
Groeps- vs. Individueel gedrag. 

1 
W.E. van Kampen                                             14 augustus 2022 

Inhoud. 
  
Is onderverdeeld: 

1 Inleiding. 
2 Uitgangspunt. 
3 Samenvatting. 
4 Onderbouwing. 
5 Bijlagen. 

 
1 Inleiding. 
 
Zie module: 

o Inleiding. 
 
Deze module gaat in op: 

o Groeps- vs. Individueel gedrag. 
 
Aanleiding voor deze module is de Covid-pandemie.  
 
2 Uitgangspunt. 
  
Niet van toepassing. 
 
3 Samenvatting. 
 
3.1 Algemeen. 
 
Noopt tot regel- of wetgeving. 
 
3.2 Conclusies. 
 
Niet van toepassing. 
 
4 Onderbouwing. 
 
…a  = Als waar is. 
…i  = Is ook waar. 
 
1a Voor X geldt: is individu. 
2a Voor individu geldt: heeft een geweten. 
3i Voor X geldt: heeft wél een geweten. 
 
3a Voor X geldt: heeft wél een geweten. 
4i Voor Y geldt: heeft niét een geweten. 
 Toelichting: 

o Voor Y geldt: is groep. 
 
3a Voor X geldt: heeft wél een geweten. 
5a Voor wél vermijdbaar X-gedrag geldt: heeft als gevolg, de dood van anderen. 
6a Voor ontneming recht op leven geldt: belast wél het geweten [Plicht vs. Recht]. 
7i Voor wél vermijdbaar X-gedrag met als gevolg, de dood van anderen geldt: belast wél 

het geweten. 
 



Groeps- vs. Individueel gedrag. 

2 
W.E. van Kampen                                             14 augustus 2022 

7a Voor wél vermijdbaar X-gedrag met als gevolg, de dood van anderen geldt: belast wél 
het geweten. 

8i Voor wél toerekenbaar X-gedrag met als gevolg, de dood van anderen geldt: belast wél 
het geweten. 

 
8a Voor wél toerekenbaar X-gedrag met als gevolg, de dood van anderen geldt: belast wél 

het geweten. 
 Toelichting: 

o Noopt tot wetgeving. 
9i Voor niét toerekenbaar X-gedrag met als gevolg, de dood van anderen geldt: belast 

niét het geweten. 
 Toelichting: 

o Noopt tot regelgeving. 
 
7a Voor wél vermijdbaar X-gedrag met als gevolg, de dood van anderen geldt: belast wél 

het geweten. 
 Toelichting: 

o Noopt tot wetgeving. 
10i Voor niét vermijdbaar X-gedrag met als gevolg, de dood van anderen geldt: belast niét 

het geweten. 
 Toelichting: 

o Noopt tot regelgeving. 
 
10a Voor niét vermijdbaar X-gedrag met als gevolg, de dood van anderen geldt: belast niét 

het geweten. 
7a Voor wél vermijdbaar X-gedrag met als gevolg, de dood van anderen geldt: belast wél 

het geweten. 
11i Voor X-gedrag met als gevolg, de dood van anderen geldt: belast zowel niét als wél het 

geweten. 
 
11a Voor X-gedrag met als gevolg, de dood van anderen geldt: belast zowel niét als wél het 

geweten. 
4a Voor Y geldt: Heeft niét een geweten. 
12i Voor Y-gedrag met als gevolg, de dood van anderen geldt: belast uitsluitend niét het 

geweten. 
 
12a Voor Y-gedrag met als gevolg, de dood van anderen geldt: belast uitsluitend niét het 

geweten.  
13i Voor X als deel van wél vermijdbaar Y-gedrag met als gevolg, de dood van anderen 

geldt: is moreel wél verantwoordelijk. 
 
13a Voor X als deel van wél vermijdbaar Y-gedrag met als gevolg, de dood van anderen 

geldt: is moreel wél verantwoordelijk. 
 Toelichting: 

o Noopt tot wetgeving. 
14i Voor X als deel van niét vermijdbaar Y-gedrag met als gevolg, de dood van anderen 

geldt: is moreel niét verantwoordelijk. 
 Toelichting: 

o Noopt tot regelgeving. 
 
5 Bijlagen. 
 
Geen. 


