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Casus ‘Valse tweets’  

 

Casusomschrijving 

Strafrechtadvocate Benedicte Ficq heeft, net als veel andere BN’ers last van valse Twitter-berichten 

die uit haar naam worden verzonden. De wet heeft dit soort zaken nog niet geregeld; daarom heeft 

Ficq een wetsvoorstel opgesteld. 

 

Bekijk het volgende fragment en maak vervolgens de opdrachten. 

 

De wereld draait door 

 

http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/84443 

 

Aflevering: Benedicte Ficq over valse Twitter-account 

9 januari 2012 

 

 

Opdracht 1 

1a Welk standpunt heeft Ficq? 

 

1b Met welke argumenten onderbouwt zij dit standpunt? 

 



 
 

                  Casus ‘Valse tweets’ bij Gewogen betogen                                     5 / 6 

 

Opdracht 2 

Op basis van welke premisse major rechtvaardigt Ficq haar argumentatie? Beoordeel de 

premisse major. 
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Opdracht 3 

Ficq komt met een aantal emotionele c.q. populistische argumenten. Reconstrueer haar 

argumentatie door deze te verjuridiseren. Stel bijvoorbeeld dat zij voor de politicus staat die 

de wetswijziging wil indienen. Op basis van welke juridische redenering zou zij dat dan 

moeten doen? Maak de redenering. 

 


