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Bij inroeping artikel 2 sub a en b alsmede artikel 7 lid 1 Wet 
verplaatsing bevolking (Wvb).

Betreft geen uitroeping algemene of beperkte noodtoestand, maar 
separate toepassing. 

Vereisten:

1. buitengewone omstandigheden die de inzet van normale 
bevoegdheden te boven gaan; 

2. de nationale veiligheid die in het geding is, waarbij sprake is van 
een vitaal belang, bijvoorbeeld sociale en politieke stabiliteit; en  

3. noodbevoegdheden die in verhouding staan tot het doel waar 
ze voor worden aangewend (noodzakelijk, proportioneel en 
subsidiair). 

TOETSING INZET STAATSNOODRECHT



KAMERBRIEF 2 OKTOBER 2006
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LEEGSTANDSMONITOR 
CBS  2021

Eind 2020 in totaal:

15.005 kantoorpanden

10% daarvan leeg: 1501

Leeg op 1 januari 2021:

187.000 woningen



Instelling Nationaal Coördinator Sanctienaleving en 
Handhaving
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HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN

• Vrijdagmiddag 29 april 2022 basiscursus Grond- en Mensenrechten (13-17 uur) (Schiphol-Rijk) 
+ herhaling op vrijdagmiddag 13 mei 2022 (mits er voldoende aanmeldingen zijn).

• Kleinschalig onderwijs met ruime aandacht voor de deelnemers. 

• Deze cursus is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het recht. 

• Voor de mensen met een kleine beurs of voor de late aanmelders heb ik altijd een paar 
(verouderde) reserve bundels over die ik meeneem, dus als je niet op tijd aan boeken kunt 
komen of het écht niet kunt betalen, dan is dat geen probleem. Dan kun je ze na afloop alsnog 
bestellen. 

• Het doel van de cursus is om je eigen juridische weerbaarheid te vergroten.  

• Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: MLGprive@protonmail.com.  Vergeet s.v.p. 
niet om je telefoonnummer erbij te zetten.

mailto:MLGprive@protonmail.com


PROGRAMMA - 29 APRIL 2022 
SCHIPHOL-RIJK

• 13.00-15.00 uur uitleg wettenbundels (2 boeken, bestaande uit 13 delen)

• 15.00-15.30 uur pauze inclusief koffie/thee/versnapering

• 15.30-17.00 uur uitleg Deel 13 waarin 36 internationale verdragen zitten, 
waarvan we er een stuk of 7 met elkaar zullen doornemen, waaronder (zie 
volgende slide)

• Meer info: http://devrijemensacademie.nl/

http://devrijemensacademie.nl/


INHOUD CURSUS

• * Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK)

• * Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)

• * Internationaal Verdrag voor de Burgerlijke en Politieke Rechten (BUPO)

• * Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM)

• * Handvest van de Europese Unie (EU-Handvest; de Europese Grondwet)

• * Statuut van Rome inzake het Internationale Strafhof

(en uiteraard ook de Nederlandse Grondwet)



CURSUS INLEIDING PRIVAATRECHT 
VRIJDAG 6 MEI 2022

• Op vrijdagmiddag 6 mei 2022 van 13.00-17.00 uur zal er een cursus Inleiding Privaatrecht.  Dit is het vervolg op de basiscursus Grond-
en Mensenrechten (29 april). Kosten 55 euro. Mocht je hier interesse in hebben, stuur dan een e-mail naar 
MLGprive@protonmail.com. Vergeet s.v.p. niet om je telefoonnummer erbij te zetten.

• Basis Stappenplan Aansprakelijkheidsrecht

-> Schuldaansprakelijkheid: Onrechtmatige Daad (artikel 6:162 BW)

-> Hoe kun je schadevergoeding eisen na excessief politiegeweld?

-> Risico-aansprakelijkheden -> waaronder werkgeversaansprakelijkheid (artikel 6:170 BW) en productaansprakelijkheid 
(artikel 6:185 e.v. BW)-> hoe stel je een producent (bijvoorbeeld een farmaceut) aansprakelijk?

• Basis Stappenplan Contractenrecht

-> Overeenkomsten (ontbinding artikel 6:265 BW, vernietiging o.g.v. wilsgebreken; artikel 3:44 BW dan wel artikel 6:228 BW)

-> Schadevergoeding bij wanprestatie (artikel 6:74 BW)

-> Hoe kun je schadevergoeding eisen na injectieschade?

mailto:MLGprive@protonmail.com


ONLINE CURSUS WPG
WOENSDAG 11 MEI 2022

• Op woensdagavond 11 mei 2022 van 19.00-21.00 uur zal er ONLINE een 
cursus worden gegeven over de (opbouw van de) Wet Publieke Gezondheid 
d.d. 9 oktober 2008 (kosten 20 euro). Mocht je hier interesse in hebben, stuur 
dan een e-mail naar MLGprive@protonmail.com ONDERVERMELDING VAN 
het onderwerp “Interesse cursus WPG”. 

mailto:MLGprive@protonmail.com
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