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De Adviescommissie Burgerlijk Pro-

cesrecht staat afwijzend tegenover

het conceptwetsvoorstel waarin de

herroeping van civiele vonnissen en

beschikkingen na uitspraak van het

Europees Hof voor de Rechten van

de Mens is geregeld. Dat heeft de

commissie in een brief aan de Alge-

mene Raad laten weten. De Algeme-

ne Raad heeft zich in de aanbie-

dingsbrief aan minister Donner van

Justitie ‘van harte’ achter het advies

van de commissie geschaard.

De commissie is tegen het wetsvoor-

stel en de gedachte waarop het

stoelt. ‘Anders dan in het straf- en

bestuursrecht staat in het burgerlijk

recht de burger niet per definitie

tegenover de overheid, maar (in

beginsel) tegenover een medeburger.

Als er een definitieve uitspraak is

gewezen, zeker in hoogste instantie,

dient de kracht – en het gezag – van

gewijsde van zo’n uitspraak niet

meer te worden doorbroken,’ aldus

de adviescommissie.

Er is ook geen noodzaak voor de

regeling, meent de commissie.

‘Gezegd wordt dat (evenals in het

strafrecht) in het civiele recht

“slechts enkele gevallen per jaar”

voor herroeping in aanmerking

komen. Volgens de commissie is ook

deze schatting nog overdreven.

“Dombogevallen” komen maar eens

in de zoveel jaar voor. Het is beter

dat dan rechtsherstel door schade-

vergoeding plaatsvindt, dan dat aan

de kracht van gewijsde zaak wordt

getornd.’

Verder wijst de commissie op de ver-

stopping in Straatsburg, waardoor

klachtenprocedures nu al vijf jaar

duren. ‘Degene die aan zijn weder-

partij kenbaar heeft gemaakt een

klacht bij het Europese Hof in te die-

nen, kan daardoor de rechtsonzeker-

heid voor deze gedurende de jaren

dat de procedures voor de nationale

gerechten worden afgewikkeld, nog

eens met vele jaren verlengen. Dit is

niet in belang van het rechtsverkeer.

Te vrezen valt dat er veel meer klach-

ten zullen worden ingesteld dan die

uiteindelijk gegrond worden bevon-

den; en dat ook klachten zullen wor-

den ingesteld louter om de weder-

partij die in de nationale procedure

heeft gewonnen, te treffen.’

Het advies is in zijn geheel te raadplegen

op BalieNet. Kijk onder de knop ‘wetge-

vingsadviezen’ in de navigatiebalk links.

‘In civiele zaken niet naar Straatsburg’

ordemededelingen

Zoals u heeft kunnen lezen in de

elektronische nieuwsbrief Orde van

de Dag, zijn wij voornemens een sym-

posium te organiseren voor advoca-

ten die met de MOT en de WID te

maken krijgen. Met de oproep van

vorige week hebben wij de belang-

stelling onder advocaten gepeild

voor een dergelijke bijeenkomst. Uit

deze peiling is naar voren gekomen

dat er voldoende advocaten zijn die

een dergelijk symposium willen bij-

wonen. De bijeenkomst zal dan ook

gehouden worden op 16 juni a.s. van

16.00 tot 19.30 uur, bij het advoca-

tenkantoor Stibbe te Amsterdam

(Strawinskylaan 2001). Over de

invulling van het programma zult u

nog nader geïnformeerd worden. In

elk geval zal er voldoende tijd zijn

voor het uitwisselen van gedachten

en ervaringen en het stellen van vra-

gen. In verband met de verdere orga-

nisatie kunt u zich definitief aan-

melden bij mevrouw mr. Anne-

Marike van Arkel, bij voorkeur per

e-mail a.vanarkelAadvocatenorde.nl

U kunt zich voor de elektronische nieuws-

brief aanmelden via 

enovaAreedbusiness.nl

Symposium MOT/WID

In de Verordening op de proeve van

bekwaamheid als bedoeld in de alge-

mene wet erkenning EG-hoger-

onderwijsdiploma’s en het Reglement

op de proeve van bekwaamheid als

bedoeld in de algemene wet erken-

ning EG-hoger-onderwijsdiplo ma’s,

wordt in de preambule verwezen

naar art. 4 Regeling EG-verklaring

advocaten. Dit ziet nog op de oude

Regeling EG-verklaring advocaten

van 31 oktober 1994, die is ingetrok-

ken bij de Regeling EG-verklaring

advocaten 1996. De nieuwe regeling

is van 11 december 1996 en is in

werking getreden op 20 december

1996. Daarin is het bepaalde in art. 4

verhuisd naar art. 5. In de preambu-

les van zowel de verordening als het

Reglement is de verwijzing hieraan

aangepast. De wijzigingen zijn vast-

gesteld, wat de verordening betreft

in de vergadering van het College

van Afgevaardigden van 27 maart

2003 en voor het Reglement in de

vergadering van de Algemene Raad

van 3 maart 2003, en treden in wer-

king op 1 april 2003 (Stcrt. 2003, nr.

72, rectificatie in Stcrt. 2003, 79).

Wijziging in preambule van 

Verordening en Reglement

(advertentie)


