vragen
die het zoekproces sturen. Bovendien is er de klassikale terugkoppeling.
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illustratie 2 : voorbeelden van rechtspersonen (logo’s)
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Gebruik :
De leerlingen zijn vertrouwd met het concept van rechtspersoon(lijkheid) enw
weten dat er verschillende types te onderscheiden zijn. Om die voorkennis te
toetsen en/of toe te passen, worden verscheidene logo’s aangeboden. Met het
oog op het stimuleren van elke leerling, werkt de klasgroep in paren. Ieder
leerlingenpaar gaat voor elke organisatie na om welk type rechtspersoon het
gaat (publiekrechtelijk, privaatrechtelijk, gemengd). De leerlingen mogen
hierbij hun cursusmateriaal over rechtspersonen benuten.
De voorbeelden dienen te worden besproken of van een introductietekstje te
worden voorzien opdat de leerlingen de organisaties in kwestie kunnen
plaatsen.

Alternatief

kan

deze

opdracht

aan

onderzoekscompetenties

gekoppeld worden door enkel de logo’s op te geven en de leerlingen over
internet te laten beschikken. Aanvullend kan de klas een wandeling maken
in de buurt van de school waarbij de leerlingen noteren van welke
rechtspersonen ze tekenen zien in het straatbeeld.

Motivatie :
De organisaties die in deze bron met hun logo verbeeld worden, maken de
verschillende types rechtspersonen tastbaar. Ze geven gestalte aan een
aantal kenmerken van het (privaat)recht: rechtspersoonlijkheid, met rechten
en plichten, voor niet-natuurlijk personen; het onderscheid tussen privaaten publiekrechtelijke rechtspersonen; het verschil met natuurlijke personen.
De voorbeelden maken de theorie concreet. Ook zijn ze zo geselecteerd dat de
leerlingen mogelijks deze (of gelijkaardige) rechtpersonen kennen (banken,
nutsbedrijven, etc.)
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illustratie 3 : de theorie van burgerschap (theoretische tekst)

De liberale opvatting
Dit is de minst vergaande opvatting. De nadruk ligt op de juridische status van de burger, de
rechtspositie dus. De rechtspositie gaat over formele eisen, het gaat over het recht om toegelaten te
worden tot een land (toelatingseisen) en plichten die samenhangen met burgerschap zoals de plicht
om belasting te betalen en de plicht om je aan de wetten van het betreffende land te houden. Is die
rechtspositie in orde – is iemand legaal in een land – en houdt hij zich aan de wet, dan is hij burger en
kan hij burgerschapsrechten claimen. Actief meedoen of identificatie is niet nodig. De klassieke
vrijheidsrechten zijn erg belangrijk binnen deze opvatting. Naast vrijheidsrechten hebben alle burgers
sociale rechten: recht op werk, onderwijs, scholing, huisvesting, gezondheidszorg en andere rechten
binnen de verzorgingsstaat.

De republikeinse opvatting
De neo-republikeinen gaan een stapje verder dan de liberalen, de nadruk ligt op participatie.
Participatie betekent dat iemand actief meedoet in de maatschappij waar hij woont. Deze opvatting
vraagt een actieve inzet van de burger. Participatie zien de neo-republikeinen als doel en middel
tegelijk: door te participeren gaan mensen deel uitmaken van de maatschappij waarin ze leven. Het
kunnen spreken van de taal is belangrijk binnen deze visie. Participatie gaat verder dan alleen
meedoen op de arbeidsmarkt of in het onderwijs, het omvat ook politieke participatie. Ook door
culturele activiteiten kan men participeren, zoals het bezoeken van een museum, concert, enzovoorts.
Bedoeling is dat de burgers van een land samen vormgeven aan het publieke leven, dat publieke
leven kan trouwens pluriform zijn. Er is niet één dominante cultuur volgens de neo-republikeinen.

De communitaristische opvatting
De communitaristische opvatting gaat het meest ver. Participeren alleen is niet genoeg, een burger is
pas écht burger als hij of zij betrokkenheid voelt bij de samenleving waarin hij leeft. Bij deze opvatting
staan burgerzin, gemeenschapsdenken en lidmaatschap (het gevoel erbij te horen) centraal. De
communitaristische opvatting vereist een zekere loyaliteit en een sterke binding en identificatie met de
samenleving. Pas als daar sprake van is, is er sprake van burgerschap. Mensen die afstammen van
families die al generaties in een land wonen, voelen zich bijna automatisch betrokken bij 'hun' land. Ze
hebben een gedeelde geschiedenis, spreken dezelfde taal, kennen de normen en waarden van de
gemeenschap. Bij nieuwkomers (immigranten) ligt dat vaak anders, zij voelen zich vaak veel minder
verbonden met hun nieuwe land en identificeren zich vaker met hun 'vaderland'. Die dubbele loyaliteit
heet transnationalisme.

Vrij naar Wikipedia (2014). Burgerschap. Online opgehaald op 05/12/2014.
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Burgerschap).
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Gebruik :
De leerkracht peilt naar de voorkennis over het concept burgerschap. Door
een klassikale brainstorm wordt zichtbaar wat de leerlingen hieronder
verstaan.

Het

resultaat

van

de

brainstorm

wordt

best

klassikaal

gevisualiseerd om een referentie te hebben bij het werken met deze bron. Na
de klassikale oefening stelt de leerkracht dat er binnen politieke theorie
verschillende visies op burgerschap bestaan. Indien mogelijk steunt hij/zij
hiertoe op conflicten die tijdens de brainstorm naar boven kwamen.
Na die expositie krijgen de leerlingen de bron, een tekst naar het overzicht
van burgerschapstheorieën op Wikipedia. De leerkracht vraagt de leerlingen
om de voorwaarden / kenmerken die de visies aan burgerschap koppelen, te
onderscheiden. Hiertoe kan een werkdocument met drie kolommen worden
aangeboden, om de oefening enigszins te structureren.
Er moet een klassikale bespreking van de resultaten worden voorzien. Zo
kunnen de leerlingen hun document verbeteren / aanvullen. Ook kan men
naar de brainstorm terugkoppelen door de door de leerlingen gegeven
invullingen van burgerschap aan de theoretische visies te koppelen. Dit kan
meteen een toetsing uitmaken.

Motivatie :
Het privaatrecht regelt de

verhouding tussen burgers onderling. Maar

wanneer ben je nu een burger? Hier schuilt een politieke theorie (een
politieke filosofie) achter de definitie die het recht hanteert. Om te tonen dat
het recht een ‘levende’ materie is, worden de leerlingen in aanraking
gebracht met de discussies omtrent burgerschap. De nadruk ligt hierbij op
de voorwaarden opdat men burger van en samenleving kan zijn.
Om een al te verregaande theoretische hoogdravendheid te mijden, is
gekozen voor een tekst op basis van de (toegankelijke) tekst over
burgerschapstheorieën op Wikipedia. Voor wiens gemoedsrust afhangt van
‘serieuze’

bronnen,

kan

de

tekst

wetenschappelijke referentie.
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getoetst

worden

aan

een

meer

illustratie 4 : dimensies van burgerschap in de Nederlandse inburgeringscursus (schema)

Van Gils, J. (2012). Schema: de dimensies van burgerschap in Nederland. Online opgehaald op 05/12/2014
(http://www.jaapvangils.nl/wp/wp-content/uploads/2012/07/burgerschap-dimensies-mindmap.jpg).
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Gebruik :
De leerkracht introduceert het onderwerp van de inburgeringscursus. De
nadruk ligt, afhankelijk van de voorkennis van de leerlingen, op het bestaan
van de cursussen en voor wie deze bedoelt zijn (basisniveau), de inhoud van
de cursussen (intermediair), of het normatieve idee dat nieuwkomers hun
burgerschap onderwezen moet (gevorderd).
De leerlingen krijgen de opracht om in groep (vier tot zes leerlingen) een
oplijsting te maken van wat volgens hen in een burgerschapscursus hoort te
zitten. (Wat moeten nieuwkomers in Vlaanderen kennen/kunnen?) Bij de
klassikale bespreking van de resultaten worden de voorgestelde inhouden
gecategoriseerd in een aantal ‘dimensies’. De leerlingen beslissen hierbij zelf
hoe ze hun inhouden organiseren.
Nadien wordt de bron aan de leerlingen voorgelegd. Dan gaat men klassikaal
op zoek naar gelijkenissen en verschillen tussen het burgerschap van de
klas, en dat van de Nederlandse inburgeringscursus. De gevonden
overeenkomsten en afwijkingen worden besproken: Wat betekent dit voor de
toegang tot burgerschap? Zijn we streng of niet? Is dit nodig?

Motivatie :
Burgerschap hoeft niet met een theoretische bespreking geïntroduceerd. De
leerlingen kunnen ook proefondervindelijk spanningen rond de afbakening
van burgerschap leren kennen. De invulling van de inburgering(scursus) is
in deze een toegankelijk en relevante problematiek. Het gaat om een concrete
kwestie waar de leerlingen creatief invulling aan kunnen geven.
Naast

het

verwerven

van

kennis

over

(verschillende

invulling

van)

burgerschap, gaan de leerlingen die kennis ook benutten voor het vormen en
formuleren van een eigen mening. De methodiek draagt dus bij tot hun eigen
actief en betrokken burgerschap.
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illustratie 5 : de verschillende rechtshandelingen (schema)

Wikipedia (2014). Rechtshandeling. Online opgehaald op 05/12/2014
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtshandeling).

Gebruik :
De bron wordt stapsgewijs ! aan de leerlingen aangeboden. De leerkracht
werkt klassikaal en met een docerende aanpak. Deze gestructureerde
aanpak is nodig om de informatie goed over te brengen. Het verhaal vertrekt
bovenaan (wat is een rechtshandeling?) en werkt stap voor stap naar
beneden toe. Wel voorziet de leerkracht ruimte voor voorbeelden uit de
leerlingengroep. Door hier naar te vragen, kan het begrip van de materie
getoetst worden.

Motivatie :
Het recht gaat over handelingen. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen
het brede gamma aan handelingen kunnen onderscheiden. Wel is het
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relevant om te tonen dat er verschillende soorten handelingen zijn én dat de
aard van de handeling gevolgen heeft over welk recht van toepassing is. Het
onderscheid tussen publiek- en privaatrechtelijke handelingen moet wel
worden gesteld. Met deze bron kan het privaatrecht worden afgebakend door
te kijken naar de actoren in een handeling: het gaat steeds om private
rechtspersonen.

Publiekrecht
Het publiekrecht omvat de redenen met betrekking tot de bevoegdheid en de
samenstelling van de overheidsorganen en de regels met betrekking tot de
verhouding tussen burger en overheid. Eigenlijk kan je stellen dat het
publiekrecht de samenleving organiseert.
De staat legt dus bepaalde regels op aan de burgers. Een voorbeeld hiervan
is dat burgers belastingen moeten betalen. Als dat niet gebeurt, kan de staat
via het gerecht bepaalde zaken afdwingen. In het publiekrecht neemt de
staat dus een bevoorrechte positie in. Dit uit zich onder meer ook in het feit
dat de staat over een monopolie van geweld beschikt. Dit wil zeggen dat de
staat tegenover bepaalde personen die misdaden plegen geweld mag
gebruiken.
Bouckaert, B. & Van Hoecke, M. (2009). Inleiding tot het recht (pp. 365).
Leuven: Acco.
Cliquet, A. & De Moor, N. (2011). Leidraad internationaal publiekrecht (pp.
131). Gent: Academia Press.
Goedertier, G. & Vande Lanotte, J., m.m.v. Dujardin, J. & Vanden Heede, P.
(2008). Basisbegrippen publiekrecht (pp. 439). Brugge: Die Keure.
Goedertier, G. & Vande Lanotte, J. (2010). Handboek Belgisch publiekrecht
(pp. 1530). Brugge: Die Keure.
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illustratie 1 : introductie van het sociaal contract (videofragment)

Figuur 13 : teeterhistoryclass (2011). John Locke and the Social Contract
Theory. (https://www.youtube.com/watch?v=5ZzXGdMRSF0). Geraadpleegd
op 18/11/2014.

Gebruik :
Het videofragment biedt een inleiding op de herkomst van en de nood aan
een publiekrecht door de filosofie van het sociaal contract bondig en
bevattelijk uit te leggen. De leerkracht voorziet een aantal begeleidende
vragen opdat de leerlingen gericht naar het fragment kunnen kijken. Drie
vragen die opbouwen naar een kritisch begrip van het publiekrecht zijn:
1. Wat is een sociaal contract? Antwoord: een overeenkomst tussen
individuen in de samenleving om een deel van hun vrijheid / macht af
te staan aan een hogere macht (de staat).
2. Waarom is een sociaal contract nodig? Antwoord: om een ordelijke en
veilige samenleving te garanderen (dit is een algemeen belang).
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3. Is een sociaal contract verbreekbaar? Antwoord: niet volgens Hobbes,
wel volgens Locke; die laatste stelt dat men de hogere macht kan
afzetten indien die er niet in slaagt de rechten / veiligheid te
garanderen.
Na het fragment, bij een bespreking van de antwoorden, is het aan de
leerkracht om de link met het publiekrecht te expliciteren: de relatie tussen
de burgers (individuen die de macht hebben afgestaan) en de overheid (de
hogere macht) wordt via het publiekrecht geregeld. Er zijn wel regels van het
'contract' die de overheid moet naleven, maar een afzetting zoals Locke die
voorzag, is niet (wettelijk) mogelijk.

Motivatie :
Deze bron verschaft inzicht in de filosofische basis van het publiekrecht. Ze
laat de leerlingen het publiekrecht (de wettelijke regeling van de relatie
tussen staat en burger) begrijpen als een sociaal contract. Hieruit vloeit voort
dat de rechtspraak een afdwingen van deze overeenkomst is. Vraag drie geeft
ook een kritische insteek. Ze toont dat de overheid en rechtspraak, als
hogere

macht

die

het

publiekrecht

vormt,

ook

verplichtingen

heeft

tenoverstaan van de burgers.
Voordelen van de bron zijn de korte duur (twee minuten) en de
bevattelijkheid. Nadelen zijn de taal (Engels) en de Angelsaksische context
(Engeland, Amerikaanse Revolutie). De leerkracht kan de nadelen opvangen
door de richtingevende vragen goed te communiceren. Op die manier weten
de leerlingen wat ze in de bron zoeken.
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illustratie 2 : geweldsmonopolie van de staat (afbeeldingenset)

Figuur 14 : Cartoon over 'big government' (eorrell, 2010).

Figuur 15 : German War Crimes Trials. Nuernberg & Dachau (U.S. National
Archives and Records Administration, ca. 1945).
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Figuur 16 : De doodstraf in de wereld (Amnesty International, 2011).

Gebruik :
De leerlingen worden eerst gewezen op de ongelijke machtsrelatie die
ondanks het sociaal contract tussen overheid en burger bestaat. Dit kan
door de cartoon die 'big government' op de korrel neemt (figuur 14) aan te
bieden voor analyse. Daarnaast dient de leerkracht het overwicht van de
overheid te koppelen aan haar voornaamste instutionele uitingsvorm: het
geweldsmonopolie. Daarop kunnen de leerlingen, naar aanleiding van de
cartoon, voorbeelden zoeken van dit geweldsmonopolie. Hiertoe dienen de
illustraties bij de vrijheidsberoving (figuur 15) en de doodstraf (figuur 16).
Ook illustraties bij de politiemacht of het justitieel apparaat kan men
gebruiken.
Het recht van de overheid om burgers te straffen wanneer die aan hun
plichten verzaken, hoort aanleiding te zijn voor debat binnen de klas.
Wanneer de leerlingen een stelling innemen als 'soms moeten we iemand
levenslang opsluiten' of 'de staat mag niemand doden', is het aan de
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leerkracht om - met respect voor de diversiteit aan meningen - te wijzen op
regulerende

principes

in

het

publiekrecht:

het

recht

op

leven,

proportionaliteit van de strafmaat, scheiding der machten, etc.

Motivatie :
Het apparaat om (publiek)recht af te dwingen, wordt door het publiekrecht
zelf geregeld. Dit is geen evidente materie, maar wel een cruciaal element.
Eerder dan de regulerende principes van het publiekrecht als gegeven te
doceren (ze rechtstreeks te illustreren), kan het lonen te kiezen voor een
aanpak waarbij de vraag om die principes voortvloeit uit de dreiging die van
het politioneel / justitieel apparaat uitgaat. Dit is conform de historische
werking van de principes in kwestie. Indien de vraag naar 'checks and
balances' uit de leerlingen zelf komt, versterkt dit ook het leerproces.
Sowieso is het een aanpak met een kritische insteek; altijd een meerwaarde.

illustratie 3 : verdrag met burgerrechten (geschreven rechtsbron)
Europees Hof voor de Rechten van de Mens & Raad van Europa (2010).
Vedrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden: Titel I rechten en vrijheden (pp. 6-16). Online opgehaald op
22/11/2014 (http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf).
De bron zit in bijlage.

Gebruik :
De leerlingen krijgen enkele pagina’s uit titel I van het verdrag. Ze gaan op
zoek naar de rechten die dit document aan burgers toekent. Deze rechten
vormen de kern van dat deel van het publiekrecht dat de relatie tussen
burger en overheid regelt. Om de leerlingen maximaal te activeren, kunnen
ze in paren werken.
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De leerlingen vinden dus zelf allerlei principes uit het publiekrecht die de
burgers moeten beschermen tegen willekeur / terreur van de overheid: het
recht op leven, het verbod op foltering, recht op een eerlijk proces, vrijheid
van meningsuiting, etc. Om een goed begrip van deze principes te realiseren,
vraagt de leerkracht naar situaties waarbij de rechten geschonden worden.
De leerkracht houdt zelf voorbeelden achter de hand: (respectievelijk) de
doodstraf in de Verenigde Staten, een onmenselijke behandeling van
gevangenen in Brazilië, procesvoering in China, censuur in Rusland, etc.
Deze kunnen geïllustreerd met (recente) krantenartikels:
-

De Standaard (20/11/2014). Geëxecuteerde tiener krijgt nieuw proces.
Online geraadpleegd op 22/11/2014
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20141120_01386054) :
“Het Chinese gerechtelijke apparaat ligt regelmatig onder vuur vanwege
arbitraire vonnissen en procedures. Vaak worden de rechten van
beschuldigden met de voeten getreden of worden bekentenissen op
weinig koosjere manier aan verdachten onttrokken. Het gebeurt dan ook
vaak dat er fouten gemaakt worden bij processen, of dat onschuldigen
de doodstraf krijgen, maar het gebeurt zelden dat justitie terugkomt op
een beslissing.”

-

De Standaard (11/06/2013). Rusland verbiedt 'homo-propaganda' voor
minderjarigen. Online geraadpleegd op 22/11/2014
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20130611_00618961) :
“Het Russische parlement heeft twee omstreden wetten goedgekeurd.
Op godslastering staat binnenkort een celstraf tot drie jaar. En wie in
het bijzijn van minderjarigen over homoseksualiteit spreekt, riskeert
hoge geldboetes.”

Om de kritische blik niet enkel naar buiten te werpen, dienen ook
voorbeelden uit Europese / Belgische context overwogen te worden. Hierbij
denken we aan vrijheid van de pers (Italië, Hongarije) en aan ons eigen
politioneel

/

justititeel

apparaat

(Syriëstrijders

psychiatrische patiënten in conventionele cellen).
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in

voorhechtenis,

Bij wijze van uitbreiding vraagt de leerkracht naar andere documenten die
gelijke rechten stipuleren. In het bijzonder dienen de Grondwet en het
stemrecht te worden vermeld. (Eventueel verduidelijkt de leerkracht dat het
stemrecht een garantie is op de herwaardering van het sociaal contract,
parallel aan Locke's afzetting.)

Motivatie :
De fundamentele rechten / grondrechten vormen wellicht het voor de
leerlingen meest herkenbare deel van de stof. Rond een aantal van de
rechten en hun (mogelijke) schending, moet al een bewustzijn bestaan.
Daarom kan vertrokken worden uit een primaire bron van het recht zelf. Zo
komen de leerlingen tevens in aanraking met de meer abstracte en ietwat
pompeuze aard van een juridische tekst. Het verdrag wordt om de
toegankelijkheid wel aangeboden in zijn (officiële) Nederlandse vertaling. Het
is ook belangrijk om de rechten met concrete voorbeelden van schending te
illustreren. Op die manier vatten de leerlingen het belang van de rechten én
de nood aan een betere naleving.

illustratie 4 : titel III van de Grondwet (geschreven rechtsbron)
Art. 33 : Alle machten gaan uit van de Natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze bij
de Grondwet bepaald.
Art. 34 : De uitoefening van bepaalde machten kan door een verdrag of door een wet
worden opgedragen aan volkenrechtelijke instellingen.
Art. 35 : De federale overheid is slechts bevoegd voor de aangelegenheden die de
Grondwet en de wetten, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, haar uitdrukkelijk
toekennen. De gemeenschappen of de gewesten zijn, ieder wat hem betreft, bevoegd
voor de overige aangelegenheden onder de voorwaarden en op de wijze bepaald door
de wet. Deze wet moet worden aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4,
laatste lid.
Art. 36 : De federale wetgevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de
Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat.
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Art. 37 : De federale uitvoerende macht, zoals zij door de Grondwet is geregeld,
berust bij de Koning.
Art. 38 : Elke gemeenschap heeft de bevoegdheden welke haar door de Grondwet of
door de wetten aangenomen krachtens deze laatste, worden toegekend.
Art. 39 : De wet draagt aan de gewestelijke organen welke zij opricht en welke
samengesteld zijn uit verkozen mandatarissen de bevoegdheid op om de
aangelegenheden te regelen welke zij aanduidt met uitsluiting van die bedoeld in de
artikelen 30 en 127 tot 129 en dit binnen het gebied en op de wijze die zij bepaalt.
Deze wet moet worden aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste
lid.
Art. 40 : De rechterlijke macht wordt uitgeoefend door de hoven en rechtbanken. De
arresten en vonnissen worden in naam des Konings ten uitvoer gelegd.
Belgische senaat (2014). De Belgische Grondwet. Online geraadpleegd op
23/11/2014 (http://www.senate.be/doc/const_nl.html).

Gebruik :
De leerlingen krijgen een uittreksel (art. 33-40) uit Titel III van de Belgische
Grondwet. Het gaat om de Nederlandse vertaling in een vereenvoudigde
vorm.

De

bijkomstige

bepalingen

zoals

bis-artikels

en

de

overgangsbepalingen worden hierbij weggelaten. De leerlingen zoeken in
paren een antwoord op volgende vragen:
1. Welke 'spelers' (actoren) vermeldt de Grondwet?
2. Welke bevoegdheden hebben zij?
De leerlingen worden verzocht dit schematisch weer te geven. In een
klassikale bespreking van de resultaten stelt de leerkracht aan bord een
schema op. Alle actoren worden opgesomd, hun bevoegdheden verduidelijkt.
Om het begrip van de leerlingen te testen, stelt de leerkracht bijkomstige
vragen: "Wie zit er in de federale overheid?", "Wie is die 'Koning', is dit dé
koning?", etc.
Eens de actoren geduidt zijn, brengt de leerkracht de aandacht naar hun
onderlinge

verhouding.

Zo

worden

twee

principes

uit

het

Belgisch

publiekrecht naar voren gebracht: de scheiding der machten en de
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bevoegdheidsverdeling in een federale staat. Uiteraard moet de initiële
opstelling van het bordschema anticiperen op een visualisatie van deze
principes.

Motivatie :
Het Belgisch publiekrecht is meer dan de relatie tussen burger en overheid.
Ook de interne organisatie van de staatsinstellingen maakt er deel van uit.
Titel III van de Belgische Grondwet regelt de scheiding der machten, als
kenmerk

van

een

democratische

rechtsstaat,

en

de

verdeling

van

bevoegdheden over de instellingen van de federale staat. Dit zijn beiden
esentiële onderdelen van de Belgische staat. De leerlingen verkennen de
principes opnieuw vanuit een originele rechtsbron. De Grondwet wordt
hiertoe in toegankelijke vorm aangeboden. (Nederlandstalig, de inleiding op
titel III i.p.v. de meer gedetailleerde hoofdstukken, enkel de artikels in hun
essentie.)
Enkele termen zijn wellicht te moeilijk om spontaan door alle leerlingen
verwerkt te worden (vb. volkenrechtelijke instellingen). De leerkracht moet
hier aandacht hebben voor voldoende duiding. Toch is het goed dat de
leerlingen met de formulering van de Grondwet zelf in aanraking komen. Zo
krijgen ze immers een direct beeld ('uit ervaring') op wat de Grondwet regelt
en hoe - zoals met welke bepalingen en terminologie - ze dit doet.
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illustratie 5 : thema’s van het internationaal publiekrecht (cartoons)

Figuur 17 : De VN, Verenigde Staten en Europa inspecteren Iran's naleving
van het non-proliferatieverdrag (Khalil Bendib, 2012). Online opgehaald op
23/11/2014 (http://otherwords.org/wp-content/uploads/2012/10/nukesanti-proliferation-irony-iran-cartoon-1024x711.jpg).
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Figuur 18 : Een kaart van nucleaire veiligheid / non-proliferatie en een kaart
van achterpoortjes. (Paresh Nath, 2014). Online opgehaald op 23/11/2014
(http://www.politicalcartoons.com/cartoon/572c061c-622e-4525-8eb1f7997e08c18f.html).

Figuur 19 : De Verenigde Naties gaan klimaatverandering te lijf met het
Kyotoprotocol (Petar Pismestrovic, 2005). Online opgehaald op 23/11/2014
(http://www.politicalcartoons.com/cartoon/5af771b3-51d8-490d-96215dfc98d6dec4.html).
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Figuur 20 : Amerikaans president George W. Bush rookt het Kyotoprotocol op
(Christo

Komarnitski,

2005).

Online

opgehaald

op

23/11/2014

(http://www.politicalcartoons.com/cartoon/c02a4270-ec75-455b-b46d66f0c15ec61f.html).

Figuur 21 : Het Internationaal Strafhof wil president Al-Bashir arresteren voor
zijn aandeel in de genocide in Soedan (Nate Beeler, 2008). Online opgehaald
op

23/11/2014

(http://www.politicalcartoons.com/cartoon/be089054-

130b-4914-8471-dff12cc1c781.html).
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Figuur 22 : Kunnen we president Bush beschuldigen omdat hij het 'monster'
Saddam Hussein zonder proces liet ophangen? (Eric Allie, 2007). Online
opgehaald op 23/11/2014
(http://www.politicalcartoons.com/cartoon/ea28a5ed-15dc-4245-8064fc61811bd8a2.html).

Gebruik :
De leerkracht laat weten dat het publiekrecht zich niet beperkt tot
aangelegenheden binnen staten. De leerlingen krijgen daarop in groep een
selectie

cartoons

aangeboden.

Deze

zijn

georganiseerd

naar

thema

(bijvoorbeeld sequentioneel aangeboden of één thema per leerlingengroep) en
worden door de leerlingen zelf geanalyseerd. De leerkracht geeft richting door
te vragen waarover de cartoons gaan, wat de leerlingen hierover weten, welke
commentaar de cartoons bieden, etc. Hierbij wordt ook ondersteuning
geboden door op vragen en hiaten een antwoord te bieden. Het is echter
belangrijk dat de leerlingen zélf exploreren.
In een klassikale fase worden de cartoons verder geduidt door de
bevindingen van (verschillende?) groepen te confronteren. De leerkracht laat
in de eerste plaats de leerlingen aan het woord en waardeert hun
antwoorden. Bij die waardering (of eventuele samenvatting / herhaling) wijst
de leerkracht op de rol van verdragen, internationale instellingen (de
Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof) en het soms moeilijk
functioneren van internationaal publiekrecht.
Bij wijze van uitbreiding - en in het licht van hogere cognitieve leerdoelen sporen we de leerlingen aan om zelf (gelijke of andere) voorvallen of
verdragen

aan

te

halen.

De

leerlingen

waarderen

internationaalrechtelijke regelingen en hun (dis)functionaliteit.
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ook

de

Motivatie :
Het publiekrecht kent ook een internationale tak. Het is nodig dat de
leerlingen kennis nemen van de vele en vaak controversiële thema’s die
onder de noemer van het internationaal publiekrecht vallen. Omwille van de
veelheid aan de erg verschillende thema's, wordt gekozen voor een selectie
cartoons

bij

toegankelijke

onderwerpen:

nucleaire

wapens,

het

klimaatverdrag, genocide. Het gaat om kwesties die bij minimale (voor)kennis
toch bevattelijk zijn. Tevens dagen de onderliggende dilemma’s de leerlingen
uit op zowel emotioneel als intellectueel vlak.
Door deze thema’s begrijpen de leerlingen

meteen het belang aan

grensoverschreidend recht. Ze komen daarnaast in aanraking met het
verdrag als meest relevante instrument van internationaal recht. Bovendien
bieden de cartoons in hun satire een kritiek op de werking van het
internationaal publiekrecht (gebrek aan dwang, consistentie, etc.). Dit laatste
moet de kritische ingesteldheid van de leerlingen aanscherpen.
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