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De mannen achter Recht.nl
Sinds het begin van deze maand is de

redactionele inhoud van de juridische site

Recht.nl geïncorporeerd in BalieNet, de

intranetsite van de Nederlandse Orde van

Advocaten. Wie zijn de mannen achter

deze site?

In het openingsscherm van BalieNet verschijnt

sinds 1 maart een pagina met algemeen juridisch

nieuws, samengesteld door Recht.nl. Specifiek op

twaalf rechtsgebieden (onder andere Arbeidsrecht,

Europees Recht, ICT en Recht) toegesneden infor-

matie is te vinden in de linkermarge van BalieNet

onder het kopje Juridisch Nieuws. Wie vervolgens

doorklikt naar een rechtsgebied, kan daar een schat

aan informatie vinden: nieuws, wetten, verdragen,

jurisprudentie, links naar organisaties, tijdschrif-

ten en een agenda.

Initiatiefnemer van Recht.nl is Leo van der Wees,

deskundige op het gebied van ICT en recht. Hij

deponeerde in 1997 de naam Recht.nl en kreeg tot

zijn eigen verassing het domein toegewezen: in die

tijd werd het gebruik van algemene termen of

begrippen als domeinnaam nog vaak afgewezen.

Nadat hij de domeinnaam eerst een tijdje op de

plank had laten liggen, begon hij eind ’98 met een

juridische website. Met idealistische en op dat

moment ook weinig realistische verwachtingen.

‘Mijn idee was dat de juridische gemeenschap zelf

voor een belangrijk deel voor de content zou kun-

nen zorgen. Dat bleek echter niet te werken. Het

bijhouden van een site kost erg veel tijd, en juristen

waren toen veelal niet bereid om die tijd er in te ste-

ken. Ik moest het dus allemaal zelf doen op mijn

zoldertje. Voor mijzelf had Recht.nl op dat

moment overigens ook geen prioriteit.’

De zaken veranderden toen Maurits Hertzberger

zich in 2000 bij Van der Wees meldde. Hertzberger

studeerde bibliotheek- en informatiewetenschap

en wilde juridisch uitgever worden. Samen dachten

ze het concept van de site opnieuw uit.

‘Recht.nl hinkte tot op dat moment op twee

gedachten: we wilden zowel juristen als consumen-

ten bedienen. Dat bleek vrijwel niet mogelijk: voor

de een te moeilijk, voor de ander te weinig toege-

voegde waarde. Vanaf 2000 zijn we ons daarom

alleen gaan richten op juristen. Een goede greep.

Vóór 2000 hadden we zo’n 20.000 bezoekers per

maand, op dit moment zitten we op 100.000,’ ver-

telt Hertzberger.

Nu is Recht.nl een portaal met als uitgangspunt:

alles wat voor juristen op het web te vinden is, moet

op de site bijeengebracht zijn. Dat gebeurt feitelijk

door 2,5 fte aan medewerkers. Hertzberger: ‘Het

streven is erop gericht ordening aan te brengen in

het enorme “overaanbod” op internet. In feite is dat

vergelijkbaar met het collectiemanagement van een

bibliotheek. Daarnaast is het web bij uitstek

geschikt om snel op behoeften van je lezers in te

spelen. Informatie waar vaak op geklikt wordt is

blijkbaar relevanter voor de lezer dan minder vaak

geraadpleegde berichten. Vergeleken met papieren

uitgaven krijg je bij elektronische berichtgeving

veel meer zicht op de behoeften van de lezer.’

Zo komt het ‘beginnersvisioen’ van Van der Wees

weer om de hoek kijken: de juridische gemeen-

schap die zelf voor een belangrijk deel de inhoud

van de databanken van Recht.nl bepaalt. Dat geldt

ook op een andere manier: ‘Je ziet nu al steeds

vaker dat juristen artikelen via de website van hun

eigen kantoor publiceren. Wij kunnen op onze site

dan een link naar dat artikel plaatsen. Dat is inte-

ressant voor onze lezers, én interessant voor de

auteur van het stuk: hij krijgt immers veel meer

lezers.’ (LW)

Voor BalieNet heeft u een gratis BalieNet-certificaat nodig.

Dat kunt u aanvragen via www.advocatenorde.nl. Ook via

de elektronische nieuwsbrief Orde van de dag kunt u een

certificaat aanvragen.

‘Het beheer van Recht.nl is vergelijkbaar met het collectie-

management van een bibliotheek,’ aldus M. Hertzberger,

rechts; links initiatiefnemer L. van der Wees.

Algemeen deken J. Brouwer heeft

namens de Algemene Raad bij de

informateurs J.P.H. Donner en F.

Leijnse aangedrongen op nakoming

van de toegezegde verhoging van

toevoegingsvergoeding naar 94 euro

per punt. Volgens de Algemene Raad

is de verhoging noodzakelijk om een

‘behoorlijk stelsel van gefinancierde

rechtshulp – een grondrecht volgens

art. 18 Grondwet – voor minder

draagkrachtige rechtzoekenden in

stand te houden’. Verdere verhoging

van griffierechten en eigen bijdragen

worden om dezelfde reden afgewe-

zen.

Brief aan informateurs over toevoegingsvergoeding Uitstel jaarvergadering 

over herbezinning procesrecht

De voorjaarsvergadering van de

Nederlandse Vereniging voor Pro-

cesrecht (NVVP) is verschoven naar

25 juni 2003 in verband met de ver-

traagde verschijning van Het interim-

rapport van de commissie fundamentele

herbezinning procesrecht, dat het thema

is van de vergadering. Inleiders zijn

mr. A. Hammerstein, raadsheer bij

de Hoge Raad der Nederlanden, mr.

R.A.A. Duk, advocaat te Den Haag

en mr. J.M.J. Chorus, vice-president

in het Gerechtshof te Amsterdam.

Deelname is gratis voor leden. Aan

de vergadering zijn 5 studiepunten

verbonden in het kader van de

beroepsopleiding advocatuur. Infor-

matie/ aanmelden: mrs. G. Snijders

(secretaris NVVP) en W.I. Wisman

(adjunct-secretaris), Postbus 11756,

2502 AT Den Haag, tel. 070-515 37

61, e-mail: nvvpAprdf.nl


