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De sluipende teloorgang van
de Nederla ndse rechtsstaat
)

GERPJT DI]KSTRA EN PAUL NiEI.J\ATENBURG
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Het klinkt missphien wat sleets, maar de rechtsstaat is er ook om

Het huidige kabinet heeft hierop iets gevonden. ln een bijlage bij
het regeerakkoord neemt het kabinet dan ook een voorstel van

de burger tegen] de overheid te beschermen. De principièle vraag
is of overbelastiflg van de rechter moet worden voorkomen door
de burger de toegang tot de rechter te ontmoedigen door hem voor
zijn recht te latep betalen. Niet indirect, via een rechtvaardig belastingsysteem, malar direct, zoals bij consumptiegoederen. De burger
(of moeten we zeggen'de cliènt'?) 'koopt'zijn recht. Is het te duur,
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de door het kabinet-Balkenende ingestelde ambteliyke werkgroep

Veiligheid en terrorisme (sic!) tot een spectaculaire verhoging
van privaat- en bestuursrechteliike griffierechten over. Door deze
kostendekkend te maken kan € 240 miljoen bespaard worden. In
sommige gevallen betekent dit dat de griffierechten voor een procedure vertien- ofvertwintigvoudigd worden. Dit is vooral vanuit het
rechtsstatelijk perspectiefvan rechtsbescherming tegen de overheid
problematisch. Om een voorbeeld te noemen: uit onderzoek blijkt
dat veel beschikkingen op geautomatiseerde wijze (met vaak on-

dan ziet
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begrijpelijke standaardmotiveringen) worden uitgevaardigd. Vaak
komt een zorgvuldige afweging pas tot stand in een bezwaar- of beroepsprocedure. De efficiénte, geautomatiseerde overheid laat de
burger een substantièle som geld betalen voor haar eigen onzorgvuldigheid. Als de kosten van de laatste prohibitiefworden, begint

dit verdacht veel te lijken op ouderwetse willekeur: een overheid
die minder en minder gecorrigeerd wordt, omdat de kosten van

Mr. dr. G.S.A. Dijkitra is als universitair docent verbonden aan het instituut
bestuurskunde vaf de Universiteit Leiden. Dr. p Nieuwenburg is als universitair
hoofddocent politfeke filosofie verbonden aan het instituut politieke wetenschappen van de t-lniversiteit Leiden.

correctie te hoog zijn.
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Op 27 rr.ei 2011 vindt de Voorjaarsvergadering plaats van de
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. Het onderwerp is 'De
mondelinge behandeling, negen jaar met het nieuwe burgerlijk
procesrecht'. Centraal zal staan hoe de nieuwe rechtsvordering
zich sinds 2002 heeft vertaald naar de rechtspraktijk. Een belangrijk thema is de toegenomen betekenis van de comparitie na antwoord. Dit onderwerp is gekozen omdat het interessant lijkt na
te gaan hoe de wijzigingen in het burgerlijk procesrecht hebben
uitgepakt, en dan met name waar de introductie van de standaard
comparitie na antwoord toe heeft geleid. Hoe ziet inmiddels de
rol van de rechter op de mondelinge behandeling eruit? Wat ziin
de verschillen tussen de mondelinge behandeling bij de civiele
rechter en de bestuursrechter? Deze wagen zullen aan bod komen in een discussie die is geplaatst in het kader van de doeleinden van de zitting in het civiele en het bestuursprocesrecht, de
waarheidsvinding, de substantièringsplicht en de transparantie.
Het karakter van de mondelinge behandeling indachtig, zullen

zowel rechters als advocaten zich hierover uitspreken.

Als inleiders zufllen

achtereenvolgens optreden jhr. mr. T.S.
Roèll (vice-president van de Rechtbank Haarlem), mr. D. Allewijn (coòrdindrend vice-president van de Rechtbank t-Gravenhage) en mr. R.B. Gerretsen (advocaat te Rofterdam). Als
referenten zulled fungeren mr. J. Ekelmans (advocaat te t-Gravenhage) en mr. E.A. Messer (vice-president van de Rechtbank
Utrecht). Daarniast zal een nog nader bekend te maken referent
optreden tegenofer mr. D. Allewijn.
De vergadering iq uitsluitend toegankelijkvoor leden. Leden van
de vereniging oqitvangen zoals gebruikelijk een uitnodiging om
zich aan te meldqn voor deelname aan de vergadering.

Wie lid wil wor{en, kan nadere informatie verkrijgen op www
nwprocesrecht.dl en per e-mail via nwp@nautadutilh.com

