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Het kabinet-Rutte heeft vanwege de economisch moeilijke tijden veel bezuinigingpmaatregelen in het
regeerakkoord opgenomen. Zo ú het kabinet voornemens de grifrerechten voor gerechtelijkt procedures
dat de rechtspraak kostendekkend wordt. Dit betekent een ingrijpende verhoging.
de-rmate t"
""rhógio
P"nl Ni"uwenbulg spreken hun verbazing en tevens hun ongenoegen over deze plannen
Gerrit Dijlstr"
ut Zii r4o" o"omsning dat deze plannen de toegang tot de rechter ernstlg verstoren en staan hiermee op
gop"oo"o voet met de Grondwet en internationale verdragen. De rechtsstaat' een piiler van het liberalisme, komt hiennee ernstig onder druk te staan.
Het kabinet is blijkens de bijlage bij het regeerakkoord
van plan de griffierechten voor gerechtelijke procedures drastisch te verhogen. Deze bezuiniging dient
240 miljoen euro op te leveren. In deze bijdrage zai
worden betoogd dat een dergelijke spectaculaire verhoging van de kosten van juridische procedures op
gespannen voet staat met zowel onze eigenGrondwet
als internationale verdragen. Maar in nog fundamen-

of grondwetten van liberale democratieèn. Het is niet
toevallig dat de meeste van die grondwetten oPenen
met een catalogus van de klassieke vrijheidsrechten
(al dan niet vergezeld van sociaaleconomische grond-

telere zin druist deze voorgenomen maaregel in tegen

de grondbeginselen van het liberalisme in het algemeen en van de Nederlandse liberale rechtsstaat in het
bijzonder.

Liberalisme en rechtsbescherming tegen de
overheid
Eén van de kernleerstukken van het liberalisme is de
prioriteit van het individu ten overstaan van de staat.
D. rtmt is er voor de burger, en niet omgekeerd. Liberale gezagstheorieèn zqn zonder uitzondering theorieèn waarin de legitimering van staatsmacht op een
bepaalde wijze geworteld is in, of te herleiden naat
coftsentvan de individuele burger. Of het gaat om een
sociaal contracftheorie, of een theorie over politieke
plichten van burgers, uiteindelijk is de aanname dat
de burger zijn instemming heeft gegeven met de over
hem of haar uitgeoefende macht. Volgens sommige
hedendaagse critici van het liberalisme, zoals Michael
Sandel, is een verplichting van een burger Pas een ver-

plichting wanneer die door de burger zelf is aangegaan. Dit wordt ook wel aangeduid als voluntarisme:
een plicht is slechts een plicht wanneer deze is gewild.
Natuurlijk is het in de praktijk vaak anders - en dat is
een punt van laitiek van de critici van het liberalisme.
Deze prioriteit van het individu is terug te vinden in

de belangrijlste leerstukken van het liberalisme. Het
meest voor de hand liggende is natuurlijk het leerstuk
van de vrijheidsrechten die, zonder uitzondering, individuele rechten ziin. Dezr dienen constinrdoneel
verankerd te ziin - en ziin dat ook in de constituties
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Het is ook niet voor niets dat onze Grondwet in arti-

die betrekl

kel 17 het zogeiaamde ius de non euocando formuleert:
'Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van
de rechter die de wet hem toekent.'In De Grondwet
in eenuoudig Nederkndst is dit artikel als volgt gePara-
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fraseerd: 'In onze rechtsstaat mag niemand je tegenhouden als je naar de rechter wilt. Als je denkt dat
er iets is gebeurd dat niet mag, dan kun je naar de

een

rechter gaan. De rechter geeft je dan gelijk of ongelijk'
In de wet staat naar welke rechter je dan moet gaan.'
Nederland is een rechtsstaat en in een rechtsstaat is
het niet alleen zo dat een burger individuele rechten
heeft en dat deze in de constitutie verankerd ziin; hier
wordt overduidelijk geimpliceerd dat het een integraal
onderdeel van de rechtsstaat is dat de burger, wanneer deze daartoe besluit, daadwerkelijk toegang heeft
tot een onafhankelijke rechter. Ook de staat mag ons
hiervan niet weerhouden. En toch begint het erop te
lijken dat de staat in toenemende mate de burger wil
ontmoedigen van die mogelijkheid gebruik te maken.
Dit, althans, lijkt in ieder geval een effect, en zelfs een
beoogd effect, te zrlnvan de invoeringvan kostendekkende griffierechten, zoals voorgenomen in het regeerakkoord (ofliever, de bijlage daarbij).

De plannen van het kabinet
Het kabinet is namelijk van plan om de griffierechten voor gerechtelijke procedures te verhogen. Maar
anders dan voorafgaande jaren gaat het om een drastische verhoging. Afhankelijk van het rype procedure,
gaat het om een vertienvoudiging (of soms zelfs een
vertwintigvoudiging).'z Uitgangspunt wordt dat gerechtelijke procedures kostendekkend worden. Wij
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de regering dan wel de minister de mogelijkheid de
hoogte van de grifierechten periodiek aan te passen,
maar enkel op basis van veranderingen in het prijspeil. Drastische veranderingen zoals het kabinet wenst
vereisen dan ook wetswijzigingen. Verder zijn wij van
mening, zoals hierboven betoogd, dat de voorstellen
van het kabinet haaLrs staan op het liberale gedachtegoed. Een belangrijke kernwaarde van het liberalisme
is de rechtsstaat. De uiwoerende macht (executieve) is
niet enkel gebonden aan de wil van het volk, maar is

ook zelf aan het recht gebonden (in tegenstelling tot
de situatie in een politiestaat). Grondrechten dienen
te worden gerespecteerd en bil het uitoefenen van haar
bevoegdheden is de uiwoerende macht gebonden aan
de regels van het (geschreven en ongeschreven) rechtfusentieel voor het functioneren van de rechtsstaat is
wel dat er sprake moet zijn van toegang tot een onafhankelijke rechterlijke macht.

wijzen op de door het vorige kabinet ingevoerde'Wet
OM-afcloening, waarover wij eerder in Liberaal Rcueil
publiceerden. \Vij moeten dan ook helaas constateren
dat sprake is van een brede tendens om de uiwoerende
macht meer bevoegdheden te geven ten koste van de

rechterlijke macht en daarmee van de bescherming
van de individuele burger ten opzichte van de uiwoerende macht. De rechtsstaat heeft een prijs. Politici,
maar ook belastingbetalende burgers, lijken steeds
minder bereid deze prijs te betalen.
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Zie voor eet cijfermatige onderbouwing hiervan het standpunt
van de Raad voor de Rechtspraak.

Conclusie
Zoals hierboven aangegeven komt het voorstel ook
niet rechtstreeks uit de koker van het huidige kabinet. De voorstellen stammen uit de vorige regeringsperiode. Maar ook het vorige kabinet was niet uniek
in het op het spel zetten van de uitgangspunten van
de rechtsstaat. De enorme toenalne van het gebruik
van de bestuurlijke boete sinds de invoering van de
'Wet Mulder, vormt hiervan eveneens

zogenaamde
een treffend voorbeeld. In dit verband willen wii ook

werhzaarn bij het Instinut PolitieheV'etenschap.
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