
Jullie zijn
 de rechter

in deze rechtszaak

ROLBESCHRIJVING

Jezus redt

De casus

Meneer Schoonbrood, een boer in de gemeente 
Giessenlanden, heeft op het dak van zijn boerderij 
met grote witte letters de tekst ‘Jezus redt’ geschre-
ven. De gemeente Giessenlanden is daar niet blij mee 
omdat het in strijd is met de welstandseisen.  
Deze eisen zorgen ervoor dat een bouwwerk mooi in 
de omgeving past. Daarom heeft de gemeente meneer 
Schoonbrood verzocht om de witte dakpannen op het 
dak van zijn woning te verwijderen en het dak in de 
oude staat te herstellen. Als hij dat niet doet, moet hij 
een boete betalen. De heer Schoonbrood is het hier 
niet mee eens en is naar de rechter gestapt. Bij de 
rechtbank heeft hij geen gelijk gekregen, daarom gaat 
hij in hoger beroep bij de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

Jullie rol

Jullie zitten de zitting voor. Dit betekent dat jullie de 
tijd in de gaten houden en zorgen dat iedereen aan 
het woord komt. Ook stellen jullie de juiste vragen  
om tot een goede uitspraak in dit geschil te komen.  
Er zijn vier partijen die iets willen zeggen tijdens deze 
zitting: 

1  Meneer Schoonbrood is tegen een eerdere uitspraak 
van de rechtbank in hoger beroep gegaan.  
De rechter daar vond dat de gemeente gelijk heeft.

2  De gemeente Giessenlanden heeft bepaald dat de 
heer Schoonbrood de tekst van zijn dak moet halen.

3  Buurvrouw Bijl woont naast meneer Schoonbrood 
en is niet blij met de tekst, omdat ze er steeds mee 
wordt geconfronteerd.

4  Buurman De Wit woont aan dezelfde weg als 
meneer Schoonbrood, ongeveer 500 meter verder. 
Hij is christe- lijk en vindt de tekst geen bezwaar.

Verloop rechtszaak

In totaal heb je 30 minuten voor de zitting.  
Hanteer deze volgorde:
a  Open de zitting. Leg uit over welke zaak het gaat  

en heet de partijen welkom.
b  Geef de heer Schoonbrood het woord om zijn 

standpunt toe te lichten. (3 minuten)
c  Geef de gemeente het woord om haar standpunt toe 

te lichten. (3 minuten)
d  Geef de overige belanghebbenden het woord om 

hun visie te geven.
 –  Buurvrouw Bijl (2 minuten) 
 –  Buurman De Wit (2 minuten)
e  Stel vragen aan de vier belanghebbenden en luister 

naar hun antwoorden. (max. 10 minuten)
f  Schors een paar minuten om samen tot een uitspraak 

te komen. Bepaal aan de hand van de aangedragen 
argu- menten, de wet en de Grondwet wie er gelijk 
heeft in deze zaak.

g   Leg in je uitspraak uit wie er gelijk krijgt en waarom.

Wat moeten jullie voorbereiden?

1  Vragen aan de belanghebbenden 
Bedenk wat jullie willen weten van de belangheb-
benden (meneer Schoonbrood, de gemeente, en de 
buren van meneer Schoonbrood). Schrijf op welke 
vragen jullie aan de vier belanghebbenden willen 
stellen.

2 Verdeel de taken
 a Wie houdt de tijd in de gaten?
 b Wie zit de zitting voor?
 c Wie stelt de vragen aan de belanghebbenden?
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Jezus redt

De casus

Meneer Schoonbrood, een boer in de gemeente 
Giessenlanden, heeft op het dak van zijn boerderij 
met grote witte letters de tekst ‘Jezus redt’ geschre-
ven. De gemeente Giessenlanden is daar niet blij mee 
omdat het in strijd is met de welstandseisen.  
Deze eisen zorgen ervoor dat een bouwwerk mooi in 
de omgeving past. Daarom heeft de gemeente meneer 
Schoonbrood verzocht om de witte dakpannen op het 
dak van zijn woning te verwijderen en het dak in de 
oude staat te herstellen. Als hij dat niet doet, moet hij 
een boete betalen. De heer Schoonbrood is het hier 
niet mee eens en is naar de rechter gestapt. Bij de 
rechtbank heeft hij geen gelijk gekregen, daarom gaat 
hij in hoger beroep bij de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

Jullie rol

Je bent overtuigd christen en wil de christelijke 
boodschap graag met zoveel mogelijk mensen delen. 
In ieder geval met alle automobilisten die over de 
provinciale weg op enige afstand van je huis rijden. 
Vandaar dat je de tekst ‘Jezus redt’ in grote witte 
letters op het dak van je boerderij hebt gezet. Je gaat 
in hoger beroep tegen de uitspraak die de rechtbank 
eerder heeft gedaan. De rechtbank gaf de gemeente 
Giessenlanden gelijk. Je moet de letters van het dak 
verwijderen. Bedenk argumenten om te zorgen dat je 
gelijk krijgt en dat je de witte letters mag laten staan.

Wat moeten jullie voorbereiden?

1  Je moet tijdens de zitting een toelichting op je 
standpunt geven.  
Bedenk zoveel mogelijk goede argumenten om in  
je betoog te verwerken. Schrijf deze argumenten  
op en maak er een lopend verhaal van.

2  Bedenk welke vragen de rechter je kan gaan 
stellen, en bedenk antwoorden op die vragen. 
Schrijf zowel de vragen als de antwoorden op.

3  Bepaal wie als woordvoerders zullen optreden 
tijdens de zitting.
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Jezus redt

De casus

Meneer Schoonbrood, een boer in de gemeente 
Giessenlanden, heeft op het dak van zijn boerderij 
met grote witte letters de tekst ‘Jezus redt’ geschre-
ven. De gemeente Giessenlanden is daar niet blij mee 
omdat het in strijd is met de welstandseisen.  
Deze eisen zorgen ervoor dat een bouwwerk mooi in 
de omgeving past. Daarom heeft de gemeente meneer 
Schoonbrood verzocht om de witte dakpannen op het 
dak van zijn woning te verwijderen en het dak in de 
oude staat te herstellen. Als hij dat niet doet, moet hij 
een boete betalen. De heer Schoonbrood is het hier 
niet mee eens en is naar de rechter gestapt. Bij de 
rechtbank heeft hij geen gelijk gekregen, daarom gaat 
hij in hoger beroep bij de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

Jullie rol

De gemeente vindt dat de witte dakpannen van het 
dak van de boerderij permanent verwijderd moeten 
worden, zodat het dak weer hersteld kan worden in de 
oude staat. Eventueel kan de gemeente wel akkoord 
gaan met een kleiner lettertype en een minder 
contrasterende kleur
dakpannen. De gemeente heeft besloten dat Schoon-
brood de tekst weg moet halen en dat hij een boete 
moet betalen als hij dat niet doet. In de welstandsno-
ta van de gemeente staat dat de gemeente mag eisen 
dat huizen voldoen aan de ‘eisen van welstand’, zodat 
gebouwen niet teveel afwijken van de gebouwen in de 
omgeving. Het zou teveel ‘een rommeltje’ kunnen 
worden, als iedereen zo maar zijn gang zou mogen 
gaan. De rechtbank heeft de gemeente hierin gelijk 
gegeven, maar daarna is Schoonbrood in hoger 
beroep gegaan.

Wat moeten jullie voorbereiden?

1  Je moet tijdens de zitting een toelichting op je 
standpunt geven.  
Bedenk zoveel mogelijk goede argumenten om in  
je betoog te verwerken. Schrijf deze argumenten  
op en maak er een lopend verhaal van.

2  Bedenk welke vragen de rechter je kan gaan 
stellen, en bedenk antwoorden op die vragen. 
Schrijf zowel de vragen als de antwoorden op.

3  Bepaal wie als woordvoerders zullen optreden 
tijdens de zitting.
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Jezus redt

De casus

Meneer Schoonbrood, een boer in de gemeente 
Giessenlanden, heeft op het dak van zijn boerderij 
met grote witte letters de tekst ‘Jezus redt’ geschre-
ven. De gemeente Giessenlanden is daar niet blij mee 
omdat het in strijd is met de welstandseisen.  
Deze eisen zorgen ervoor dat een bouwwerk mooi in 
de omgeving past. Daarom heeft de gemeente meneer 
Schoonbrood verzocht om de witte dakpannen op het 
dak van zijn woning te verwijderen en het dak in de 
oude staat te herstellen. Als hij dat niet doet, moet hij 
een boete betalen. De heer Schoonbrood is het hier 
niet mee eens en is naar de rechter gestapt. Bij de 
rechtbank heeft hij geen gelijk gekregen, daarom  
gaat hij in hoger beroep bij de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

Jullie rol

Je woont op ongeveer 50 meter afstand van de boer- 
derij van meneer Schoonbrood. Je bent niet blij met 
de tekst op het dak. ’s Morgens is de tekst het eerste 
wat je ziet. Vanuit bijna alle ramen in je huis zie je  
de letters. Je kunt er gewoon niet omheen en je bent 
het zat!

Wat moeten jullie voorbereiden?

1  Je moet tijdens de zitting een toelichting op je 
standpunt geven.  
Bedenk zoveel mogelijk goede argumenten om in  
je betoog te verwerken. Schrijf deze argumenten  
op en maak er een lopend verhaal van.

2  Bedenk welke vragen de rechter je kan gaan 
stellen, en bedenk antwoorden op die vragen. 
Schrijf zowel de vragen als de antwoorden op.

3  Bepaal wie als woordvoerders zullen optreden 
tijdens de zitting.
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in deze rechtszaak
De casus

Meneer Schoonbrood, een boer in de gemeente 
Giessenlanden, heeft op het dak van zijn boerderij 
met grote witte letters de tekst ‘Jezus redt’ geschre-
ven. De gemeente Giessenlanden is daar niet blij mee 
omdat het in strijd is met de welstandseisen.  
Deze eisen zorgen ervoor dat een bouwwerk mooi in 
de omgeving past. Daarom heeft de gemeente meneer 
Schoonbrood verzocht om de witte dakpannen op het 
dak van zijn woning te verwijderen en het dak in de 
oude staat te herstellen. Als hij dat niet doet, moet hij 
een boete betalen. De heer Schoonbrood is het hier 
niet mee eens en is naar de rechter gestapt. Bij de 
rechtbank heeft hij geen gelijk gekregen, daarom  
gaat hij in hoger beroep bij de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

Jullie rol

Je woont op ongeveer 500 meter afstand van de 
boerderij van meneer Schoonbrood. Je komt de heer 
Schoonbrood regelmatig tegen in jullie kerk en je  
hebt geen bezwaar tegen de tekst op zijn dak.  
Eigenlijk vind je het wel mooi dat Schoonbrood de 
blijde boodschap zo uitdraagt.

Wat moeten jullie voorbereiden?

1  Je moet tijdens de zitting een toelichting op je 
standpunt geven.  
Bedenk zoveel mogelijk goede argumenten om in  
je betoog te verwerken. Schrijf deze argumenten  
op en maak er een lopend verhaal van.

2  Bedenk welke vragen de rechter je kan gaan 
stellen, en bedenk antwoorden op die vragen. 
Schrijf zowel de vragen als de antwoorden op.

3  Bepaal wie als woordvoerders zullen optreden 
tijdens de zitting.


