p
parrtijen op de rechtsbescherming van de burger niet aan
Gerechtssdeurwaarders roepen politieke
te tasten
n
Den Haaag, 30 augusttus 2012
De drie jjuridische beeroepsorgan
nisaties van dde gerechtsd
deurwaarderrs, de advocaaten en de
notarissen hebben een
e commisssie gevraagdd de program
mma’s van de
d politieke ppartijen te to
oetsen
aan de m
minimale verreisten van de
d rechtssta at. De Comm
missie presen
nteert vandaaag haar con
nclusies
en constateert dat partijen
p
zegg
gen de waaarden van de
e rechtsstaatt belangrijk tte vinden, maar
m
dat
klinkt niiet altijd doo
or in de verkiiezingsprogrramma’s. Sommige voorrstellen blijkeen zelfs lijnrrecht in
te gaan tegen rechtssstatelijke waarden
w
als rrechtsbesche
erming en re
echtsgelijkheeid. Andere
o zijn minstt vragen op. De gerechtssdeurwaarde
ers drukken de politieke partijen
voorstelllen roepen op
op het h
hart om te alllen tijde de rechtsbesche
r
erming van de burger in
n het oog te bblijven houd
den.
“De verkkiezingsprogrramma’s van
n de politiekee partijen zijn onlangs we
eer door hett CBP tegen het
h licht
gehoudeen. Het werd
d tijd dat dat de voorstell en die de po
olitieke partijjen doen ookk eens met een
e
rechtstatelijke bril op
p werden ge
elezen”, vindtt John Wisse
eborn, voorziitter van de KKoninklijke
Beroepsorganisatie van
v Gerechtssdeurwaardeers (KBvG).
Het doell van de rapp
portage van de
d commissiie Rechtsstattelijkheid is vooral om e nerzijds de kiezer
k
voor te lichten over ambities van
n partijen opp het terrein van de rechttsstaat en annderzijds om partijen
wust te make
en van het bbelang van he
et vertalen van rechtsstaatelijke
en burgeers beter bew
uitgangsspunten naarr concrete be
eleidsvoorsteellen en het debat hierovver aan te zw
wengelen.
“Nog nieet eens zo laang geleden stonden
s
de ddrie juridisch
he beroepsorrganisaties ggezamenlijk te
t
demonsttreren op heet Plein in De
en Haag, tegeen de sterke verhoging van het griffieerecht. De
voorgesttelde verhogging was een typisch voo rbeeld van een
e forse aan
ntasting van het recht van de
burger o
op een vrije toegang
t
tot het
h recht”, a ldus Wisseborn. “Dat is inmiddels vooor een deel
terugged
draaid, maarr ook op andere gebiedenn zien wij dat in het strevven naar bezzuiniging, inn
novatie
en efficiëëntie er te grote stappen
n worden gezzet waardoo
or de rechtsbescherming van de burgger in het
geding kkomt. Vandaaar onze opro
oep aan de p olitiek.”
De Comm
missie Rechttsstatelijkheid bestond uuit voorzitterr mr. A.H. van
n Delden (vooormalig
rechtban
nkpresident en oud‐voorrzitter van dee Raad voor de rechtspra
aak), mr. H.N
N. Brouwer
(voorzieningenrechter bij kort ge
edingen), proof. mr. W.J. Veraart
V
(hoogleraar Encyyclopedie der
wetenschap en
e Rechtsfilosofie aan de Vrije Univerrsiteit Amste
erdam), prof.. dr. I.C. van der Vlies
Rechtsw
(hooglerraar Staatsreecht en Bestu
uursrecht aann de Universsiteit van Am
msterdam), m
mr. I.N. Weski
(strafrecchtadvocaat bij Weski He
einrici Advocaaten in Rotte
erdam). De Commissie
C
w
werd onderstteund
door Dr. F. de Vlamin
ng (werkzaam
m bij de leerrstoel Internaationaal Strafrecht van dde Universite
eit van
Amsterd
dam).
[einde bericht]
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Over de KBvG
De Konin
nklijke Beroeepsorganisatie van Gerecchtsdeurwaaarders is een openbaar licchaam in de zin van
artikel 134 van de Grrondwet. Alle in Nederla nd gevestigd
de gerechtsd
deurwaarderrs en toegevo
oegd
kandidaaat‐gerechtsd
deurwaarders zijn verpliccht lid van de
e KBvG. De KBvG heeft toot taak de
bevordering van de vakbekwaam
v
mheid en eenn goede bero
oepsuitoefen
ning van de leeden. Het Bu
ureau
KBvG is gevesstigd in Den Haag.
van de K

