
STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift ‘Inburgeren in de opsporing. Over de juridische 
positie van de burger in de opsporing van strafbare feiten’ van E.M. Moerman
 

1. De term ‘burgeropsporing’ is een contradictio in terminis en dient om 
die reden vermeden te worden.

2. De burger vult in het Wetboek van Strafvordering voornamelijk hiaten 
op in de rechtshandhaving.

3. De geformaliseerde samenwerkingsverbanden tussen de overheid 
en particuliere recherchebureaus zijn illustratief voor de omgang 
met burgers in de opsporing: de vruchten worden geplukt, maar de 
verantwoordelijkheid van de Staat komt niet snel in beeld.

4. Met het voornemen van de wetgever om de informantenregeling uit 
artikel 126v Sv in stand te houden worden de ogen gesloten voor de 
discrepantie tussen theorie en praktijk die in dit artikel besloten ligt.

5. Om grip te krijgen op de zelfstandige bijdragen van burgers aan de 
opsporing, is het wenselijk om een op artikel 359a Sv geïnspireerd 
artikel te introduceren dat ruimte biedt om door burgers begane 
onrechtmatigheden strafvorderlijk te sanctioneren.

6. De financiële afhankelijkheid van de opbrengsten van accijnzen op 
tabakswaren belemmert de Staat om de noodzakelijke stappen te 
zetten om roken te ontmoedigen.

7. Het slapend bestaan van een wetsartikel is op zichzelf geen valide 
argument om de betreffende bepaling te schrappen.

8. De strenge civielrechtelijke handhaving en hoge boetes bij overtreding 
van het downloadverbod in Duitsland demonstreren dat de toepassing 
van een proportionaliteitstoets door private partijen niet altijd 
voldoende gewaarborgd is.

9. De aangenomen motie Kamerstukken II 2015/16, nr. 34 300-XII, nr. 
19, waarin de onduidelijke signalering met verkeersborden wordt 
aangevoerd als argument om stedelijke milieuzones af te schaffen, geeft 
te denken over de houdbaarheid van 130 km/u zones op snelwegen.

10. De embodied cognition-benadering demonstreert dat wij niet alleen 
ons brein, maar ook ons lichaam zijn.

11. Bij burgers valt op dat de kleffe, goedkope exemplaren uit de gratie 
raken en – gelukkig – de luxere varianten bezig zijn aan een opmars. 
Hamburgerrestaurant Ter Marsch & Co (te Rotterdam) is wat dat betreft 
een goede tip.


