Beste lezer,
Om te beginnen hopen wij dat iedereen in goede gezondheid verkeerd gedurende de huidige
coronacrisis. De Stichting Wetswinkel Delfland en haar adviseurs hebben als gevolg van deze crisis in
ieder geval zich van hun meest flexibele kant laten zien. Met iedereens inspanning adviseert de
Wetswinkel nu volledig op afstand!
Helaas betekent de coronacrisis dat de alumniborrel dit jaar niet door zal gaan. Mogelijk zal er later
een gelegenheid komen om dit ruimhartig in te halen!
Tot slot verwijzen wij graag naar het nieuwe initiatief van de Wetswinkel, namelijk het geven van
workshops op middelbare scholen. Gezien dit een groot succes was zullen we dit initiatief, wanneer
de omstandigheden het toelaten, graag voortzetten!

Wij hopen dat u met veel plezier deze nieuwsbrief zal lezen!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Graag van de maillijst verwijderd worden? Stuur dan een mail naar bestuur@wetswinkeldelfland.nl

Nieuws
Adviseren op afstand
Ook de Wetswinkel heeft zich aangepast aan de maatregelen voor het Corona virus. Wij hebben ons in de
afgelopen maanden aan kunnen passen naar de huidige situatie en ervoor gekozen om onze adviseurs
vanaf thuis te laten werken. Dit doen wij door middel van adviseren op afstand, waarbij wij nog steeds
cliënten spreken alleen dan niet op één van onze locaties in Delft of Pijnacker, maar vanuit onze
studentenkamer via Skype of de telefoon. Tot nu toe is gebleken dat cliënten ons nog steeds weten te
vinden en zo zijn wij ook tijdens de crisis nog steeds druk aan het werk met het helpen van onze cliënten.

Nieuwsbrief Stichting Wetswinkel Delfland 02/2020

Activiteiten
Juridische workshop
Begin maart hebben onze adviseurs Milou, Falco, Murron en Elise
een juridische workshop gegeven op Laurentius Praktijkschool in
Delft. De leerlingen van de praktijkschool krijgen geregeld een les die
in het teken staat van maatschappijleer. Zo’n les gaat bijvoorbeeld
over historische, economische, politieke of juridische vraagstukken.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden hebben wij de leerlingen
meegenomen in twee juridische casussen. Met het aanschaffen van
een telefoon als voorbeeld hebben we het gehad over de
zogenoemde consumentenkoop. Wat zijn je rechten en plichten als
je iets in een winkel of online koopt? Heb je garantie? Mag je iets
terugbrengen als je toch niet helemaal tevreden bent? Daarnaast
hebben we het gehad over het arbeidsrecht. Veel jongeren hebben een bijbaantje en daar zitten ook
juridische kanten aan. Mag je zomaar ontslagen worden? Mag jouw werkgever ineens stoppen met jou
oproepen als je een oproepcontract hebt? We hebben de casussen in kleine groepjes besproken en
ervaringen met elkaar gedeeld. Het was een leerzame en leuke ochtend en we hopen dat we in de
toekomst nog vaker op verschillende scholen een kleine cursus kunnen geven. Iedereen krijgt immers te
maken met het recht.

Blog
Van hamsterwet tot Coronahoester, wat kan het recht doen?
Historicus en optimist des vaderlands Rutger Bregman blijft het herhalen, rampen en crises halen het
beste in mensen naar boven. Helaas is dit niet
altijd het geval, op social media zijn dan ook
genoeg mensen te vinden die deze onzekere
tijden juist moeilijker maken Of het nou het
doorverkopen van desinfectiemiddel tegen
woekerprijzen is, het hamsteren van welk product
dan ook of het expres in elkaars gezicht hoesten.
Allemaal gebeurd de afgelopen week. Wat
kunnen we met behulp van het recht nou effectief
beginnen tegen deze mensen?
Allereerst de ergernis waar de meeste mensen wel tegenaan zijn gelopen of nog steeds tegenaan lopen.
Lege supermarkten. Vooral bij de schappen met toiletpapier en houdbare producten. Sommige winkeliers
traden hier al tegen op door van bepaalde producten een maximum aantal per persoon te verkopen. Om
heel Nederland te voorzien van eten en drinken hoeven we gelukkig niet al te veel te leunen op het
fatsoen van ondernemers. Nederland kent sinds 1962 de Hamsterwet. Deze wet kan ervoor zorgen dat de
voedselvoorziening in tijden van schaarste voor iedereen op peil blijft. De wet was eerst bedoeld voor
(dreigende) oorlogssituaties, maar is ook van toepassing in geval van ‘buitengewone omstandigheden’.
Een pandemie van een bijzonder besmettelijk virus zou ik persoonlijk wel onder de noemer
‘buitengewone omstandigheden’ schuiven. De wet geeft de minister van Economische Zaken en Klimaat
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de mogelijkheid te besluiten dat slechts een beperkt aantal producten door een persoon mag worden
gekocht binnen een bepaalde periode. Een voorbeeld zou zijn ‘1 pak toiletpapier per week’. Supermarkten
zeggen nog voldoende voorraad te hebben dus dit soort besluiten zullen nog even uitblijven. Als er echter
echt zorgelijke tekorten ontstaan kan de Minister deze maatregel altijd nog invoeren. De straf voor het
overtreden van de hamsterwet is niet mals. Het is een economisch delict en er staat een jarenlange
gevangenisstraf op of een hoge geldboete. Kleine relativering, voor zover bekend is nog nooit iemand
veroordeeld voor het hamsteren van goederen.
En de mensen die expres onvoorzichtig omgaan met het virus? Ondanks de vele waarschuwingen blijven
sommige mensen feesten organiseren en onnodig naar buiten gaan. Afgelopen paasweekend zijn er ruim
1800 mensen bekeurd voor het overtreden van de noodmaatregelen en de bollenvelden zijn vroeger
leeggehaald om mensen te weren. Er zijn zelfs mensen die anderen bedreigen met het virus. Op 20 maart
werd de ‘coronahoester’ veroordeeld tot een celstraf. Asaad C. hoestte tijdens een alcoholcontrole in het
gezicht van enkele agenten en riep dat hij het coronavirus had. Hij werd veroordeeld tot 10 weken
celstraf, waarvan 2 weken voorwaardelijk omdat hij heeft bekend en spijt betuigde. Zijn rijbewijs werd
voor tien maanden ingetrokken en hij moet de agenten elk 350 euro schadevergoeding betalen.
Opmerkelijk is dat de Officier van Justitie een lagere straf had geëist, maar de rechter deze straf te laag
vond en een hogere straf oplegde.
Niet alleen mensen die dreigen met het het virus kunnen problemen met justitie krijgen. Een persoon die
besmet is met het virus en zich vervolgens onttrekt aan de gedwongen isolatie of quarantaine hangt een
flinke straf boven het hoofd. Een mogelijke celstraf van vier jaar of een boete van 87 duizend euro. En als
deze persoon die onvoorzichtig of nalatig omgaat met zijn besmetting, kan hij of zij worden vervolgd voor
dood door schuld. Voor artsen gelden nog andere bijzondere regels. Als een arts een coronabesmetting
niet bij de juiste instanties weet te melden, is deze gevaarlijk bezig. Het beroepsgeheim geldt in dit geval
niet: op niet-melden staat maximaal twee maanden cel of een geldboete van 4.350 euro. Dit staat in de
Wet Publieke Gezondheidszorg.
Alle maatregelen die op dit moment gelden in Nederland kunnen door elke opsporingsambtenaar met
recht worden gehandhaafd. Een BOA van toezicht heeft in dit geval dezelfde bevoegdheden als een
politieagent. Dit alles is gebaseerd op noodverordeningen. Deze zijn gemaakt door de veiligheidsregio’s in
Nederland. In de verordeningen staan de bepalingen die het kabinet afgelopen heeft aangekondigd om de
verspreiding van het virus tegen te gaan. Denk aan bijvoorbeeld het sluiten van cafés en sauna’s, maar
ook de anderhalve meter maatregel. Nieuwe maatregelen worden ook weer in de noodverordening
opgenomen, zodat hierop vervolgens weer kan worden gehandhaafd.
Het negeren van een maatregel uit de noodverordening wordt gezien als een overtreding. Dit kan worden
bestraft met een hechtenis van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 4.350 euro.’
Tegen het doorverkopen van producten tegen woekerprijzen kan helaas maar weinig worden
ondernomen, dit is een gevolg van de grotendeels vrije markt in Nederland. Dit neemt niet weg dat de
situaties soms schrijnend zijn. Zo ontdekte AT5 dat twee Amsterdamse apotheken stofmaskers van de
bouwmarkt met flinke winst doorverkopen aan toeristen die zich zo tegen een coronabesmetting hoopten
te beschermen. Veel Nederlandse ondernemers hebben de overheid hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld
mondkapjes aangeboden. Dat gebeurt echter vaak tegen woekerprijzen, zo laat minister Hugo de Jonge
van Volksgezondheid weten in een brief aan de Tweede Kamer. De minister wil de woekerprijzen
omzeilen en grote voorraden hulpmiddelen uit China inkopen. Oplossingen hiervoor liggen mogelijk wel in
het privaatrecht. Denk hiervoor aan misbruik van omstandigheden (art. 44 Burgerlijk Wetboek 3). In dit
artikel is te vinden dat rechtshandelingen (zoals bijvoorbeeld het kopen van mondkapjes) vernietigbaar
zijn (art. 53 Burgerlijk Wetboek 3). In andere woorden, de koop kan in een dergelijke situatie ongedaan
worden gemaakt.
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Een laatste tip voor iedereen die (begrijpelijk) toch even een luchtje wil scheppen. De 1,5 meter-regel
staat niet in de noodverordening. Het is niet voor de hand liggend, maar stel dat een
opsporingsambtenaar of een politieagent op basis van die noodverordening zegt: jullie moeten meer
afstand houden, dan is dit een aanwijzing van een opsporingsambtenaar. Als iemand zich hier vervolgens
niet aan houdt, dan is dat strikt genomen een strafbaar feit. Volg aanwijzingen van
opsporingsambtenaren dus op.
Door: Eline Schenk

Personeel
Elanur bedankt!
Eind maart heeft de Wetswinkel afscheid genomen van Elanur Ceritlioglu. Elanur heeft zich 1,5 jaar
ingezet als een enthousiaste adviseur bij de Wetswinkel. Deze Rotterdamse studente heeft altijd met
zorg en nauwkeurigheid onze cliënten geholpen met hun juridische problemen. Tevens heeft zij een
bijzonder interessant item behandeld tijdens ons radioprogramma “Meesterlijk Recht” op Stadsradio
Delft. Met haar specialistische kennis over het gezondheidsrecht (Elanur doet immers de master
gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit) heeft zij de luisteraars haar inzichten gegeven over de
palliatieve sedatie binnen de zorg.
Wij willen Elanur graag nogmaals bedanken voor haar inzet en wensen haar veel succes met haar
master en stage!
Onze adviseurs van de maand:
Maart 2020: Onze adviseur van de maand maart is Dylan. Dylan is pas enkele maanden werkzaam bij
de Wetswinkel, maar heeft nu al getoond dat hij een zeer proactieve houding heeft binnen de
Wetswinkel. Zo is Dylan bereid om naast zijn reguliere werkuren deel te nemen aan ons
radioprogramma ‘Meesterlijk Recht’ op Stadsradio Delft. Daarnaast wordt aan zijn inbreng binnen de
Acquisitiecommissie veel waarde gehecht.
Dylan, bedankt voor je inzet van de afgelopen maanden en ga zo door!
April 2020: Voor de maand april willen wij als bestuur graag alle huidige adviseurs van dit moment
bedanken voor hun inzet en aanpassingsvermogen in deze tijd. Hierdoor kunnen wij als Wetswinkel,
dan wel op afstand, de inwoners van Delft en omstreken blijven voor zien van juridisch advies.
Bedankt allemaal!
Welkom bij de Wetswinkel!
In de maand maart hebben we Angela verwelkomd bij ons team.

Zelf willen werken bij de Stichting Wetswinkel Delfand? Ga dan naar de website en bekijk de vacature! Voor
eventuele vragen kan je een mail sturen naar personeel@wetswinkeldelfland.nl
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Samenwerking/financiering

Beste lezer,

Dear reader,

De Stichting Wetswinkel Delfand is altijd
opzoek naar samenwerkingen en
financieringen die ons kunnen helpen bij
het nastreven van onze doelen.

De Stichting Wetswinkel Delfand is
always looking for collaborations and
financing opportunities that could help
us with pursuing our goals.

Wij hechten grote waarde aan juridisch
advies van kwalitatief hoog niveau, een
goede naamsbekendheid zodat we
zoveel mogelijk mensen kunnen helpen
en natuurlijk de (deskundige)
ontwikkeling van onze vrijwilligers.

In the pursuit of our goals we attach
great value to high quality legal advice,
widespread knowledge of our services
so that people will be able to finds us,
and of course the (professional)
development of our volunteers.

Bent u geïnteresseerd in een
samenwerking of de mogelijkheid om
donateur van de Stichting Wetswinkel
Delfland te worden? Stuur dan vooral
een mail naar
bestuur@wetswinkeldelfland.nl voor
meer informatie en om de
mogelijkheden te bespreken.

Are you interested in the possibilities for
a collaboration or becoming a donor?
Then please send an E-mail to
bestuur@wetswinkeldelfland.nl for
more information and to examine the
possibilities.
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