Eerste Kamer hekelt staat van de rechtsstaat
DEN HAAG - In meerderheid heeft de Eerste Kamer grote moeite met de bezuinigingen van
het tweede kabinet Rutte op de rechtsbijstand. Voor mensen met een smalle beurs dreigt
de toegang tot het recht onmogelijk te worden.
De Eerste Kamer ging gisteren in debat met de regering over 'de staat van de rechtsstaat'.
Senatoren vrezen dat bezuinigingen op de rechtsbijstand leiden tot rechtsongelijkheid.
PvdA-senator Willem Witteveen sprak van het 'gevaar van tweederangsburgers'. VVDsenator Anne-Wil Duthler ging nog een stap verder in haar kritiek en riep de regering op 'de
ernst van de gebrekkige toegang tot de rechter te onderkennen en passende maatregelen te
treffen' om de negatieve gevolgen weg te werken.
Uit een onderzoek van de Raad voor de rechtspraak is gebleken dat MKB-bedrijven vanwege
de hoge griffiekosten afzien van rechtszaken. De middenklasse wordt daarmee de 'toegang
tot het recht ontzegd', zei Duthler. Ook het CDA maakt zich, bij monde van senator Hans
Franken, zorgen over financiële drempels die de regering opwerpt om toegang te krijgen tot
de rechter.
PVV-agenda

Veel kritiek had de Eerste Kamer op het streven van het kabinet steeds strenger te straffen.
D66-senator Hans Engels verweet de bewindslieden bezig te zijn met 'de uitvoering van de
PVV-agenda'. De VVD staat daar niet veel anders in. 'Van een preventief strafrecht gaan we
langzamerhand naar een repressief strafrecht.' Senator Duthler wees die trend van de hand.
Als voorbeeld noemde ze het wetsvoorstel 'dadelijke tenuitvoerlegging van gevangenisstraf'.
Dat houdt in dat een veroordeelde zijn straf moet uitzitten, terwijl zijn hoger beroep nog
loopt. 'Mijn fractie heeft grote moeite met deze inbreuken op de rechtsstaat', zei Duthler.
Witteveen noemde hetzelfde voorbeeld, maar ook het plan om gevangenen te laten betalen
voor hun verblijf in de gevangenis. D66 voegde hieraan nog toe de veel besproken
strafbaarstelling van illegaal verblijf in Nederland.

Nationale politie

Kritiek was er ook op het onderbrengen van het aansturen van de nationale politie bij een
departement. Witteveen wil dat bij de volgende kabinetsformatie de oude situatie, waarbij
er een spreiding van machten is tussen de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken,
wordt hersteld. Ook SP-senator Ruers verwoordde die kritiek.
In reactie zei minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) zich niet in de kritiek te
herkennen. Hij wees er op dat Nederland het goed doet in onderzoeken waar de rechtsstaat
internationaal wordt vergeleken.
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