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Stap, veeg, stap...
Januari is geen maand als alle andere. Ten eerste zijn alle notarissen, suf gepas-

seerd en met beginnende RSI, op vakantie. Daar is evenwel mee te leven.

Erger is dat het zo’n verschrikkelijke inspanning en mentale hardheid vergt

om weer een minimum aan interesse op te brengen voor enige zaak. December

gaat voorbij in een roes van adviseren en declareren. Dan het vuurwerk en het

zuipen... de kater... en dan? Weer een jaar? Wie heeft er bedacht dat je op 1 janu-

ari wakker moet worden en beseffen dat een nieuw jaar van werken vrijwel

onaangebroken ligt te wachten? Beter zou het zijn de roes te beleven en van alles

bevrijd helemaal niet meer wakker te worden.

Eenmaal ontwaakt in het nieuwe jaar heb ik baat bij de filosofie van Beppo de

Straatveger, uit het boek Momo en de tijdspaarders. Beppo is wat hij heet, straatve-

ger. Zijn levenshouding is de volgende. Je moet nooit denken aan die hele lange

vuile straat die geveegd moet worden; dan ga je je haasten en raak je buiten

adem en – zo voeg ik toe – word je ongelukkig. Nee, je moet alleen aan de vol-

gende veeg en de volgende stap denken. Dan merk je dat het meevalt, ja zelfs dat

je er plezier in houdt. Stap, veeg, stap, veeg enzovoort. Aldus Beppo voornoemd.

En zo denk ik op 1 januari ’s morgens aan de middag, later op de dag aan 2 janu-

ari, op de 2e aan de 3e enzovoort, tot de maand enigszins op gang is gekomen en

het uitzicht op het eindeloze nieuwe jaar niet meer te zeer verplettert. Maar dan

nog valt het niet mee. Ik heb wel eens overwogen om in januari met vakantie te

gaan, maar dan zit je tussen de notarissen.

Nu wordt de last van déze januari enigszins verlicht door de verkiezingen. Als de

tekenen niet bedriegen krijgen we een onverbiddelijk herstel van de toestand in

de wereld na de ontsporing van mei jl. De fraaiste uitkomst lijkt mij een paarse

meerderheid die de paarse coalitie hersmeedt gelijk het zwaard in de Ring des

Nibelungen, waarna Zalm – omwille van diens totaal gebrek aan nuance – premier

wordt en met Teutoonse daadkracht en onder het neuriën van dat aardige

Siegfried-motief afrekent met de laatste restanten van het opstandige gedachte-

goed in de Vinex. 

De lijsttrekkerdebatten zijn al heel amusant. Ze doen denken aan Den Uyl en

Wiegel die in de jaren zeventig zeer rolvast en voorspelbaar tegen elkaar ingin-

gen op provinciale podia, tot meerdere glorie uiteindelijk van alleen het CDA.

Alleen herinner ik me dat deze twee het vaak inhoudelijk oneens waren, terwijl

nu de onderscheiden plannen en overtuigingen er überhaupt niets meer toe

doen en dus de verschillen nog minder.

Ik acht het intussen bepaald een verbetering dat kontje en kaaklijn en andere

uiterlijkheden beslissend zijn voor het succes in de verkiezingen. Daarmee is

eens en voor al uitgesloten dat de gekozene de macht usurpeert. Juist kont en

kaaklijn staan bloot aan voorspoedig verval en dan is de politieke rol van de dra-

ger per se uitgespeeld, wat hij of zij ook verder is of beweert.

Angstig ben ik over Irak. Mij staat bij dat de eerste Golfoorlog in de nacht van

15 op 16 januari begon. En je zult zien dat de revisionisten in de VS de histoire

zozeer willen repeteren dat niet alleen een commander in chief met dezelfde naam

met ongeveer hetzelfde wapentuig dezelfde tegenstander te lijf gaat, maar ook

op dezelfde dag begint.

Dat is namelijk mijn verjaardag.

En als die de startdatum blijkt voor twee identieke oorlogen in twaalf jaar,

dan ga je jezelf toch vragen stellen die beter kunnen blijven rusten.

joost beversluisKabinet gaat door met verhoging griffierechten

Het kabinet gaat door met de voor-

genomen verhoging van de griffie-

rechten van 15%. De Raad van State

heeft weliswaar op onderdelen kri-

tiek, maar onderschrijft de strek-

king van het wetsvoorstel.

Dat blijkt het advies van de Raad van

State en het nader rapport van minister

Donner van Justitie. Het woord is nu

aan de Tweede Kamer, die overigens pas

na de verkiezingen van 22 januari weer

voor het eerst bij elkaar zal komen. De

verhoging van de griffierechten in

bestuursrechtzaken en civiele zaken

moet 17 miljoen euro opleveren.

De door het kabinet voorgestelde ver-

hoging bestaat uit twee elementen. Een

verhoging van 10% is aangekondigd in

het strategisch akkoord, en houdt ver-

band met het streven de gebruiker te

laten bijdragen in de kosten van de

rechtspraak. De verhoging van 5% is

een aanpassing aan het prijsindexcijfer

van de gezinsconsumptie.

De Raad van State schrijft in zijn advies

dat de regering moet aangeven waarom

de verhoging niet in strijd is met art. 6

EVRM. Immers, zo schrijft de Raad:

‘Een verhoging van rechten die voldaan

moeten worden om toegang tot de

rechter te verkrijgen, kan invloed heb-

ben op het verkrijgen van die toegang

voor bepaalde groepen rechtzoeken-

den. De Raad mist een uiteenzetting op

dit punt (...)’.

Minister Donner stelt daarom in de

nieuwe Memorie van Toelichting bij

het wetsvoorstel dat er geen sprake is

van strijd met het artikel. Het systeem

van differentiatie naar zaakscatego-

rieën, en naar natuurlijke en rechtsper-

sonen blijft intact, waardoor ook na de

verhoging rekening gehouden kan

worden met de positie van minvermo-

genden, aldus Donner. Verder blijft het

voor burgers onder een bepaalde inko-

mensgrens mogelijk om een beroep te

doen op het stelsel van gefinancierde

rechtsbijstand of op de indebetstelling

(een regeling voor korting op de griffie-

rechten).

In zijn algemeenheid acht het kabinet

de verhoging van de griffierechten gele-

gitimeerd. ‘Teneinde slagvaardige

rechtspraak te waarborgen is het van

belang dat de burger hier zorgvuldig

gebruik van maakt. Om die reden wor-

den de griffierechten over de gehele

linie verhoogd,’ aldus Donner. (LW)

column

De vestiging van het Internationaal

Strafhof in Den Haag verloopt vol-

gens plan. Dat heeft minister De

Hoop Scheffer van Buitenlandse

Zaken gezegd in de Tweede Kamer.

De huisvesting leek enige tijd gele-

den voor problemen te zorgen. Niets

is minder waar, aldus de bewinds-

man. In nauwe samenwerking met

de Rijksgebouwendienst en de

Rijksbouwmeester wordt gewerkt

aan een programma van eisen voor

de huisvesting.

Ook de wereldwijde sollicitatiepro-

cedures lopen voorspoedig, aldus De

Hoop Scheffer. Inmiddels hebben 26

landen een kandidaat voor de func-

tie van rechter voorgedragen, waar-

onder  slechts vier vrouwen. ‘Een te

gering aantal,’ aldus de minister. Er

zullen in totaal achttien rechters

worden benoemd.

Moeilijker ligt het met de functie

van aanklager: er is nog geen kandi-

daat voorgedragen. Nederland op -

teert voor de functie van griffier. De

kandidaat wordt geselecteerd door

een commissie bestaande uit verte-

genwoordigers van de ministeries

van Justitie en Buitenlandse Zaken,

en de Raad voor de Rechtspraak. De

rechters van het Strafhof maken de

definitieve keuze. (LW)

Komst Internationaal Strafhof 
‘verloopt volgens plan’


