
CORRECTIE

Correctie artikel ‘Botsende belangen’

In de gedrukte versie van het vorige nummer (TvRRB 2012-2) zijn tot onze grote
spijt twee hinderlijke technische fouten geslopen in figuur 1 in het artikel
‘Botsende belangen bij religieuze uitingen en de relevantie van het compromis’
van Jan Piet van Berkel:
− In de linkerhelft van figuur 1 (p. 48) is het woord ‘verboden’ weggevallen in

het grijze bolletje rechtsboven, voor het sterretje.
− In de rechterhelft van figuur 1 (p. 49) is onder 10a de grijze arcering van de

pijltjes omgewisseld: het pijltje met ‘ja’ moet wit zijn en dat met ‘nee’ grijs.
Hieronder ziet u de correctie versie.

Figuur 1

Gedraging 
kan
eventueel
worden
verboden*

ja

ja

nee

nee

ja

3. Zo nee, welk ander belang is
dan in geding?

Gedraging 
moet
worden
toegestaan

4. Is dat een legitiem belang en
valt het onder de
beperkingsgronden van Gw en
EVRM?

Gedraging 
moet
worden
toegestaan

5. Wordt het andere belang of
grondrecht echt gediend met 
een verbod op de gedraging
(e�ectiviteitsvraag)?

1. Is de gedraging een
uitoefening van een
grondrecht?

ja

nee

2. Botst de gedraging met
een ander grondrecht?

nee

* Er is althans geen grondrecht dat aan een verbod op de gedraging in de weg staat. In de praktijk 
   kunnen er andere, beleidsmatige overwegingen zijn om de gedraging toch toe te staan.
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Figuur 1 (Vervolg)

ja

6. Is er een compromis mogelijk
zodat beide belangen worden
gediend?

ja

Gedraging 
moet
worden
toegestaan

nee

7. Wordt een
ander door de
gedraging ook
materieel
benadeeld?

8. Is de aan-
tasting van het
andere belang
groot?

9. Wordt er van
een ander een
actief handelen
verwacht?

10a. Is bij een
verbod de aan-
tasting van de
godsdienstvrij-
heid groot?

10b. Kan betrok-
kene zich met
gemak uit de
situatie van
botsende 
belangen terug-
trekken?
(10b)

 

neeja neeja neeja neeja neeja

.......................................belangenafweging

Gedraging 
kan worden
verboden

Gedraging 
moet
worden
toegestaan
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