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- Gerit Dijksro en Paul Nieuwenburg -

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

de-rmate t" 
""rhógio 

dat de rechtspraak kostendekkend wordt. Dit betekent een ingrijpende verhoging.

Gerrit Dijlstr" 
"o 

P"nl Ni"uwenbulg spreken hun verbazing en tevens hun ongenoegen over deze plannen

ut Zii r4o" o msning 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 libera-
lisme, komt hiennee ernstig onder druk te staan.

Het kabinet is blijkens de bijlage bij het regeerakkoord

van plan de griffierechten voor gerechtelijke proce-

dures drastisch te verhogen. Deze bezuiniging dient
240 miljoen euro op te leveren. In deze bijdrage zai

worden betoogd dat een dergelijke spectaculaire ver-

hoging van de kosten van juridische procedures op

gespannen voet staat met zowel onze eigenGrondwet
als internationale verdragen. Maar in nog fundamen-
telere zin druist deze voorgenomen maaregel in tegen

de grondbeginselen van het liberalisme in het alge-

meen 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. Li-
berale gezagstheorieèn zqn zonder uitzondering theo-

rieèn 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 aange-

gaan. 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, in-
dividuele rechten ziin. Dezr dienen constinrdoneel
verankerd te ziin - en ziin dat ook in de constituties

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-
rechten), alvorens de onderlinge verhoudingen van de

publieke instellingen te reguleren.

Het is ook niet voor niets dat onze Grondwet in arti-
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-

fraseerd: 'In onze rechtsstaat mag niemand je tegen-

houden als je naar de rechter wilt. Als je denkt dat

er iets is gebeurd dat niet mag, dan kun je naar de

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, wan-
neer 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 kostendek-
kende griffierechten, zoals voorgenomen in het regeer-

akkoord (ofliever, de bijlage daarbij).

De plannen van het kabinet
Het kabinet is namelijk van plan om de griffierech-
ten voor gerechtelijke procedures te verhogen. Maar
anders dan voorafgaande jaren gaat het om een dras-

tische verhoging. Afhankelijk van het rype procedure,

gaat het om een vertienvoudiging (of soms zelfs een

vertwintigvoudiging).'z Uitgangspunt wordt dat ge-

rechtelijke procedures kostendekkend worden. Wij
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zijn ven mening dat deze plannen de toegang tot de

,.cht.r ernstig v.rttoren en daarmee.oP gesPannen

;;;;:;- ,,'.i,o*.Ionze eigen Grondwet als met in-

ternationale verdragen.A Het zijn wellicht grote.woor-

den, maar de rechtsstaat' een klassiek liberaar,prtnctpe'

k;;'il;.. onder druk te staan' Hieronder-willen
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i"g"* op de achtergronden van de plannen

". ot". lritiek nader uiwerken'

'Waar gaat het bij griffierechten om? W'ie-op het gebied

u"., tE, priu""d.Iht of het bestuursrecht een Proce-

fi;.;":il;fi; d. N.dttlandse rechter' moet grif-

À.r..fti.tiUo"l.i. H.t gaat hierbij om bedragen die
'f."""." 

t".r,t.rr, 
"fh",,Élilk 

van het.rype procedure'

O. *i.rr.r, bij de sector bestuursrecht van de recht-

l*f.-"Jet." vlrn 4l tot 302 euro' Het hoogste tarief

van 302 euro geldt alleen voor rechtspersonen' voor

natuurlijke p.irorr.,, geldt een maximum van 152

."t.- Vó"t à. hoogttà bestuursrechtelijke instanties

geldt voor natuurlijke Personen een maximum van

'rù-r;;;. o; [.. g.uià van het privaatrecht gelden

in h.t 
"le.-à.n 

u.él hogere tarieven' die kunnen op-

i;;;?; b.dr*g "i' s'egq euro (dit ziin zeken

J,!-ú;i.l.,;g hebbe"n op een vordering van meer dan

100.000 .oto bil de Hoge Raad als hoogste rechter op

het gebied van het Privaatrecht)'

Griffierechten hebben een rweeledig doel: zi.i vormen

.* biidr"g. in de kosten van de procedure en zij wer-

oan ..n b-arrière op die moet voorkomen dat er te-

leel gerechtelijke procedures worden aangespannen'

iì., i..fti.tfi;( *pp"t""' is namelijk chronisch over-

U.i"t,- CtimÉr..Éàn zijn gebaseerd op wetgeving' in

[., n*tf van het bestuurJrecht de Algemene wet be-

il"ilh, ("rtikel 8:41) en in het privaatrecht {;\tfet
;;;à;;; burgerlijke zaken' Bèide wetten bieden

il^;;;ilìkh.iJ í"" de minister (wet griffierechten

U"*.iiriú zaken) dan wel de regering (Algemene wet

tJ;iil,*l; oÉ p.'iodi'k d'ioogi' van de grifHe-

rechten aan te Passen aan het prijspeil (de zogeneten

consumentenPrij sindex)'

Naar aanleiding van de economische crisis is' door het

voriee kabinet, een 
"antal 

ambteliike werkgroepen aan

het íerk gezet om te bezien waar bezuinigd kan wor-

;.; ;;'i". ;ri.id"'itg"utn' de zogenaamde..brede

t.t.tJt*.gr"g. In r"ppo"'t 15, met als titel 'Veiligheid

en terrorisme'' worclt net voorstel gelanceerd om 240

milioen euro te bezuinigen door de griffierechten zo-

danie op te hogen dat de rechtspraak kostendekkend

*otir. ò. ambìehjke werkgroep verwacht dat er daar-

door minder procedures aangesPannen worden, het-

eeen een kostènbesparing van 115 miljoen euro oP-

íerrert. Vervolgens biengen de extra griffierechten 225

milioen euro-aan .*tt" inko*tten op' De werkgroep

go, 
", 

verder vanuit dat ongeveer lQQ milioen euro

éxtra uitgegeven moet wordett alt compttttatievoor de

l"e.r. in"kJ*ens. De netto besparing kolnt daarmee

oí Z+O milioen euro (l 15 + 225 - 100 miljoen euro)'

é*-.. worden twee vliegen in één klap geslagen:

m inder procedures én tegelij kerdjd bezui nigin gcn'
'^'..1" 

ftlr regeerakkoori("lth""t in de financièle bij-

Un"i-ì"i., u"oor.t.l van de ambtelijke werkgroep vol-

I.iie .tt zonder nadere argumentatie overgenomen'

b. fia"a voor de rechtspraak en de beroepsvereniging

l*tì."nr.* en officieien van justitie reageerden fu-

Laten wij vooroP stellen dat ook wij van mening zijn

dat in princip. h.t aantal. gerechtelijke proceclures

,.rr.rnoàrorrgér, *o.t worden, mits dit wel op ver-

;",ffi;;il ;*i., g.,thitdt (en zeker.niet tegen elke

orilrfl. C.r..ittelijlie procedures' zowel op het gebied

íilií;,;;i;;;r.Jh, .1, het bestuursrecht' duren lang'

;;.;;;;;"i-onzekerheid met zich mee voor betrok-

il;í ;" kunnen onderlinge verhoudingen.ernstig

r.i-a."-n"" de andere kanlwi[en wij benadrukken

;;,-;. meeste burgers (een enkele querulant uitge-

zonderd) niet voor hun genoegen een procedure.aan-

;;;;;;;. Het beeld d"t Jt 
^ot'dige 

burger voor ieder

*irr.*"rj. een procedure aansPant i1 o,an yx n1;t

correct. Aod.tt dan in het debat en in beschouwtn-

sen vaak naar voren wordt gebracht is - zo blijkt uit

ànderzoek - de barrière voor burgers om ln bez\ivaar

.r, ú.ro.o te gaan' ook bii lage griffierechten' iuist erg

il."' A;ffi"*ui; niti"li"n om de financièle

t;;.?; ;;'%'r. "'" di psvchologische.drempels' de

lengte van de procedures, de onbekendheid met re-

-ìil."t""-i""r'p,ude"tit en beleid en de angst dat de

?;f; ;1,'..n'overheidsdienst door de procedure on-

der druk komt te staan (bijvoorbeeld bil bedrijven die

op allerlei terreinen met verschillende overheidslagen

t. maken hebben).

Voor het betoog is het noodzakelilk een onderscheid

te maken tussen procedures oP het gebied, van het

;:il;;;.h, (die'betrekking hebben op de relatie

Irrrr*-ou.rt.ià en burger) À het privaatrecht (tus-

;;;t*t en bedriiveln onderling)' \flii willen ons

in deze Éijdt"g. verder concentreren oP het bestuurs-

...ht, o-dat Juist op dat rechtsgebied de relatie van

J. i"ai"ia"a.jborg"i ttn opzichie van de staatsmacht

centraal staat. Dit betekent overige ns niet dat wl' geen

itii.f. ft.UU.n op de verhoging-van de griffierechten
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; v"l-g"-*--t 6l EVRM: niet alìeen moeten er garanties zijn voor

onalhankelijke en onpartldige geschillenbeslechting' maar ook

voor de toegang to, "t" 
otiítt"lolelijke en onpartijdige rechter

i.rl""-ù ó*iluit jurispruàentie vàn het Europees Hof blijkt

dat een dergelijke toegang ook in financièle zin moet worden

;il.uÀ;;;"a ril";r oók ii onze.eig'l G'9î9::t'i dit v-eran-

kerd: anikel lS lid 2 draagt op dit Ui1 wet (Wet.op de rechÎs-

biisland) regelen. En -tt i"tht' imm-ers' een vrijheidsrecht is

i"-.uir. *^""iaaoos als het niet kan worden afgedwongen'
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nen is het een bemoedigende gedachte dat voor het
doorvoeren vern deze plannen een meerderheid in de

Tweede en Eerste Kamer noodzakeliik is. De desbe-

treffende wetten op het gebied van het bestuursrecht
(Algemene wet bestuursrecht) en het privaatrecht ('Wet

grifierechten burgerlijke zaken) bieden weliswaar

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 prijs-
peil. 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 gedachte-

goed. 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) recht-

fusentieel voor het functioneren van de rechtsstaat is

wel dat er sprake moet zijn van toegang tot een onaf-
hankelijke rechterlijke macht.

Conclusie
Zoals hierboven aangegeven komt het voorstel ook
niet rechtstreeks uit de koker van het huidige kabi-
net. De voorstellen stammen uit de vorige regerings-

periode. 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

zogenaamde 'Wet Mulder, vormt hiervan eveneens

een treffend voorbeeld. In dit verband willen wii ook

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 uiwoe-
rende macht. De rechtsstaat heeft een prijs. Politici,
maar ook belastingbetalende burgers, lijken steeds

minder bereid deze prijs te betalen.

Mrdn G.S.A. Dijhstra is als uniuersitair docent uer-

bondcn aan het Instituut Bestuurshunde uan dc Uni-
uersiteit Leiden. Hij publiceert oaer uraagstuhhen op het

raahukh uan recht en bestuurskunde. Daarnaast is hij
reclter-phatsueraa.nger bij de Rechtbanh Den Haag. Dr.

P Meuwenburg is als uniaersitair hoofdàncent politiehe

fLonfe werhzaarn bij het Instinut PolitieheV'etenschap.

Hij publiceert ouer politieh-flosofsche en ethische uraag-

stuhhen.

Noten
l) K. Verheii en \ll Msser, De Gronduet in eenuotdig Nedcrknds,

DenHaag,2O07.

2) Zie voor eet cijfermatige onderbouwing hiervan het standpunt

van de Raad voor de Rechtspraak.
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G.S.A. Dijkstra, Wageuing m lnadng uan het gebruih aan

rechtsbescherming, Deventet 199 I ; G.S.A. Dijkstra' Juridise-

ring en de veranderde verhouding tussen bestuur en burger',

in: Chr.L. Bal.ié e.a., De onnuiling uoorbij, Opmbaar besnur en

indioidualistisch bargersehap, Raad voor het Binnenlmds Be-

stuur, Den Hng, 1996.

F.B.A. Jorna, De autobureaucratie, informatisering en leren van

uiwoering, Delft,2009.

Ibidem.
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