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V
Verkiezingsprogramm
ma’s doorg
gelicht op rechtsstate
r
elijkheid
D
De Nederlan
ndse Orde van Advoca
aten laat de verkiezingp
programma’ss van alle
p
politieke parrtijen doorlic
chten op re
echtsstatelijkh
heid. Samen
n met de K
Koninklijke
N
Notariële Be
eroepsorganisatie (KNB ) en de Ko
oninklijke Be
eroepsorganiisatie van
G
Gerechtsdeu
urwaarders (KBvG)
(
heefft de Orde een
e
commiss
sie samengeesteld met
vvooraanstaande deskun
ndigen/juriste
en die de partijprogramma’s zal toeetsen. De
ccommissie onder
o
leiding
g van voorm alig rechtbankpresident en oud-voorrzitter van
d
de Raad vo
oor de rechtspraak Berrt van Delde
en gaat aan
n de slag zzodra alle
vverkiezingsp
programma’s zijn goedge
ekeurd en vastgesteld
v
door
d
de verrschillende
p
partijcongresssen.
D
De Orde laa
at de politiek
ke partijprogrramma’s doo
orlichten op rechtsstatelijijkheid om
kkiezers (en mensen
m
die hun recht zo
oeken) meer zicht te geven op de efffecten van
De meeste partijprogramma’s zijn inmiddels
a
alle plannen
n op onze rechtsstaat.
r
b
bekend en vastgesteld. In de zom
mer zal de commissie Rechtsstateelijkheid in
V
Verkiezingsp
programma's
s ze uitvoeri g bestudere
en. Begin se
eptember zaal ze haar
cconclusies presenteren.
H
Het Centraal Planbureau
u rekent de vverkiezingsprrogramma’s al enige tijd financieel
d
door. Dit om
m de partije
en zelf en kkiezers een helder bee
eld te gevenn over de
h
haalbaarheid
d van alle plannen én de
e specifieke gevolgen va
an de voorsttellen voor
o
onder meer de
d staatskas
s, de koopkra
acht en werk
kgelegenheid.
T
Tot dusver ontbreekt echter
e
een toetsing op rechtsstate
elijkheid waaardoor de
e
effecten van de programma’s op
p bijvoorbee
eld de toegang tot hhet recht,
rrechtshandhaving, de trias politica , mensenrechten, priva
acy én de juridische
h
haalbaarheid
d onduidelijk
k zijn. De jurridische bero
oepsgroepen
n hebben err behoefte
a
aan ook dezze effecten helder
h
in kaa
art te krijgen, zodat zij weten
w
waar zze aan toe
zzijn, maar oo
ok kiezers en
n de partijen zelf.
D
De commisssie Rechtssta
atelijkheid in Verkiezings
sprogramma''s bestaat uitt mr. H.N.
B
Brouwer (vo
oormalig OM
M-topman en nu voorzieningenrechte
er bij kort g edingen),
p
prof. mr. W.JJ. Veraart (h
hoogleraar re
echtsfilosofie aan de Vrije
e Universiteiit), prof.dr.
II.C. van der Vlies (hoogleraar staatsrrecht en bes
stuursrecht aan
a de Univeersiteit van
A
Amsterdam), mr. I.N. Weski
W
(straffrechtadvoca
aat bij Wesk
ki Heinrici A
Advocaten
iin Rotterdam
m) en voorzittter mr. A.H. van Delden (voormalig rechtbankpre
r
esident en
o
oud-voorzitte
er van de Ra
aad voor de rrechtspraak).
Orde van
D
De commisssie brengt be
egin septem ber advies uit
u aan de Nederlandse
N
A
Advocaten, de Konin
nklijke Nota
ariële Bero
oepsorganisa
atie, de K
Koninklijke
B
Beroepsorga
anisatie van Gerechtsdeu
G
urwaarders en
e alle politieke partijen.

