Aanpak coronacrisis in
juridisch perspectief

In de afgelopen maanden zijn de rechten en vrijheden van Nederlanders fors beperkt
met als doel de verspreiding van het Covid-virus zo veel als mogelijk te voorkomen. Door
wie denkt u dat die beperkende regels aan u zijn opgelegd?
a.

Minister-president Marc Rutte

b.

Jaap van Dissel directeur RIVM

c.

Minister Hugo de Jonge

d.

Voorzitter van de Veiligheidsregio Marco Out

e.

Voorzitter van het veiligheidsberaad Hubert Bruls

De vorm waarin ons beperkende maatregelen zijn opgelegd is:
a.

Dringende adviezen

b.

Noodverordeningen

c.

Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

d.

Ministeriële regelingen

De belangrijkste maatregel die ons wordt opgelegd tijdens de coronacrisis is de
anderhalve-meter-afstandseis. Die maatregel beperkt onze bewegingsvrijheid.
Denkt u dat de overheid de bevoegdheid heeft om in een noodverordening een
dergelijke beperking aan ons op te leggen?
a.
b.

Nee, want dit is in strijd met de Grondwet
Ja, want de bewegingsvrijheid wordt niet beschermd door de Grondwet

De vrijheid beperkende maatregelen gingen ten koste van
grondwettelijke grondrechten: (a) vrijheid van godsdienst, (b) vrijheid
van vergadering, (c) vrijheid van onderwijs, (d) vrijheid van
meningsuiting en (e) recht op bescherming van de persoonlijke
levenssfeer (privacy).
Bij dat laatste recht moeten we bv. denken aan het verbod om ouderen
in zorginstellingen te bezoeken als ook het verbod om niet meer dan 4
personen thuis te ontvangen.
Denkt u dat de overheid de bevoegdheid toekomt om in een
noodverordening door de Grondwet beschermde grondrechten in te
perken?
a.
Nee
b.
Ja

Per 1 december treedt de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 in werking.
Die wet kent aan de regering de bevoegdheid toe om grondrechten
beperkende maatregelen op te leggen.
Denkt u dat die maatregelen ingrijpender en beperkender kunnen zijn dan
de maatregelen die in het voorjaar aan ons werden opgelegd?
a.
b.

Ingrijpender en beperkender
Minder ingrijpend en beperkend

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 herstelt de democratie door
aan het parlement een vetorecht toe te kennen: de Tweede Kamer
kan maatregelen tegen houden.
Dat neemt niet weg dat de regering met deze wet in de hand hele
ingrijpende maatregelen kan nemen.
Denkt u dat de regering het volgende kan doen?
a.
b.
c.
d.
e.

Avondklok instellen
Mondkapjesplicht opleggen
Vaccinatieplicht opleggen
Telefoonbewegingen centraal registreren
Het belijden van godsdienst in kerken of moskeeën beperken

