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Inzagerecht in ‘taak digitale didactiek lexicon’

Ondergetekende Ruben Feys geeft hierbij toelating / geen toelating aan derden,
niet-behorend tot de vakdidactiek Politieke en Sociale Wetenschappen, om zijn/haar
taak in te zien.

Datum en handtekening
…………………………..

………………………….

Deze toelating geeft aan derden tevens het recht om delen uit de taak te
reproduceren of te citeren, uiteraard mits correcte bronvermelding.

-----------------------------------------------------------------------------------
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BEGRIPPEN
SUPRANATIONAAL RECHT
UNIVERSELE RECHTEN VAN DE MENS

Bron:
http://www.humanrights.com/#/home
Motivatie:
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een niet bindende verklaring
aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en is dus in strikte zin
geen supranationaal recht. Het is echter wel een morele en juridische standaard waar vaak naar
verwezen wordt in nationale rechtspraak en vormt de basis voor vele internationale verdragen
die wel tot het supranationaal recht horen. Daarom loont het dus zeker de moeite om deze nader
te bekijken. Door de leerlingen opzoekingswerk op de website van de mensenrechten te laten
doen raken ze niet alleen vertrouwd met deze website maar gaan ze ook actief met de stof aan
het werk.
Gebruik:
Leerkracht geeft de leerlingen een korte inleiding over de Universele Rechten van de Mens.
Vervolgens vraagt hij de leerlingen na te denken over welke rechten tot deze universele rechten
zouden kunnen behoren en deze op te schrijven. In een volgende stap mogen de leerlingen
vergelijken met hun buurman of –vrouw en elkaar zo proberen aan te vullen. Deze worden dan
klassikaal overlopen waarbij men met de hele klas tot zoveel mogelijke universele rechten tracht
te komen. Ten slotte mogen de leerlingen op bovenstaande website de rechten opzoeken die
men nog ontbreekt.

TEKST UNIVERSELE RECHTEN VAN DE MENS

Bron:
Zie bijlage supranationaal recht
5

Cools, S. (2008). ‘Mensenrechten bijna pensioengerechtigd’. Geraadpleegd op 15 december 2014
op http://www.dwars.be/artikel/mensenrechten-bijna-pensioengerechtigd

Motivatie:
De tekst geeft een mooie inhoudelijke achtergrond bij de mensenrechten en kan dus onder meer
gebruikt worden als alternatief voor of uitbreiding van de vorige oefening. Onder meer het niet
bindende karakter van de rechten wordt aangehaald waardoor de relatie onderscheid met het
supranationaal recht voor de leerlingen duidelijker zal worden.
Gebruik:
De leerlingen zijn al vertrouwd met de materia van supranationaal recht. De leerkracht leidt het
onderwerp van de Universele Rechten van de Mens kort in en geeft dan een aantal gerichte
vragen waar de leerlingen door het lezen van de tekst een oplossing moeten voor vinden.
Mogelijke vragen zouden kunnen zijn:
- Wat was de aanleiding tot het maken van deze verklaring?
- Kan deze verklaring gerekend worden tot het supranationale recht? Argumenteer
waarom wel/niet.
- Hoe gaat de UVRM om met cultuurverschillen?

CARTOON WAPENVERDRAG VN

Bron:
Royaards, T. (2014). ‘Wereldwijd wapenverdrag VN’. Geraadpleegd op 15 december op
http://www.360magazine.nl/politiek/2438/wereldwijd-wapenverdrag-vncartoon#.VIs_PPl5MnQ
Motivatie:
Het wapenverdrag is een mooi voorbeeld van een op supranationaal niveau gemaakte afspraak
en kan dus perfect dienen als casestudy voor het uitleggen van supranationaal recht. Deze
afbeelding geeft een mooie visuele weergave van deze afspraak maar is tergelijkertijd ook niet te
duidelijk waardoor leerlingen deze afbeelding zullen moeten interpreteren om tot de werkelijke
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betekenis ervan te komen. Door deze aanpak hoop ik de leerlingen te prikkelen en dus te
activeren voor de les.
Gebruik:
Klassikaal wordt de betekenis van de afbeelding besproken. De leerkracht mag de leerlingen
helpen door het beantwoorden van ja/nee vragen of subtiele tips te geven. De focus moet echter
zijn dat de leerlingen zelf de betekenis achterhalen.

ARTIKEL ‘BELGIË MOET 11.000 EURO BETALEN AAN 4 VEROORDEELDE
MISDADIGERS’
België moet 11.000 euro betalen aan 4 veroordeelde misdadigers
Ons land moet alles samen 11.000 euro betalen aan vier veroordeelde misdadigers. Ze werden alle vier veroordeeld
door een assisenhof tot straffen tussen 20 jaar en levenslang. Maar omdat het assisenhof niet had uitgelegd waarom
ze werden veroordeeld, stapten ze naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat geeft hen nu dus gelijk.
De vier mannen die naar het Europees Hof in Straatsburg zijn gestapt, zijn drie Belgen en een Irakees. Ze werden tussen 2008
en 2009 veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, twee van hen voor doodslag, één voor gijzeling, en één voor poging tot
doodslag.

Ze baseerden hun zaak op het artikel over het recht op een eerlijk proces in de Europese conventie over mensenrechten.
Volgens de rechter heeft het Belgische gerecht het artikel inderdaad geschonden door geen motivering te geven bij het verdict
van de jury. Samen krijgen de vier een schadevergoeding van ongeveer 11.000 euro.
Na eerdere gelijkaardige veroordelingen door het Europees Hof van de Rechten van de Mens, werd de Belgische
assissenprocedure in 2009 aangepast. Sindsdien moet de volksjury zijn oordeel wel motiveren. De veroordelingen van de vier
klagers dateren echter van voor die hervorming.

Bron:
Truyts, J. (2014). ‘België moet 11.000 euro betalen aan 4 veroordeelde misdadigers’. Geraadpleegd
op 15 december 2014 op http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2151660
Motivatie:
Dit artikel is een mooie illustratie van hoe het Europees niveau boven het nationale staat en als
gevolg een land kan bestraffen indien het de Europees vastgelegde regels niet naleeft.
Gebruik:
Dit artikel kan gebruikt worden als voorbeeld van supranationaal recht ter ondersteuning van
een theoretisch gedeelte van de les.

VIDEO: ‘HOE WERKT EUROPA?’
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Bron:
EuroparlTV EN (2006). How it works: European Laws. Geraadpleegd op 16 december 2014 op
https://www.youtube.com/watch?v=ypMvDKW5qm0
Motivatie:
De video geeft een heldere en visuele uitleg hoe Europese wetten tot stand komen en wat er
gebeurd indien deze niet nageleefd worden. De video is ook in het Engels wat ik een goede zaak
vind aangezien ze zo hun talenkennis ook moeten aanspreken. Na de video kan er eventueel
ruimte zijn om bepaalde zaken uit te leggen en te vertalen indien dit nodig is.
Gebruik:
Leerlingen krijgen een invultekst waarin het proces van tot standkoming van wetten wordt
beschreven en waarin de leerlingen sleutelwoorden moeten invullen aan de hand van de video.
Andere optie is een invulschema die het werkingsproces van de EU weergeeft. De leerlingen
moeten kernwoorden invullen in lege vakken van het schema.

VIDEO: ‘HOE WERKT DE VN?’

Bron:
RMIT University (2011). ‘How does the United Nations work?’. Geraadpleegd op 16 december

2014 op https://www.youtube.com/watch?v=QoIafzc0k74
Motivatie:
De video geeft een duidelijke uitleg over het ontstaan en werking van de VN. Het zou een ideale
inleiding kunnen vormen voor een les over supranationaal recht waarbij de VN als voorbeeld
wordt gebruikt. De video blijft erg beperkt waardoor er veel ruimte is voor aanvulling vanuit de
leerkracht. Opnieuw is de video in het Engels wat een goede zaak kan zijn voor het ontwikkelen
van de talenkennis.
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Opdracht:
Leerlingen krijgen voor de aanvang van de video een blad met een aantal richtvragen op die ze
aan de hand van de video moeten zien in te vullen. Enkele richtvragen zouden kunnen zijn:
-

Wanneer werd de VN opgericht?
Waarom werd de VN opgericht?
Met welke zaken houdt de VN zich bezig?
Uit welke bestuurlijke organen bestaat de VN?

KORT GEDING
TEKST: ‘HET KORT GEDING’
Bron:
Zie bijlage kort geding
Mattijs Voet & Co (2006). Het Kort Geding. Geraadpleegd op 15 december 2014 op
http://www.advocatenkantoor-mattijs.be/nl/legalinformation/hetkortgeding.aspx
Motivatie:
Deze tekst geeft een bondige bespreking van de juridische procedure kort geding. De tekst
bedient zich van een juridisch taalgebruik waardoor deze vrij uitdagend kan beschouwd worden
voor de leerlingen.
Gebruik:
Leerlingen moeten de tekst lezen en kernwoorden aanduiden. Vervolgens worden de
kernwoorden vergeleken met een andere leerling. Per twee stellen ze vervolgens een schema op
van deze tekst met gebruik van de geselecteerde kernwoorden.

SCHEMA STANDAARDPROCEDURE

Bron:
Spruyt, F. Standaardprocedure. Geraadpleegd op 14 december 2014 op
http://www.frankspruyt.be/Standaardprocedure.html
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Motivatie:
Dit schema geeft een visuele weergave van het verloop van een standaardprocedure. Het leuke
aan dit schema is dat de richttijden per procedurele stap is vermeld. Dit kunnen we gebruiken
om het verschil aan te tonen met een kort geding.
Gebruik:
Klassikaal wordt het schema overlopen waarbij zeker wordt vermeld hoeveel tijd elke
procedurestap in beslag. Vervolgens vraagt de leerkracht de leerlingen na te denken over het
begrip kort geding. Waarom zou deze specifieke procedure er gekomen zijn en wat zou er
eventueel anders kunnen verlopen binnen deze procedure in vergelijking met een
standaardprocedure.

TABEL AANGESPANNEN KORT GEDINGEN
Bron:
Zie bijlage kort geding
Geraadpleegd op 14 december 2014 Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting (2013). De
jaarlijkse statistieken van de hoven en rechtbanken. Geraadpleegd op 15 december 2014 op
http://justitie.belgium.be/nl/binaries/PUB%202013_REA%20B_NL_tcm265-244099.pdf
Motivatie:
Het lijkt me leerrijk voor de leerlingen om eens in een statistische tabel te kunnen zien hoe vaak
een kort gedingprocedure wordt aangevat. Bovendien toon ik hiermee aan de leerlingen het
bestaan van statistische gegevens van het gerecht en het feit dat iedere burger deze zelf kan
opzoeken. Door deze oefening leren leerlingen dergelijke tabellen interpreteren en vergelijken
met elkaar. De leerlingen zijn dus op een actieve manier bezig met de leerstof.
Opdracht:
Leerlingen krijgen eerst de eerste tabel waarin de statistieken rond kort geding zijn opgenomen.
De leerlingen moeten deze tabel interpreteren en conclusies trekken.
Enkele bedenkingen die de leerlingen moeten maken kunnen zijn:
-

Hoe vaak is de procedure in de dichtstbijzijnde gelegen rechtbank?
Hoe is de situatie bij andere rechtbanken?
Hoe vaak is een kort geding aangevraag in het hele land?
Lijkt je dit veel? Of weinig?

Vervolgens krijgen de leerlingen de tabel met het totaal aantal aangespannen burgerlijke zaken.
Hoe verhouden de cijfers van de procedure kort geding zich tegenover de cijfers van burgerlijke
zaken? Is dit een procedure die veel of weinig wordt gebruikt als je deze vergelijkt?

ARTIKEL FOUAD BELKACEM
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Bron:
Zie bijlage kort geding
Artikel 1
Belga/INM (2012). ‘Fouad Belkacem spant kort geding aan om te kunnen trouwen’. Geraadpleegd
op 15 december op http://www.knack.be/nieuws/belgie/fouad-belkacem-spant-kort-gedingaan-om-te-kunnen-trouwen/article-normal-69230.html
Artikel 2
JVT (2014). ‘Fouad Belkacem mag niet trouwen in gevangenis’. Geraadpleegd op 15 december
2014 op http://www.standaard.be/cnt/dmf20121029_00351397
Gebruik:
De leerlingen krijgen eerst het eerste artikel waarin ze kunnen lezen hoe de persoon Belkacem
een kort gedingprocedure heeft aangespannen. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze per
twee de gekende stof rond de procedure toepassen op het artikel (hiervoor kunnen de leerlingen
bijvoorbeeld beroep doen op bovenvermelde tekst). Alle elementen omtrent de procedure in het
artikel worden aangeduid en er wordt nagedacht over de argumenten van beide partijen.
Vervolgens moeten de leerlingen een uitspraak doen over de verwachte uitkomst van de
procedure en deze met argumenten onderbouwen.
Hierna krijgen de leerlingen de tweede tekst waarin de uitspraak van de rechter bekend wordt
gemaakt. De leerlingen duiden opnieuw de argumentatie aan op basis waarvan de uitspraak
gemaakt is en koppelen deze terug op hun eigen uitspraak en argumentatie.
Motivatie
Dit artikel geeft een concrete case waarin een kortgedingprocedure is aangespannen. De
bedoeling van deze oefening is dat de leerlingen aan de hand van het artikel actief nadenken
over de eerder gegeven leerstof en deze toepassen op de case. De leerlingen worden hier in de
positie van rechter geplaatst en mogen dus oordelen over de zaak. De leerlingen weten dat ze
nadien de echte uitspraak zullen krijgen dus willen ze waarschijnlijk wel tot de juiste uitspraak
komen waardoor ze actief zullen werken aan de opdracht.

RADIOFRAGMENT RADIO 1: ‘HUMO MOET UIT DE REKKEN’
&
ARTIKEL KNACK: ‘MATTHIAS SCHOENAERTS SPANT KORT GEDING AAN TEGEN
AUTEUR VAN ‘SCHOENAERTS’
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Bron:
Zie bijlage kort geding
Peeters & Pichal (2008). Humo moet uit de rekken. Geraadpleegd op 16 december 2014 op
http://www.radio1.be/programmas/pepi/1272125
Belga (2014). ‘Matthias Schoenaerts spant kortgeding aan tegen auteur van ‘Schoenaerts’.
Geraadpleegd op 14 november 2014 op http://focus.knack.be/entertainment/boekenstrips/matthias-schoenaerts-spant-kort-geding-aan-tegen-auteur-van-schoenaerts/articlenormal-443467.html
Motivatie:
Opnieuw worden de leerlingen geconfronteerd met twee cases waarin een kort gedingprocedure
is aangespannen. Deze keer ligt de focus echter niet op het toepassen van de kennis om de zaken
op te lossen maar wel op het vormen van een mening tegenover de procedure. Beide bronnen
(Humo en Matthias Schoenaerts) zijn vrij bekend waardoor de leerlingen een mening kunnen
vormen over de toch wel abstracte leerstof aan de hand van concrete voorbeelden die de
leerlingen kennen
Gebruik:
De leerkracht begint de oefening door beide cases kort in te leiden. Vervolgens wordt de
bedoeling van de oefening uit de doeken gedaan. Op basis van beide cases moeten de leerlingen
een mening vormen over het conflict tussen de persvrijheid en eerbied voor een persoon,
privacy,… en de rol van de procedure van het kort geding hierin. Bij het behandelen van de
bronnen wordt dan ook aan de leerlingen gevraagd na te denken of ze voor of tegen zijn en
welke argumenten ze zouden kunnen gebruiken om hun standpunt te verdedigen.
Vervolgens krijgen de leerlingen eerst het radiofragment te horen en hierna het artikel te lezen.
Vervolgens wordt de klas onderverdeeld in 2 groepen: de voor- en tegenstanders en in groep
bereiden ze argumentatie voor die ze zullen gebruiken in het debat die hier op volgt.
Enkele mogelijke stellingen kunnen zijn:
-

Vind je het kunnen dat een dagblad uit de handel wordt gehaald omdat 1 persoon dit
wil?
Mag je zomaar alles schrijven wat je wil?
Wat primeert? De persvrijheid of de privacy van iemand?

UITPUTTING VAN DE RECHTSMIDDELEN
NUMMER ‘HURRICANE’
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Pistol shots ring out in the barroom night
Enter Patty Valentine from the upper hall.
She sees the bartender in a pool of blood,
Cries out, "My God, they killed them all!"
Here comes the story of the Hurricane,
The man the authorities came to blame
For somethin' that he never done.
Put in a prison cell, but one time he could-a been
The champion of the world.
Three bodies lyin' there does Patty see
And another man named Bello, movin' around
mysteriously.
"I didn't do it," he says, and he throws up his hands
"I was only robbin' the register, I hope you understand.
I saw them leavin'," he says, and he stops
"One of us had better call up the cops."
And so Patty calls the cops
And they arrive on the scene with their red lights
flashin'
In the hot New Jersey night.
Meanwhile, far away in another part of town
Rubin Carter and a couple of friends are drivin' around.
Number one contender for the middleweight crown
Had no idea what kinda shit was about to go down
When a cop pulled him over to the side of the road
Just like the time before and the time before that.
In Paterson that's just the way things go.
If you're black you might as well not show up on the
street
'Less you want to draw the heat.
Alfred Bello had a partner and he had a rap for the
cops.
Him and Arthur Dexter Bradley were just out prowlin'
around
He said, "I saw two men runnin' out, they looked like
middleweights
They jumped into a white car with out-of-state plates."
And Miss Patty Valentine just nodded her head.
Cop said, "Wait a minute, boys, this one's not dead"
So they took him to the infirmary
And though this man could hardly see
They told him that he could identify the guilty men.
Four in the mornin' and they haul Rubin in,
Take him to the hospital and they bring him upstairs.
The wounded man looks up through his one dyin' eye
Says, "Wha'd you bring him in here for? He ain't the
guy!"
Yes, here's the story of the Hurricane,
The man the authorities came to blame
For somethin' that he never done.
Put in a prison cell, but one time he could-a been
The champion of the world.

Arthur Dexter Bradley said, "I'm really not sure."
Cops said, "A poor boy like you could use a break
We got you for the motel job and we're talkin' to your
friend Bello
Now you don't wanta have to go back to jail, be a nice
fellow.
You'll be doin' society a favor.
That sonofabitch is brave and gettin' braver.
We want to put his ass in stir
We want to pin this triple murder on him
He ain't no Gentleman Jim."
Rubin could take a man out with just one punch
But he never did like to talk about it all that much.
It's my work, he'd say, and I do it for pay
And when it's over I'd just as soon go on my way
Up to some paradise
Where the trout streams flow and the air is nice
And ride a horse along a trail.
But then they took him to the jailhouse
Where they trialed a man into a mouse.
All of Rubin's cards were marked in advance
The trial was a pig-circus, he never had a chance.
The judge made Rubin's witnesses drunkards from the
slums
To the white folks who watched he was a revolutionary
bum
And to the black folks he was just a crazy nigger.
No one doubted that he pulled the trigger.
And though they could not produce the gun,
The D.A. said he was the one who did the deed
And the all-white jury agreed.
Rubin Carter was falsely tried.
The crime was murder "one," guess who testified?
Bello and Bradley and they both baldly lied
And the newspapers, they all went along for the ride.
How can the life of such a man
Be in the palm of some fool's hand?
To see him obviously framed
Couldn't help but make me feel ashamed to live in a
land
Where justice is a game.
Now all the criminals in their coats and their ties
Are free to drink martinis and watch the sun rise
While Rubin sits like Buddha in a ten-foot cell
An innocent man in a living hell.
That's the story of the Hurricane,
But it won't be over till they clear his name
And give him back the time he's done.
Put in a prison cell, but one time he could-a been
The champion of the world.

Four months later, the ghettos are in flame,
Rubin's in South America, fightin' for his name
While Arthur Dexter Bradley's still in the robbery game
And the cops are puttin' the screws to him, lookin' for
somebody to blame.
"Remember that murder that happened in a bar?"
"Remember you said you saw the getaway car?"
"You think you'd like to play ball with the law?"
"Think it might-a been that fighter that you saw runnin'
that night?"
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"Don't forget that you are white."

Bron:
Bob Dylan (1975). Hurricane. Geraadpleegd op 14 december 2014 op
http://www.lyricsfreak.com/b/bob+dylan/hurricane_20021332.html
Motivatie:
Dit nummer van Bob Dylan lijkt me een mooie opener om uiteindelijk een les over
rechtsmiddelen te houden. Het nummer gaat over een persoon die onterecht veroordeeld is. Het
nummer biedt ruimte voor bespreking en discussie en zet de leerlingen aan het denken. De
bespreking van kan uiteindelijk geleidt worden naar het onderwerp van de les namelijk
rechtsmiddelen. Niet alleen is dit goed om de leerlingen te activeren en hun mening te mogen
laten geven. Tergelijkertijd is dit een kans om de leerlingen kennis te laten maken met een toch
wel belangrijk figuur in de hedendaagse muziekgeschiedenis en ze ook zo kennis te laten maken
met wat minder hedendaagse en dus waarschijnlijk minder gekende muziek.
Opdracht:
Het nummer vormt de start van een klassikaal gesprek. De leerkracht vraagt aan de leerlingen
waar dit nummer over gaat. Doorheen de discussie brengt de leerkracht aan dat dit nummer
gebaseerd is op waargebeurde feiten. Waarom zou de zanger hierover een nummer maken? De
leerkracht probeert het gesprek zo te sturen dat er een discussie over rechtvaardigheid bestaat.
Om de overgang naar rechtsmiddelen te maken stelt de leerkracht naar meer concretere vragen.
Wat is het verloop van het proces? Wat is er fout gelopen? Hoe had men dit kunnen vermijden?
Wat had de persoon Rubin nog kunnen doen om zijn onschuld te bewijzen?
Op deze manier wordt de overgang gemaakt naar het bestaan van rechtsmiddelen waarmee men
dergelijke situaties probeert te vermijden.

GEDICHT: ‘JUSTICE IS A BLIND GODDESS’
That Justice is a blind goddess
Is a thing to which we black are wise:
Her bandage hides two festering sores
That once perhaps were eyes.
Langston Hughes
Bron:
Langston Hughes (1932). Justice. Geraadpleegd op 15 december 2014 op
http://www.poemhunter.com/poem/justice/
Motivatie:
Poëzie is een literaire vorm waar leerlingen niet vaak met worden geconfronteerd. Naar mijn
idee is dit echter een ideale bron om een klasdiscussie met te beginnen. Een gedicht is niet
éénduidig en zeer ruim open voor interpretatie waardoor iedereen deze op een andere manier
leest. Dit is volgens mij een ideale situatie om gezamenlijk met een klas naar de betekenissen
achter het gedicht op zoek te gaan en zo een geanimeerde klasdiscussie tot stand te brengen.
open te beginnen met een klasdiscussie waarbij er langzaam richting naar de focus van de les
wordt gericht. Mooie gelegenheid om over het ethische van gerechtheid te spreken en zo
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langzaam over te gaan naar hoe men deze tracht te verzekeren onder andere door het gebruik
van rechtsmiddelen
Opdracht:
Leerlingen mogen individueel het gedicht lezen en krijgen even bedenktijd om deze te
interpreteren en na te denken waarover het zou kunnen gaan. Vervolgens wordt er klassikaal
naar de betekenis achter het gedicht gezocht. De leerkracht bepaalt het tempo en stuurt het
gesprek op zo’n manier dat er wordt nagedacht over rechtvaardigheid, ethiek en recht. Zo brengt
hij stellingen aan als: ‘Is recht altijd rechtvaardig?’, ‘Is een uitspraak van een rechter altijd
correct?’, ‘Worden de schuldigen altijd veroordeeld en winnen de ontschuldigen altijd hun
rechtzaken?’
Op deze manier wordt er overgegaan naar het bestaan van rechtsmiddelen waarmee mensen
hun rechten kunnen verdedigen indien ze denken dat ze niet gerespecteerd zijn binnen de
rechtspraak.

TABEL AANTAL KEREN RECHTSMIDDELEN GEBRUIKT
Bron:
Zie bijlage uitputting van de rechtsmiddelen
FOD Justitie (2013). Hoven van beroep (burgerlijke zaken). Geraadpleegd op 16 december op
http://justitie.belgium.be/nl/informatie/statistieken/hoven_en_rechtbanken/2013/
FOD Justitie (2013). Hoven van beroep (correctionele zaken). Geraadpleegd op 16 december op
http://justitie.belgium.be/nl/informatie/statistieken/hoven_en_rechtbanken/2013/
Motivatie
Met deze bron tonen we aan de leerlingen het bestaan van statistische gegevens aan die door
iedereen kunnen worden opgezocht. De leerlingen leren deze statistieken actief te verwerken en
interpreteren wat hen tot meer geactiveerde burgers kan maken.
Gebruik:
De leerkracht leidt een klasgesprek waarbij er wordt nagedacht over rechtsmiddelen op basis
van de tabellen. Welke rechtsmiddelen worden het vaakst aangewend? Waarom zou dit zijn? Bij
welk soort procedures worden de rechtsmiddelen meer aangewend? Wat zou een mogelijk
verklaring hiervoor kunnen zijn?

TEKST OVERZICHT RECHTSMIDDELEN
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De rechtsmiddelen (overzicht)
Rechtszoekenden beschikken in regel over twee kansen om hun gelijk te halen voor het gerecht. In het jargon spreekt men
van rechtsmiddelen, dat zijn de wettelijk bepaalde manieren om een gerechtelijke beslissing aan te vechten.
Een partij die afwezig was terwijl de zaak werd behandeld en die veroordeeld werd 'bij verstek', kan verzet aantekenen. Zo'n
verzet wordt beoordeeld door de rechtbank die het verstekvonnis heeft uitgesproken. De wet laat in sommige gevallen toe dat
wanneer een partij verstek laat gaan, de tegenpartij kan vorderen dat het vonnis 'geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen' (zie
verder onder 3.3). In dat geval is geen verzet meer mogelijk, alleen nog hoger beroep.
Iemand die aanvankelijk geen partij bij het proces was, maar die zich toch benadeeld voelt door de beslissing van een rechter,
kan derdenverzet aantekenen. Ook het derdenverzet wordt behandeld door dezelfde rechter.
Wie door de 'eerste rechter' in het ongelijk is gesteld, kan hoger beroep aantekenen waardoor de zaak een tweede keer behandeld
wordt, maar dit keer door een andere en hiërarchisch hogere rechtbank. Wie hoger beroep aantekent, wordt 'eiser in hoger beroep'
of 'appellant' genoemd. Voor de 'verweerder in hoger beroep' is de technische term 'geïntimeerde'. Tegen een arrest van het hof van
assisen kan geen hoger beroep worden ingesteld.
Hoger beroep of verzet schort normaal de uitvoering van een vonnis op. Maar de partij die voorlopig gelijk kreeg, kan altijd vragen
dat de gerechtelijke uitspraak uitvoerbaar is bij voorraad. Het instellen van een rechtsmiddel staat de voorlopige uitvoering van het
vonnis dan niet in de weg. Wordt naderhand het eerste vonnis aangepast, dan moet er natuurlijk teruggekomen worden op de
uitvoeringshandelingen die desgevallend reeds ‘bij voorraad’ werden gesteld.
Tegen beslissingen die 'in laatste aanleg' zijn getroffen, kan een voorziening in cassatie worden ingesteld. Het gaat dan om
beslissingen van een rechtscollege in beroep of andere uitspraken waartegen geen beroepmogelijkheid is. Een voorziening in
cassatie is slechts mogelijk als de rechtszoekende kan bewijzen dat de rechter de wet slecht heeft toegepast of geïnterpreteerd, of dat
er procedurefouten zijn gemaakt. Met andere woorden, het Hof van Cassatie velt geen nieuw oordeel over de feiten. Als het hof de
aangevochten beslissing verbreekt, verwijst het de zaak naar een ander rechtscollege van hetzelfde niveau als dat van het
rechtscollege dat de verbroken beslissing nam.
In België zijn er geen andere beroepsmiddelen. Maar als alle 'nationale' beroepsmogelijkheden uitgeput zijn, bestaat nog de
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
GEZAG VAN GEWIJSDE EN KRACHT VAN GEWIJSDE
Elke rechterlijke beslissing heeft gezag van gewijsde. Met andere woorden, de beslissing is afdwingbaar, voor zover zij niet wordt
gecounterd door een of ander rechtsmiddel.
Als er geen mogelijkheid van beroep meer is, is de beslissing in kracht van gewijsde gegaan: ze is met andere woorden definitief.
De enige uitzondering - die overigens nauwelijks voorkomt - is het rechtsmiddel van 'herroeping van gewijsde'. Die herroeping van
gewijsde staat ter beschikking van personen die partij waren in een burgerlijk proces of die burgerlijke belangen hebben in een
strafrechtelijk proces. Het rechtsmiddel kan bijvoorbeeld aangewend worden wanneer een getuigenis vals blijkt te zijn, of wanneer
er alsnog doorslaggevende bewijsstukken worden ontdekt, of nog wanneer de burgerrechtelijke beslissing gebaseerd blijkt te zijn op
een strafrechtelijke uitspraak die sindsdien werd vernietigd. De bevoegde rechtbank is deze die de aangevochten beslissing heeft
geveld.

Bron:
De rechtsmiddelen (overzicht). Geraadpleegd op 14 december 2014 op http://www.pressejustice.be/document.php?document_id=107
http://justitie.belgium.be/nl/
Gebruik:
De leerlingen lezen de tekst en duiden de woorden aan die ze niet begrijpen. Vervolgens wordt
de tekst klassikaal doornomen en wordt er nagegaan of alles voor iedereen duidelijk is.
Hierna worden de leerlingen in kleine groepen van 2 of 3 verdeeld die elke 1 rechtsmiddel
toebedeeld krijgen. Samen in groep moeten ze meer opzoekingswerk verrichten rond dit
rechtsmiddel. Hiervoor kunnen ze ondermeer surfen naar de website van justitie.
Op basis van hun opzoekingswerk maken de leerlingen een kleine presentatie waarbij ze hun
rechtsmiddel voorstellen aan de klas
Motivatie:
De leerlingen krijgen een lichte basis van alle begrippen mee doordat ze allemaal volledig de
tekst hebben moeten lezen. Vervolgens gaan ze zich specialiseren in 1 bepaald rechtsmiddel.
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Hiervoor moeten ze een beroep doen op hun opzoekingsvaardigheden. Nadien maken de
leerlingen een presentatie van hun opzoekingswerk waarbij ze hun begrip aan elkaar
voorstellen. Op deze manier hebben de leerlingen op verscheidene actieve manieren
omgesprongen met het theoretische begrip.

AFBEELDING STRUCTUUR RECHTSYSTEEM + ARTIKELEN

Bron:
Zie bijlage uitputting van de rechtsmiddelen
Belga (2014). ‘VTM mag reportage over rechter uit Veurne toch uitzenden’. Geraadpleegd op 15
december 2014 op
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.1954035
Baert, D. (2014). ‘Farid le Fou ontslagen uit ziekenhuis, voorlopig vrij man’. Geraadpleegd op 15
december 2014 op http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2178441
Belga (2014). ‘FOD Financiën gaat naar Cassatie in zaak-De Gucht’. Geraadpleegd op 14
december 2014 op http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.1949213
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Belga (2014). ‘Federaal parket in beroep tegen vrijlating motorbendeleden’. Geraadpleegd op 15
december 2014 op http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/limburg/1.2179512
Geraadpleegd op 15 december op 2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerechtelijke_Piramide_in_Belgi%C3%AB.svg
Gebruik:
De leerlingen worden onderverdeeld in verschillende groepen die elk 1 krantenartikel krijgen.
Ondertussen hangt de leerkracht een grote afbeelding van de hiërarchische structuur van ons
rechtsysteem op het bord.
Het is de bedoeling dat de leerlingen dit artikel gaan analyseren en kijken welk rechtsmiddel
vernoemd wordt. Vervolgens moeten de leerlingen nadenken aan welk niveau of welke
rechtbank dit artikel en/of rechtsmiddel verbonden kan worden. Hiervoor schrijven ze
verschillende argumenten op.
Ten slotte komen de leerlingen hun artikel op het bord hangen en worden met ondersteuning
van argumenten met krijt een of meerdere pijlen getrokken naar de niveau(s) waar volgens hen
hun artikel bij hoort.
Motivaties:
De leerlingen zien hoe vooraf besproken rechtsmiddelen in het werkelijke leven aangewend
worden. Hierdoor zien ze dat rechtspraak geen abstract iets is maar wel een onderdeel van onze
samenleving waarvan er elke dag gebruik wordt gemaakt. Op basis van deze oefening moeten ze
de theorie van rechtsmiddelen in verband brengen met de hiërarchische structuur van ons
rechtsysteem.

VERJARING
CARTOON VERJARING

Bron:
Geraadpleegd op 14 december 2014
Motivatie:
Deze bron is een goede inleiding om op een losse manier de les aan te vatten. De leerlingen
denken zelf na over wat deze cartoon zou kunnen betekenen. Deze cartoon is zeer goed omdat
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hij ook in verband kan gebracht worden met gerechtelijke achterstand. Hoewel deze term iets
totaal anders betekent kunnen we zien dat in de praktijk deze twee termen elkaar soms tegen
het lijf lopen (zie verdere bron).
Gebruik:
Deze cartoon kan de leerkracht gebruiken ter illustratie van het begrip verjaring bij een
theoretisch gedeelte van de les.

REPORTAGE: ‘DRUGSBENDE VRIJUIT, FEITEN VERJAARD’

Bron:
Het Journaal (2012). ‘Drugsbende gaa vrijuit omdat feiten verjaard zijn’
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/archief/programmas/journaal/2.25425/2.2542
6/1.1496816
Motivatie:
Deze bron is een voorbeeld uit het nieuws van verjaring waardoor de leerlingen al een iets beter
begrip kunnen hebben van wat deze term precies inhoudt.
Gebruik:
De leerkracht kan dit nieuwsbericht gebruiken als een voorbeeld van verjaring en op basis
hiervan dieper ingaan op het begrip. Via een klasgesprek probeert de leerkracht zoveel mogelijk
voorkennis bij de studenten te activeren.

VERJARINGSTERMIJN BENDE VAN NIJVEL
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Bron:
Zie bijlage Verjaring
Verjaringstermijn Bende van Nijvel verlengen of niet?. Geraadpleegd op 12 december 2014 op
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.33478?video=1.19706
37
‘Bende van Nijvel: ‘Volgende regering moet zich over verjaring buigen. Geraadpleegd op 14
december 2014 op http://www.knack.be/nieuws/belgie/bende-van-nijvel-volgende-regeringmoet-zich-over-verjaring-buigen/article-normal-143771.html
Motivatie:
Ik heb gekozen voor deze twee bronnen omwille van twee redenen. Enerzijds omwille van de
inhoud. De Bende van Nijvel is een belangrijk onderdeel van de Belgische geschiedenis dus dat is
volgens mij altijd goed meegenomen als je leerstof kunt koppelen en illustreren aan de hand an
andere nuttige informatie. Daarnaast zijn deze artikels ook uitermate geschikt voor het vormen
van een eigen mening door de leerlingen.
Gebruik:
De leerkracht leidt de oefeningen in door de Bende van Nijvel te kaderen. Nadat de leerlingen te
weten gekomen zijn wie deze bende waren en wat ze hebben gedaan krijgen ze de reportage te
zien en nadien het artikel. Bedoeling is dat de leerlingen zich een eigen mening vormen over het
al dan niet verlengen van de verjaringstermijn waarbij ze rekening houden met de verschillende
argumenten die aan bod zijn gekomen en hun eigen gevoelens hieromtrent.

INTERVIEW ROGER VANGHELUWE
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Bron:
Terzake (2011). ‘Leo Stoops: ‘Schuldig verzuim kan niet verjaren’. Geraadpleegd op 14 december
2014 op
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/archief/programmas/terzake/2.15325/2.1532
6/1.1004020
Motivatie:
Binnen dit fragment wordt het behandelde begrip van verjaring gebruikt binnen het schandaal
rond Roger Vangheluwe. Dit biedt uiteraard opnieuw kansen aan om de leerlingen bij te scholen
in een nog niet zo lang geleden plaatsgevonden maatschappijlijk discussiepunt.
Gebruik:
Opnieuw staat het vormen van een eigen mening centraal. Vind de leerlingen het eerlijk dat de
misbruiken van meneer Vangheluwe onbestraft gaan door de regel van verjaring of zou er hier
iets moeten tegen gebeuren?

TEKST VERJARINGSTERMIJNEN
Bron:
Zie bijlage verjaringstermijnen
Danckeaerts, D. (2013). ‘Verjaringstermijnen’. Geraadpleegd op 16 december op
http://www.danckaerts.be/strafrecht/verjaringstermijnen/
Motivatie:
Aan de hand van deze tekst worden de leerlingen geconfronteerd met de eigenlijke
verjaringstermijnen en wordt er ook de nodige uitleg verschaft. Het lijkt me een goede zaak als
de leerlingen af en toe de ruimte wordt gelaten om een stuk theorie zelf te verwerken in de klas
om deze dan nadien te gebruiken in een toepassingsopdracht
Gebruik:
De leerlingen verwerken de tekst rond verjaringstermijnen elk individueel. Nadien bespreekt de
leerkracht enkele scenario’s die hij heeft voorbereid. Het is aan de leerlingen om aan de hand
van hun verwerkt stuk tekst te bepalen of er in een bepaald scenario sprake is van verjaring of
net niet.

VONNIS
FILM ‘HET VONNIS’
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Bronverwijzing:
Zie bijlage vonnis
Afbeelding ‘Het vonnis’. Geraadpleegd op 14 novemberr
http://www.cinebel.be/nl/film/1010128/Het%20Vonnis
BELvue. RECHT-vaardig: klasvoorbereiding leerkrachtenbundel. Geraadpleegd op 4 december
http://belvue.be/nl/pedagogical-tools/recht-vaardig
Motivatie:
De film is niet alleen een goede bron om te gebruiken om het begrip vonnis uit te leggen.
Doordat De film een vrij goed beeld geeft van volledige proces die bij een rechtszaak doorlopen
wordt zou hij gebruikt kunnen worden als een soort inleiding tot een hoofdstuk recht. De
verschillende stappen worden doorlopen en de verschillende actoren worden vrij duidelijk
aangebracht. De educatieve waarde van deze film is mijns inziens dan ook heel erg groot. Geeft
ook het verloop weer van een rechtszaak in een Belgische context waar we anders zouden
toegewezen zijn op Amerikaanse films die uiteraard niet volledig correct is met de Belgische
juridiële realiteit.
Opdracht:
Leerlingen krijgen voor het aanvangen van de film een blad papier met een aantal richtvragen en
invuloefeningen. Een mogelijkheid is hier om de verschillende stappen, procedures, elementen
en actoren van een proces in schema te geven en leerlingen moeten deze invullen. Eventueel kan
er gebruikt worden gemaakt van de invuloefening van ‘RECHT-vaardig’ (zie bijlage).
Uiteindelijk zouden we dieper ingaan op het begrip vonnis. Enerzijds kan het begrip uiteraard
verduidelijkt worden aan de hand van de film. Daarnaast kan het ook interessant zijn om de
leerlingen zelf een mening te laten vormen over het eigenlijke vonnis in de film.
Enkele vragen zouden kunnen zijn:
-

Vinden de leerlingen de vrijspraak terecht?
Waarom denk je dat de jury het hoofdpersonage vrijsprak?

Hiervoor kan men een debat houden waarbij voor- en tegenstander argumenten aanbrengen.

MICHELANGELO – ‘IL GIUDIZIO UNIVERSALE’
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Bron:
Michelangelo (1941). ‘Il Giudizio Universale’ . Geraadpleegd op 15 december 2014 op
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Judgment_%28Michelangelo%29
Motivatie:
Dit schilderij van Michelangelo is een afbeelding van God die alle mensen beoordeelt. Er is
opnieuw veel ruimte voor interpretatie van de leerlingen waarbij zij proberen na te gaan wat er
gebeurd. Tegelijk worden de leerlingen blootgesteld aan klassieke kunst waardoor ze ook hun
culturele kennis kunnen bijschaven.
Gebruik:
De leerlingen schrijven elk individueel op waarover ze denken dat het schilderij gaat. Ze mogen
ook proberen te raden van wiens hand dit schilderij is. Nadien wordt er overlegd met de buurman
of –vrouw. Hierna wordt er klassikaal besproken wat het schilderij representeert en wordt er ook
achtergrondkennis meegegeven door de leerkracht. Ten slotte wordt het gebruikt als overgang
naar het begrip vonnis.

CARTOON SCHULDIGVERKLARING

Bron:
Geraadpleegd op 14 december op
http://www.bloggen.be/cartoonblog/archief.php?ID=1338581
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Motivatie:
De cartoon geeft een duidelijke visuele weergave van een rechter die een oordeel velt. De
leerlingen zullen onmiddellijk weten waarover de les zal gaan
Gebruik:
Deze illustratie kan gebruikt worden ter ondersteuning van een theoretisch luik in de les.

NUMMER ‘HUNG MY HEAD’
Early one morning
With time to kill
I borrowed Jebb's rifle
And sat on a hill
I saw a lone rider
Crossing the plain
I drew a bead on him
To practice my aim

I felt the power
Of death and life
I orphaned his children
I widowed his wife
I begged their forgiveness
I wish I was dead
I hung my head
I hung my head

My brother's rifle
Went off in my hand
A shot rang out
Across the land
The horse, he kept running
The rider was dead
I hung my head
I hung my head

I hung my head
I hung my head

I set off running
To wake from the dream
My brother's rifle
Went into the sheen
I kept on running
Into the south lands
That's where they found me
My head in my hands
The sheriff he asked me
Why had I run
And then it come to me
Just what I had done
And all for no reason
Just one piece of lead
I hung my head
I hung my head

Early one morning
With time to kill
I see the gallows
Up on a hill
And out in the distance
A trick of the brain
I see a lone rider
Crossing the plain
And he'd come to fetch me
To see what they'd done
And we'd ride together
To kingdom come
I prayed for god's mercy
For soon I'd be dead
I hung my head
I hung my head
I hung my head
I hung my head

Here in the court house
The whole town was there
I see the judge
High up in the chair
Explain to the court room
What went on in your mind
And we'll ask the jury
What verdict they find

Bron:
Johnny Cash (2002). ‘Hung my Head’. Geraadpleegd op 16 december op
http://www.lyrics007.com/Johnny%20Cash%20Lyrics/I%20Hung%20My%20Head%20Lyrics.
html
Motivatie:
Het nummer is een mooie alternatieve manier om het begrip vonnis te kaderen. Het begrip
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wordt letterlijk vernoemd waar tegelijk wordt er niet letterlijk gezegd wat het is. Uit de volgende
verzen kunnen de leerlingen afleiden dat hij tot de doodstraf is veroordeeld. De leerlingen
moeten dit nummer interpreteren en daarvoor moeten ze hun taalkennis aanspreken. Daarnaast
is het ook een mooie gelegenheid om de leerlingen te introduceren tot de figuur van Johnny
Cash.
Gebruik:
Het nummer kan gebruikt worden als inleiding om vervolgens een klasgesprek over de
betekenis van het nummer te praten. Meer specifiek wordt er gefocust op het gedeelte dat zich
in de rechtzaal afspeelt. Wat gebeurt er daar? Hoe is men tot een vonnis gekomen? Heeft de
rechter hierover beslist? Of zijn er nog andere actoren die hier een rol in speelden?
Op deze manier kan men het vervolgens hebben over het begrip vonnis.

MOPPEN
Een vrouw klaagde een man aan wegens smaad. Ze beschuldigde hem ervan dat hij haar
een varken had genoemd. De man werd schuldig verklaard en kreeg een boete opgelegd.
"Wil dit zeggen dat ik mevrouw De Graaf geen varken mag noemen?" vroeg hij de
rechter. "Dat klopt," antwoordde de rechter. "Betekent dit ook dat ik een varken geen
mevrouw De Graaf mag noemen?" wilde de man weten. De rechter legde uit dat hij
zonder vrees voor juridische repercussies wel 'mevrouw De Graaf' tegen een varken
mocht zeggen. Daarop keek de man mevrouw De Graaf recht in de ogen en zei:
"Goedemiddag, mevrouw De Graaf."
Verdachte tegen rechter: "Edelachtbare, als u mij de tijd geeft, kan ik zonder problemen
aantonen dat ik absoluut onschuldig ben!" Rechter: "Goed, dan veroordeel ik u tot twintig
jaar, dat moet genoeg zijn."
De rechter: "Hiermede veroordeel ik u tot een boete van 2000 euro Dit omdat u gezegd
hebt dat onze minister president een echte idioot is. Wilt u hierop nog iets zeggen?" De
verdachte: "Eigenlijk wel... maar mijn geld is op.
Een man staat voor de rechter en hij wordt verdacht van diefstal van juwelen. Als hij
wordt vrijgesproken van de rechter vraagt hij aan hem: mag ik de buit wel houden?
Karel, Kees en Jaap zijn door een ongehuwde moeder voor de rechter gedaagd, om uit te
zoeken wie nu de werkelijke vader is. Ze
spreken af om alle 3 het vaderschap te accepteren, teneinde de rechter in verwarring te
brengen. Jaap moet als eerste voor het hekje
plaats nemen.
"Erkent u Jaap, de vader te zijn van het kind?"
"Jawel edelachtbare...."
"Dan is de zaak hiermee afgesloten."

Bron:
Geraadpleegd op 15 december 2014 op http://www.lachjekrom.com/moppen/moppen-1871Rechtbank.php
Motivatie:
Deze moppen geven op een toegankelijke manier voorbeelden van vonissen.
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Gebruik:
Deze moppen kunnen gebruikt worden als inleiding waarbij er aan de leerlingen wordt gevraagd
welke elementen deze moppen gemeen hebben. Uiteindelijk zal er worden gefocust op het
vonnis.
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BIJLAGEN
BIJLAGE SUPRANATIONAAL RECHT
BIJLAGE 1: ‘MENSENRECHTEN BIJNA PENSIOENGERECHTIGD’
MENSENRECHTEN BIJNA PENSIOENGERECHTIGD
60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Door Stijn Cools
22-11-2008
Juich en feest: het is al zestig jaar niet oké om afgeslacht te worden, honger te lijden of slavenhandel te bedrijven.
Geen mens op deze aardbol kan eraan ontsnappen dat hij rechten heeft, zelfs de Noord-Koreanen niet. Dat is
allemaal te danken aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).
Op 10 december 1948 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens aan. Alle leden van de VN verbonden zich ertoe mensenrechten “voor iedereen en altijd” te
garanderen. Maar liefst 192 landen - alle leden van de VN - proberen zestig jaar na datum nog steeds hun
mensenrechtenbeleid te modelleren naar de principes van deze verklaring.
Meer dan 1 400 stembeurten voor tekstwijziging waren er in 1948 nodig in de Algemene Vergadering vooraleer
de dertig artikels van de UVRM werden goedgekeurd. Er stond dan ook heel wat op het spel. Naast “gelijke en
onvervreemdbare rechten voor alle leden van de mensengemeenschap”, behoorde de verklaring ook “een
grondslag te zijn voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld”.
Dertig artikels lang wordt die grondslag uitgespeld. Het eerste en tweede artikel vormen samen het uitgangspunt
voor de verdere verklaring. Het eerste artikel maakt landen diets dat “alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en
rechten geboren worden”. Het tweede artikel verbiedt te discrimineren, ongeacht de afkomst. De daaropvolgende
artikels handelen achtereenvolgens over de burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten.
“Dit nooit meer”
Het wrange realisme van de huidige wereldpolitiek staat haaks op het idealisme van de naoorlogse periode. Eva
Brems, voorzitter van Amnesty International Vlaanderen en professor Mensenrechten aan de UGent, licht toe
waarom de zestigste verjaardag van de UVRM toch met toeters, bellen en champagne gevierd mag worden.
Beginnen doet ze echter bij het begin: “Zestig jaar geleden was de Tweede Wereldoorlog net afgelopen. De
gruwelen van de Holocaust waren wereldwijd bekend en er was het besef: dit nooit meer. De wereld was vol
afschuw, maar tegelijkertijd werd ook de wederopbouw aangevat. Het was een constructieve tijdsgeest waarin de
wereldleiders zich bewust waren van de noodzaak van een dergelijk verklaring.”
Een nuance is wel op zijn plaats, vertelt Brems: “Veel West-Europese landen, waaronder België, dachten geen
nood te hebben aan de UVRM. De politici meenden dat het hier wel snor zat met de mensenrechten. Niet dus.
Pas in 1948 kregen vrouwen bijvoorbeeld voor het eerst stemrecht. En van rechten voor homoseksuelen was er
toen helemaal nog geen sprake, om maar een voorbeeldje te geven.”
Uiteindelijk stemden alle landen in met de definitieve versie van de UVRM. Eén ding mag echter niet uit het oog
verloren worden: “De UVRM is geen juridisch bindende tekst. De tekst is eigenlijk moreel van aard en is meer een
politieke intentieverklaring. Na de UVRM zijn er nog verschillende verdragen over mensenrechten afgesloten die
wel een bindend karakter hebben. Landen verplichten zichzelf er dan toe die na te leven. Het is aan de
internationale gemeenschap om die naleving uiteindelijk af te dwingen.”
Andere prioriteiten
Begin daar maar eens aan. “Alle mensenrechten worden dan ook dagelijks geschonden”, vertelt Brems.
“Democratieën scoren het best als het gaat om de bescherming van de mensenrechten. De publieke opinie speelt
er dan ook een bepalende rol: politici moeten zich schikken naar het volk en niet omgekeerd.”
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“Voor autoritaire staten is het natuurlijk een ander verhaal. Ook landen verwikkeld in een gewapend conflict
hebben heel andere prioriteiten dan de mensenrechten. Hoe kun je de mensenrechten garanderen in regio’s als
Oost-Congo of Darfoer?”
Niet dat de rest van de wereld altijd een voorbeeldfunctie vervult. Brems is vooral geschrokken van de “WAR ON
TERROR” die volgde op de 9/11-aanslagen. “Het is schrijnend om te zien hoe snel bepaalde grondrechten hun
status kunnen verliezen. Artikel 5 verbiedt foltering. Ik dacht dat dat artikel toch een duidelijk draagvlak had
gekregen in de Westerse wereld. Na 9/11 was er echter sprake van een enorme achteruitgang.”
“Folterpraktijken als WATERBOARDING hebben hun opgang gemaakt. De VS begon de definitie van foltering
ook meer en meer te vernauwen: bepaalde folterpraktijken kwamen onder de noemer van ‘verhoortechnieken’.
Ook is er de zogenaamde ‘RENDITION’: gevangenen worden met geheime vluchten overgebracht naar landen
zoals Egypte of Syrië, waar ze dan gefolterd worden. Maar ik geloof in de beloofde veranderingen van Obama.”
Ook Europa mag zich niet van den domme houden, aldus Brems. Ze verwijst naar de discriminatie van de Romazigeuners, die lijnrecht ingaat tegen artikel 2.
Het UVRM verwaarloost cultuurverschillen
Veel mensenrechten lijken vanzelfsprekend: vaak wordt echter vergeten hoe moeizaam deze verworven zijn.
Gelijkheid van mannen en vrouwen, bijvoorbeeld, vroeg een culturele verandering. Bepaalde landen zijn er nog
steeds niet klaar voor. Toen de UVRM in 1948 werd opgesteld, weerspiegelde de verklaring de culturele visies
van die tijdsgeest. Het waren de kolonisatoren die de morele richtlijnen gingen uittekenen. De toenmalige
kolonies konden niet over de verklaring meebeslissen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze landen vaak
vinden dat de mensenrechten te weinig rekening houden met hun culturele waarden.
Dat is een terecht punt van kritiek volgens Brems. “Het idee van individuele rechten die je afdwingt van anderen,
is erg Westers. In andere culturen staat de gemeenschap meer centraal. Dat verwaarloost de UVRM. Eén en
ander is wel bijgestuurd in latere verdragen. In 1981 werd ook het Afrikaans Handvest voor de Rechten van Mens
en Volken opgesteld door de Organisatie van Afrikaanse Eenheid. Dat verschilt op een aantal punten van de
UVRM. Het omvat onder meer groepsrechten en individuele plichten.”
Zestig jaar bestaat de UVRM ondertussen. Brems: “Mensenrechten hebben in die tijd toch een serieuze
vooruitgang gemaakt.” En dat verdient een feest. “Amnesty International gaat in de week van 6 tot 14 december
campagne voeren door onder meer kaarsen te verkopen. Ook gaat Arno een concert geven in de AB.”
Mensenrechten zijn immers steeds een dansje waard
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BIJLAGEN KORT GEDING
BIJLAGE 1: TEKST ‘HET KORT GEDING’
Het kort geding
Wanneer een geschil tussen partijen een situatie veroorzaakt die zo dringend is dat een onmiddellijke regeling
moet worden getroffen dan heeft de wetgever voorzien in een specifieke procedure, het “kort geding” genoemd.
Een zaak kan bijgevolg enkel via een kort geding worden behandeld wanneer deze zo dringend is dat indien er
niet onmiddellijk een regeling zou worden getroffen de eisende partij een schade van een zekere omvang zou
lijden of ernstige ongemakken zou ondervinden. Bvb. het met spoed aanstellen van een deskundige omdat bij
afwachten deze deskundige niet meer de nodige vaststellingen zou kunnen doen.
Het voeren van een dergelijke procedure gebeurt voor een welbepaalde rechter en afhankelijk van het onderwerp
van het geschil respectievelijk voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel of de Voorzitter van de Arbeidsrechtbank.
Belangrijk hierbij is dat aan deze rechter enkel kan gevraagd worden om bepaalde maatregelen op te leggen, bij
wijze van een beschikking, zonder dat hierdoor het geschil definitief wordt opgelost. De Voorzitter mag zich in een
procedure in kor tgeding niet uitspreken over de grond van de zaak.
I. Een kort geding kan op verschillende wijzen worden ingeleid (t.t.z. “opgestart”) afhankelijk van de situatie, en
meestal te beoordelen door de advocaat, nl:
1. dagvaarding
2. éénzijdig verzoekschrift
3. vrijwillige verschijning

1. Bij wijze van dagvaarding:
Het betreft een document dat opgesteld wordt door de advocaat van de eisende partij waarin een aantal
gegevens, zoals correcte namen en adresgegevens, plaats van de rechter, dag en uur waarop de zaak zal
worden ingeleid, etc…, verplicht dienen te worden opgenomen. Dit document wordt vervolgens aan een
gerechtsdeurwaarder toegezonden die het op zijn beurt rechtstreeks aan de tegenpartij betekent.
Vanaf de dag dat de dagvaarding aan de tegenpartij werd bezorgd moeten minstens twee volledige dagen zijn
verstreken alvorens deze tegenpartij verplicht is te verschijnen. Bijgevolg zal de gerechtsdeurwaarder deze zaak
slechts op de bijzondere rol (t.t.z. “de agenda”) van de rechtbank laten plaatsen ten vroegste op de derde dag na
datum waarop de dagvaarding gebeurde.
In uitzonderlijk spoedeisende gevallen kan deze termijn van twee dagen evenwel verkort worden. Omgekeerd kan
deze minimumtermijn van 2 dagen verlengd worden wanneer de tegenpartij geen woon- of verblijfplaats in België
heeft, waardoor het kort geding heel wat vertraging oploopt.
Na het houden van het tegenverhoor kan de zaak terug worden in staat gesteld en behandeld ten gronde, t.t.z.
een pleitdatum verkrijgen voor debatten ten gronde.
2. Bij wijze van éénzijdig verzoekschrift:
In geval van volstrekte noodzakelijkheid kan een procedure bij wijze van éénzijdig verzoekschrift aanhangig
worden gemaakt. Volstrekte noodzakelijkheid is er wanneer de maatregel die de eisende partij aan de Voorzitter
van de betreffende Rechtbank vraagt te nemen werkelijk uitzonderlijk dringend dient te worden bevolen.
Omdat de tegenpartij op dergelijke wijze niet aanwezig zal zijn ter zitting van de Voorzitter, en bijgevolg geen
mogelijkheid heeft zich te verdedigen, dient deze vorm van inleiding van het kort geding de uitzondering te blijven
en kan zij slechts in welbepaalde gevallen toegepast worden.
Een éénzijdig verzoekschrift dient verplicht (behoudens de wettelijke uitzonderingen) door een advocaat te
worden opgesteld die dit document overmaakt of neerlegt ter griffie van de betreffende Rechtbank.
3. Bij wijze van vrijwillige verschijning:

29

Hierbij zal de respectievelijke Voorzitter een proces-verbaal waarbij deze vrijwillige verschijning geacteerd wordt
handtekenen.
II. Na de inleiding van de zaak in kort geding zal de procedure als volgt verlopen:
A) Indien de tegenpartij afwezig blijft op de inleidingszitting:
Dan zal de Voorzitter onmiddellijk ter zitting een beslissing kunnen nemen hetzij omdat er geen tegenpartij werd
opgeroepen op grond van een éénzijdig verzoekschrift, hetzij omdat de tegenpartij niet verschijnt waarbij de
Voorzitter een beschikking bij verstek uitspreekt.
B) Indien beide partijen verschijnen:
De zaak kan dan op de inleidingszitting behandeld worden, doch deze regel is steeds meer uitzondering. Omwille
van de rechten van verdediging en ter voorlichting van de rechter zullen de partijen immers meestal schriftelijk
willen besluiten en om een uitstel verzoeken. Besluiten betreffen een geschrift met bepaalde essentiële
elementen, opgesteld door de advocaat, waarin de feiten evenals de argumenten zo volledig mogelijk worden
uiteengezet.
De partijen moeten ook hun bewijsstukken aan elkaar overmaken alvorens ze deze in de procedure mogen
gebruiken.
Zaken waarin besluiten dienen te worden opgesteld, worden op de inleidingszitting naar een bepaalde dag
uitgesteld of onbepaald uitgesteld waarna de advocaat kan verzoeken de zaak op een bepaalde datum vast te
stellen om opnieuw te doen voorkomen.
III. De zaak zal verder (al dan niet op de inleidingszitting) worden behandeld, waarbij de advocaten zullen pleiten
en desgevallend de besluiten mondeling toelichten.
IV. Vervolgens zal de Voorzitter uitspraak doen in de vorm van een beschikking.
Bij een gewone procedure (niet in kort geding) heeft de rechter volgens de wetgeving één maand om uitspraak te
doen, in de vorm van een vonnis of arrest. In kort geding zal de Voorzitter van de rechtbank deze termijn
normalerwijze en redelijkheidshalve niet hanteren en pogen een kortere termijn in acht te nemen.
V. De beschikking van de Voorzitter is uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande verzet of hoger beroep en
zonder borgtocht indien de rechter er geen heeft bevolen. Bij uiterste noodzaak kan de beschikking zelfs op de
minuut, t.t.z. het origineel van de beschikking zelf en dus niet op een kopij (uitgifte genaamd), ten uitvoer worden
gelegd wat de tijd voor het wachten op een uitgifte van de griffiediensten bespaart.
VI. De tegenpartij wordt via de gerechtsdeurwaarder formeel op de hoogte gebracht van de uitgesproken
maatregel en uitgenodigd, desnoods onder dwang van de politiediensten en/of verbeurte van een dwangsom
deze na te leven,.
VII. Verder biedt de wet aan iedere partij die door een tegensprekelijke beschikking of door een beschikking bij
verstek is benadeeld de mogelijkheid om hoger beroep of verzet in te stellen op een quasi identieke wijze als de
hierboven uiteengezette procedure.
De termijnen om verzet of hoger beroep aan te tekenen bedragen één maand vanaf de betekening van de
beschikking i.g.v. procedure ingeleid werd per dagvaarding of vrijwillige verschijnig en één maand na de
kennisgeving van de beschikking bij gerechtsbrief i.g.v. beschikking gewezen op éénzijdig verzoekschrift.

30

BIJLAGE 2: TABELLEN AANGESPANNEN KORT GEDINGEN
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BIJLAGE 3: ARTIKELEN ‘FOUAD BELKACEM SPANT KORT GEDING AAN OM TE KUNNEN
TROUWEN’ & ‘FOUAD BELKACEM MAG NIET TROUWEN IN GEVANGENIS’
Fouad Belkacem spant kort geding aan om te kunnen trouwen
Fouad Belkacem, woordvoerder van het ontbonden Sharia4Belgium, heeft een kort
geding aangespannen tegen een ambtenaar van de burgerlijke stand. Die weigert naar
de gevangenis te gaan om zijn huwelijk te voltrekken
Fouad Belkacem, woordvoerder van het ontbonden Sharia4Belgium, heeft een kort geding
aangespannen tegen een ambtenaar van de burgerlijke stand. Die weigert naar de gevangenis
te gaan om zijn huwelijk te voltrekken. Belkacem had na het 'nikab-incident' in Sint-Jans-Molenbeek een
videoboodschap verspreid waarin hij zou hebben opgeroepen tot haat en geweld tegen niet-moslims. Hij zit
daardoor al sinds begin juni in voorhechtenis in de gevangenis van Antwerpen.
Zijn huwelijksplannen werden daardoor in de war gestuurd. Hij wilde op 17 augustus met zijn zwangere verloofde
trouwen, maar door zijn aanhouding moest de plechtigheid in de gevangenis plaatsvinden. De ambtenaar van de
burgerlijke stand kwam echter niet opdagen. Hij kreeg te horen dat volgens het burgerlijk wetboek zijn huwelijk
enkel in het gemeentehuis voltrokken kan worden. Belkacem pikte dat niet en spande een kort geding aan. Hij
roept de nakende bevalling van zijn verloofde, die rond 20 november werd uitgerekend, als hoogdringendheid in.
De advocate van de ambtenaar pleitte dat de kortgedingrechter niet bevoegd is. "Die kan zich enkel over
voorlopige maatregelen uitspreken en een huwelijk lijkt mij toch eerder definitief. Er is ook helemaal geen
urgentie: het koppel heeft al een kind zonder getrouwd te zijn. Tot slot voorziet het burgerlijk wetboek ook een
beroepsprocedure tegen de weigering om een huwelijk te voltrekken, maar die werd hier niet gevolgd", zegt
advocate Muriël Dal. Op 29 oktober velt de rechter zijn vonnis. (BELGA/INM)

Fouad Belkacem mag niet trouwen in gevangenis
29/10/2012 om 15:55 door jvt | Bron: Belga
Fouad Belkacem, ex-woordvoerder van het ontbonden Sharia4Belgium, had een kort geding tegen
een ambtenaar aangespannen omdat hij in de gevangenis wil trouwen. Maar de rechter gaat daar
niet op in.
Belkacem zit al sinds begin juni in voorhechtenis in de gevangenis van Antwerpen. Hij had na het nikab-incident
in Sint-Jans-Molenbeek een videoboodschap verspreid waarin hij zou hebben opgeroepen tot haat en geweld
tegen niet-moslims.
Op 1 augustus hadden hij en zijn verloofde aangifte gedaan van hun huwelijk, dat op 17 augustus zou plaatsvinden.
De ambtenaar van de burgerlijke stand liet hem echter weten dat zijn huwelijk volgens het burgerlijk wetboek
enkel in het gemeentehuis kon voltrokken worden.
Een huwelijk in de gevangenis is enkel mogelijk als Belkacem bewijzen voorlegt dat hij niet binnen de voorziene
termijn van 6,5 maand na de aangifte - dus voor half februari 2013 - naar het gemeentehuis kan komen.
Belkacem pikte dat niet en spande een kort geding aan. Hij riep de nakende bevalling van zijn verloofde, die rond
20 november werd uitgerekend, als hoogdringendheid in. De kortgedingrechter vond dat echter geen dringende
reden, omdat Belkacem al een zoon heeft die buiten het huwelijk werd geboren. Hij had die vermeende
hoogdringendheid bovendien zelf gecreëerd doordat hij zo lang gewacht had om stappen te ondernemen.

BIJLAGE 4: ARTIKEL ‘MATTHIAS SCHOENAERTS SPANT KORT GEDING AAN TEGEN
AUTEUR VAN SCHOENAERTS’
Matthias Schoenaerts spant kort geding aan tegen auteur van 'Schoenaerts'
Matthias Schoenaerts en zijn moeder Dominique Wiche hebben een kort geding aangespannen tegen
Stan Lauryssens, auteur van het boek over Julien Schoenaerts en diens bipolaire stoornis.

33

Acteur Matthias Schoenaerts en zijn moeder Dominique Wiche hebben een kort geding aangespannen tegen auteur Stan
Lauryssens en uitgeverij Manteau. Ze vinden dat het boek 'Schoenaerts', over de manisch-depressieve periodes in het leven van
acteur Julien Schoenaerts, een sticker moet dragen met de boodschap dat het niet om een waarheidsgetrouwe biografie gaat. De
zaak wordt donderdag ingeleid voor de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen.
"Mijn cliënten vragen geen verspreidingsverbod, omdat ze respect hebben voor de vrijheid van meningsuiting en niet aan
censuur willen doen. Ze willen wel dat de hele wereld weet dat dit geen waarheidsgetrouwe biografie is, maar een bijeen
gefantaseerd sensatieverhaal dat de goede naam en integriteit van zowel vader Julien Schoenaerts, als zijn echtgenote
Dominique en zoon Matthias beschadigt", zegt advocaat Jos Vander Velpen.
Matthias Schoenaerts vindt het volgens zijn advocaat ook verschrikkelijk dat via een "getrukeerde" quote op de cover - "Mijn
vader was een vijs kwijt, maar het was de juiste vijs" - geassocieerd wordt met een boek waar hij helemaal niet aan meegewerkt
heeft.
"Op een eenzijdige en tendentieuze manier wordt zijn vader gereduceerd tot een clowneske dwaas. Hij wil dat die quote op de
boeken die al in omloop zijn, overplakt wordt met een klever die zegt dat dit geen waarheidsgetrouwe biografie is en op de nog te
drukken exemplaren of op de e-books moet die quote gewoon weggelaten worden", aldus Vander Velpen.
"Matthias vraagt tot slot ook nog dat de auteur niet langer misbruikt maakt van zijn naam voor de promotie van het boek en dat
hij stopt met het opdissen van bepaalde onwaarheden over zijn vader in interviews", besluit de advocaat. Aan de eisen wordt
telkens een dwangsom gekoppeld, maar die zal de advocaat op de zitting verder toelichten. Hij verwacht niet dat zijn cliënten
donderdag aanwezig zullen zijn, aangezien er wellicht alleen maar een datum bepaald zal worden waarop het kort geding
behandeld wordt.
Auteur Stan Lauryssens heeft begrip voor hun standpunt. "Het is geen prettige geschiedenis die ik in mijn boek aankaart, maar
ik heb nooit gezegd dat het een biografie is. Het is mijn visie op de feiten zoals ik en ook anderen die gezien hebben. De feiten
speelden zich begin jaren zeventig af, dus nog voor de geboorte van Matthias en voor Dominique in beeld kwam. Ik blijf dan ook
voor 100 procent achter mijn boek staan."(BELGA)
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BIJLAGEN: UITPUTTING VAN DE RECHTSMIDDELEN
BIJLAGE 1: TABELLEN RECHTSMIDDELEN
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BIJLAGE 2: ARTIKEL ‘VTM MAG REPORTAGE OVER RECHTER UIT VEURNE TOCH
UITZENDEN’
VTM mag reportage over rechter uit Veurne toch uitzenden
VTM heeft vanavond van een kortgedingrechter alsnog toestemming gekregen om een reportage van het magazine
"Telefacts" over mogelijke corruptie bij het gerecht in Veurne uit te zenden. Dat meldt de commerciële omroep, die
de reportage vanavond ook meteen heeft uitgezonden in "Telefacts".
Een Brusselse rechtbank had begin april beslist dat VTM de reportage niet mocht uitzenden. Een betrokken rechter had een
eenzijdig verzoekschrift ingediend en de zender riskeerde een dwangsom van 200.000 euro als de reportage toch zou worden
uitgezonden.
Hoofdredacteur Kris Hoflack sprak van censuur en werd daarbij gesteund door de Vlaamse Vereniging van Journalisten.
VTM besliste derdenverzet aan te tekenen en heeft nu dus verkregen dat de reportage toch mag worden getoond. Daarop
werd beslist om de programmaplannen om te gooien en de reportage meteen om 22.00 uur uit te zenden. Het programma is
intussen uitgezonden.

BIJLAGE 3: ARTIKEL ‘FARID LE FOU ONTSLAGEN UIT ZIEKENHUIS, VOORLOPIG VRIJ
MAN’
Farid le Fou ontslagen uit ziekenhuis, voorlopig vrij man
minstens tot 9 januari kan Farid "le Fou" Bamouhammad gaan en staan waar hij wil. Hij zou dinsdag uit het
Brusselse Sint-Pieterziekenhuis ontslagen zijn. In alle stilte, ver weg van het oog van de camera's. Minister van
Justitie Koen Geens (CD&V) zegt dat hij intussen alle rechtsmiddelen aanwendt om de tijdelijke vrijlating
ongedaan te maken.
Waar hij nu verblijft, wil niemand zeggen. Alvast niet in de gevangenis, waar hij eigenlijk nog tot 2026 moet zitten.
Hij wordt ook niet opgevangen door familie zoals eerder gemeld, maar door een kennis. "Iemand die hem kent en die
hem steunt", klinkt het in zijn entourage.
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Nu Bamouhammad weg is uit het ziekenhuis, ontsnapt hij aan alle controle. Hij hoeft zich niet te houden aan
voorwaarden en kan gaan en staan waar hij wil. Alvast tot 9 januari, dan wordt zijn zaak opnieuw gepleit. Niets belet
hem om intussen te vluchten naar het buitenland.
Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) betreurt de gang van zaken, maar staat voorlopig machteloos. Geens kan als
minister van Justitie namelijk niets inbrengen tegen een uitspraak van de voorzitter van de rechtbank van Luik. Die
heeft namelijk beslist dat Bamouhammad onmiddellijk moest worden vrijgelaten.
"Ik heb daar onmiddellijk verzet tegen aangetekend", zei Geens in het het Radio 1-programma "De ochtend". "Dat
verzet nu pas behandeld op 9 januari. Intussen heeft een minister in een rechtsstaat die regels te verdragen, maar leuk
is het niet."
Geens zegt dat hij intussen alle rechtsmiddelen aanwendt om de tijdelijke vrijlating ongedaan te maken. "Want ik vond
dat dat niet kon."
"Het Europees Hof heeft niet om zijn vrijlating gevraagd", betoogt Geens. Ik moest hem alleen in betere
omstandigheden onderbrengen, wat we ook gedaan hebben."
Na jaren van gevangenschap, hadden de advocaten van "Le Fou" gevraagd om hun cliënt vrij te laten omdat hij het
psychische lijden van het gevangen zijn niet meer zou verdragen.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stond die vrijlating niet toe, maar vroeg wel dat België hem naar een
betere medische omgeving zou overbrengen. Daarop werd hij van de gevangenis in Sint-Gillis overgebracht naar het
Citadelziekenhuis in Luik, waar hij nog bewaakt werd.
Maar vervolgens oordeelde de rechtbank van Luik in kort geding dat Bamouhammad onmiddellijk moest worden
vrijgelaten. Daarop werd hij naar het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis overgebracht, waar hij niet langer bewaakt
werd. En uit dat ziekenhuis is hij dinsdag dus ontslagen.

BIJLAGE 4: ARTIKEL ‘FOD FINANCIËN GAAT NAAR CASSATIE IN ZAAK-DE GUCHT’
FOD Financiën gaat naar Cassatie in zaak-De Gucht
In de belastingzaak rond Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht (Open VLD) tekent
de federale overheidsdienst (FOD) Financiën cassatieberoep aan tegen het arrest van het Gentse
hof van beroep, dat oordeelde dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) niet het recht had om
de bankrekeningen van De Gucht in te kijken.
Het cassatieberoep betekent dat de fiscale zaak tegen De Gucht wordt voortgezet en dat de fiscus doorzet met de eis tot
verhoging van het bijkomend belastbaar inkomen van het echtpaar met een bedrag van 976.000 euro.
Het Gentse hof van beroep oordeelde in december dat de fiscus onvoldoende aanwijzingen van belastingontduiking had om
de rekeningen van het echtpaar in te kijken. De machtiging om de rekening in te kijken, werd vernietigd door het hof van
beroep en alle gegevens daaruit mochten door de fiscus niet gebruikt worden. Dat betekent dat de fiscus de betwiste
aandelentransactie die ontdekt werd, niet kon aanwenden in de belastingzaak die in 2015 gepleit zou worden voor de fiscale
kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg.
De FOD Financiën kon wel nog in cassatieberoep gaan tegen het arrest, en heeft na drie maanden beslist om dat ook te doen.
Volgens de BBI zijn er argumenten om elementen van het arrest te laten vernietigen, zodat de verzamelde gegevens opnieuw
aangewend kunnen worden in de belastingzaak.
Het Hof van Cassatie moet zich nu uitspreken of er procedurele elementen zijn om het arrest van het hof van beroep te
verbreken, en eventueel de zaak terug te sturen naar een ander hof van beroep.
Victor Dauginet, de advocaat van De Gucht, betreurt het cassatieberoep. "Het is het volste recht van de administratie om haar
rechtsmiddelen volledig uit te putten, maar ondertussen zit De Gucht nog lang opgescheept met dit verhaal", zegt Dauginet.
"Anderzijds denk ik dat de aanslag toch vernietigd zal worden omdat daar gewoon zoveel argumenten voor zijn. Uiteraard is
niemand blij in zo'n situatie. De hoop was dat dit dossier eindelijk begraven kon worden. Maar natuurlijk kunnen we geen
kritiek hebben op de middelen van de rechtstaat."

BIJLAGE 5: ARTIKEL ‘PARKET GAAT IN BEROEP TEGEN’
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Federaal parket in beroep tegen vrijlating motorbendeleden
Drie leden van de rivaliserende motorbendes Outlaws en Hells Angels zijn vandaag voor de raadkamer in
Tongeren verschenen. De raadkamer besliste twee verdachten onder voorwaarden in vrijheid te stellen. De
president van de Hells Angels Limburg werd onder elektronisch toezicht geplaatst, maar het federale parket
tekende beroep aan tegen die beslissing.
De drie verdachten blijven dus in de cel, totdat de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) zich binnen de twee
weken over hun aanhouding buigt.
De aanhoudingen kaderen in het onderzoek naar bendevorming, vernielingen en poging tot doodslag dat geopend werd na de
schietpartij tussen de motorbendes MC Outlaws en MC Hells Angels in mei 2014 in Borgloon. Toen werd een lid van de
Hells Angels in de schouder geraakt.
Dinsdag werd een zestal huiszoekingen uitgevoerd door de federale gerechtelijke politie Limburg, de politiezone Borgloon,
het CIK Limburg en speciale eenheden van de federale politie. Dat gebeurde in Tongeren, Kortessem, Hechtel-Eksel, Genk
en Sint-Truiden. In het clublokaal van de MC Hells Angels in Genk werd een professionele installatie aangetroffen om rode
mazout te ontkleuren.
Daarom startte het parket Limburg, afdeling Tongeren, een afzonderlijk dossier op voor criminele organisatie en
accijnsfraude.
Eind november werden in het onderzoek al verschillende huiszoekingen verricht. Toen werden al vier verdachten
aangehouden. De arrestaties van dinsdag brengen het totaal aantal aanhoudingen op zeven.
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BIJLAGEN VERJARING
BIJLAGE 1: ARTIKEL ‘BENDE VAN NIJVEL: VOLGENDE REGERING MOET ZICH OVER
VERJARING BUIGEN’
Bende van Nijvel: 'Volgende regering moet zich over verjaring buigen'
In het onderzoek naar de Bende van Nijvel, dat bijna verjaard is, is een Brusselaar van om en bij de 70 jaar
aangehouden. De zaak zal verjaren op 10 november 2015.
Na 29 jaar is een verdachte in de zaak van de Bende van Nijvel aangehouden. Hij zou als dader en mededader betrokken
geweest zijn bij de eerste golf van misdaden van de bende en indirect betrokken bij de tweede golf. De speurders zijn via
verklaringen van een Fransman begin 2014 tot bij de verdachte gekomen.
De opgepakte Brusselaar is geen onbekende voor het gerecht. De verdachte zou de Fransman een en ander hebben
toevertrouwd, maar ontkent nu de feiten. Wel werd hij in 1997 al door drie mensen herkend op basis van een robotfoto. Twee
van hen zijn inmiddels overleden. De DNA-analyse kon destijds zijn betrokkenheid echter niet bevestigen. Met nieuwere
technieken kan dat nu mogelijk wel.
De man, een Brusselaar, wordt ervan verdacht deelgenomen te hebben aan de aanslagen van de Bende, zeiden procureur des
Konings Pierre Magnien van Charleroi en de procureurs-generaal van Luik en Bergen, Christian De Valkeneer en Ignacio de
la Serna. De verdachte is bekend bij het gerecht voor ernstige feiten. Hij zat ook al in de cel, maar niet op het moment van de
aanslagen van de Bende.
Hij wordt nu onderworpen aan een psychologische analyse om leugens te vermijden. "Het onderzoek gaat voort à charge en à
decharge en andere sporen worden nog steeds onderzocht", luidt het.
Verjaring
De Bende-zaak zal verjaren op 10 november 2015. Daardoor zal het wellicht niet meer mogelijk zijn nog een proces te
houden. Procureur-generaal van Luik, Christian De valkeneer, riep de toekomstige regering op zich over de kwestie te
buigen. De aanhouding houdt de verjaring, bij wet vastgelegd op 30 jaar, niet tegen.
Volgens De Valkeneer is het weinig waarschijnlijk dat er nog een assisenproces gehouden kan worden voordat de termijn
wordt bereikt, onder meer door het onderzoekswerk dat nog moet worden verricht. Enkele weken terug pleitte De Valkeneer
al voor een verlenging van de verjaringstermijn van 30 naar 40 jaar
De Bende van Nijvel pleegde in 1982, 1983 en 1985 in België een reeks overvallen en moorden waarbij in totaal 28 doden
vielen. De bende werd tot op heden niet ontmaskerd.
In 1985 pleegde de bende een reeks bloedige roofovervallen op supermarkten van de Delhaize-keten. De laatste overval, op
zaterdag 9 november 1985 in Aalst, was het bloedigst en kostte acht mensen het leven.

BIJLAGE 2: VERJARINGSTERMIJNEN
Verjaringstermijnen
Wie een recht heeft, kan niet eindeloos lang wachten om dit recht uit te oefenen. Na verloop van tijd zal zijn
vordering verjaren. Verjaring houdt in dat een bepaald recht – na verloop van tijd – niet meer kan worden
afgedwongen. Zowel het burgerlijke recht (bv. schulden) als het strafrecht (bv. verkeersovertredingen) kennen de
figuur van de verjaring. Zo kan een schuldeiser zijn schuld na verloop van tijd niet meer opeisen, maar ook het
Openbaar Ministerie (de procureur) kan bepaalde misdrijven na verloop van tijd niet meer vervolgen. Met de
figuur van de verjaring wil de wetgever voorkomen dat de burger jarenlang in onzekerheid blijft wachten en dan
toch nog in rechte wordt aangesproken.
Eenmaal de verjaring is ingetreden, kan de vordering niet meer worden uitgeoefend. De verbintenis blijft
daarentegen nog wel bestaan. Wie een verjaarde schuld betaalt, kan deze achteraf ook niet terugvorderen.
In wat volgt, de belangrijkste verjaringstermijnen op een rijtje.
1. Burgerlijk recht
De gemeenrechtelijke verjaringstermijnen in het Burgerlijke recht bedragen 30 jaar voor zakelijke
rechtsvorderingen en 10 jaar voor persoonlijke rechtsvorderingen. Eenvoudig gesteld, komt het verschil hierop
neer: kleeft een bepaalde vordering als het ware aan een zaak (en kan je deze zaak terugvragen, waar ze zich
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ook bevindt), dan spreekt men doorgaans van een zakelijke vordering. Heeft men slechts een vordering tegen
een welbepaald persoon, dan heeft men doorgaans te maken met een persoonlijke vordering.
Daarnaast zijn er echter nog tal van bijzondere verjaringstermijnen. We zetten de meest voorkomende
verjaringstermijnen in het burgerlijke recht op een rijtje
1.1. Huur
– Verjaringstermijn achterstallige huurgelden: 5 jaar (2277 B.W.)
– Verjaringstermijn achterstallige indexering van de huurprijs: 1 jaar (2273 B.W.)
– Verjaringstermijn teveel betaalde huur: 1 jaar (1728 B.W.)
1.2. Facturen
– Verjaringstermijn lening:



met betrekking

tot de hoofdsom: 10



met betrekking

tot de intresten: 5

jaar (2262bis B.W.)
jaar (2277 B.W.)

– Verjaringstermijn nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, GSM, …): 5 jaar (2277 B.W.)
– Verjaringstermijn verzekeringspremies: 3 jaar (34 WLVO)
– Verjaringstermijn medische kosten (ziekenhuisfacturen) 2 jaar (2277bis B.W.)
1.3. Aansprakelijkheid
– Verjaringstermijn aansprakelijkheid van de aannemer of architect voor grote werken: 10 jaar (2270 B.W
– Verjaringstermijn buitencontractuele schade (schadevergoeding naar aanleiding van verkeersongevallen,
slagen en verwondingen, …): 5 jaar (2262bis B.W.)
1.4. Andere
– Verjaringstermijn achterstallige alimentatie: 5 jaar (2277 B.W.)
– Verjaringstermijn bij de verkoop van roerende goederen aan particulieren: 1 jaar (2272 B.W.)
– Verjaringstermijn onverschuldigde betaling: 10 jaar (2262bis B.W.)
2. Strafrecht
Ook in het strafrecht bestaat de figuur van de verjaring; Zowel de strafvordering als de straf kunnen verjaren. Is
de strafvordering verjaard, dan kan men onmogelijk nog worden vervolgd. Ook een straf die reeds is
uitgesproken, kan echter verjaren. In dat geval kan de straf niet meer worden uitgevoerd, hoewel er wel een
veroordeling is geweest.
De voornaamste verjaringstermijnen in het Strafrecht zijn de volgende.
2.1. Algemeen
Om precies te weten wanneer de strafvordering voor een bepaald misdrijf verjaart (en je daarvoor dus niet meer
kan worden vervolgd), dient men een onderscheid te maken naar gelang de feiten. In het Belgische strafrecht
bestaan er immers drie soorten misdrijven: overtredingen, wanbedrijven en misdaden. Overtredingen zijn het
minst erg, misdaden zijn het ernstigst.
Overtredingen zijn strafbaar met een politionele straf (maximum 7 dagen gevangenisstraf, maximum 150
EUR boete, maximum 45 uur werkstraf). Wanbedrijven zijn strafbaar met een correctionele straf (gevangenisstraf
van 8 dagen tot 5 jaar, geldboeten vanaf 150 EUR, werkstraffen vanaf 45 uur). Misdaden zijn strafbaar met een
criminele straf (gevangenisstraf van minimum 5 jaar).
Opgelet dus: hoewel men in de volksmond spreekt van verkeersovertredingen, kunnen deze zowel met een
politionele (wanneer de opgelegde boete tot 150 EUR bedraagt), als met een correctionele boete (wanneer de
opgelegde boete meer dan 150 EUR bedraagt) worden bestraft.
De strafvordering voor overtredingen verjaart na 6 maanden. De strafvordering voor wanbedrijven verjaart na 5
jaar. De strafvordering voor misdaden verjaart na 10 of 15 jaar. Voor de straffen zelf gelden andere
verjaringstermijnen.
2.2. Uitzonderingen
Hoger werd er al kort verwezen naar de verkeersovertredingen. Hoewel men in de volksmond spreekt over
overtredingen, gelden hiervoor uitzonderlijke verjaringstermijnen:
– Verjaringstermijn van de strafvordering voor de meeste – gewone – verkeersovertredingen: 1 jaar (Art. 68
Wegverkeerswet)

40

– Verjaringstermijn rijden zonder geldig rijbewijs (artikel 30 § 1 Wegverkeerswet): 3 jaar
– Verjaringstermijn rijden terwijl het rijbewijs onmiddellijk is ingetrokken (artikel 30 § 3 Wegverkeerswet): 3 jaar
– Verjaringstermijn rijden wanneer een rijverbod is opgelegd (artikel 37bis § 1, 4° tot 6° Wegverkeerswet): 3 jaar
– Verjaringstermijn vluchtmisdrijf (artikel 33 Wegverkeerswet): 3 jaar
– Verjaringstermijn rijden onder invloed van alcohol (artikel 34 §2 Wegverkeerswet): 3 jaar
– Verjaringstermijn rijden in staat van dronkenschap (artikel 35 Wegverkeerswet): 3 jaar
– Verjaringstermijn rijden onder invloed van drugs (artikel 37bis § 1, 1° Wegverkeerswet): 3 jaar
– Verjaringstermijn van de strafvordering voor een verkeersongeval met doden of gewonden: 5 jaar
Opgelet: Zowel in het Burgerlijke als in het strafrecht, bepalen tal van andere regels wanneer de verjaringstermijn
precies begint te lopen. Bovendien kan de verjaringstermijn worden geschorst (waardoor deze op pauze wordt
gezet) en worden gestuit (waardoor deze weer van nul begint te lopen).

BIJLAGE: VONNIS
BIJLAGE 1: INVULDOCUMENTEN ‘RECHT-VAARDIGHEID’
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