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Geachte heer van der Burg, geachte heer Bakker,
Wij namen kennis van uw gezamenlijke brief aan de minister voor rechtsbescherming d.d. 11 juli
2018, met als onderwerp ‘misbruik van procesrecht’.
Het beeld dat in deze brief wordt geschetst, van advocaten die massaal het procesrecht
misbruiken, herkennen wij niet. Dat dit beeld zonder nadere onderbouwing door de voorzitters van
de Raad voor de Rechtspraak en het College van Procureurs-Generaal wordt onderschreven in
een brief aan de minister wekt de nodige verbazing.
Het aantal wrakingsprocedures is sinds jaren stabiel, zo blijkt uit de in de brief aangehaalde cijfers.
Dat een aanzienlijk percentage van de verzoeken wordt afgewezen, betekent niet dat al die
verzoeken op voorhand volstrekt kansloos waren. Die suggestie is (veel) te kort door de bocht.
Het neerleggen van de verdediging kan velerlei oorzaken hebben. Dat dat vertraging van de
procedure op kan leveren en dus een efficiënte procesgang in de weg staat wordt niet
weersproken: het feit dat het als ‘misbruik’ van procesrecht wordt gekwalificeerd wel.
De suggestie dat advocaten alleen nog de verdediging zouden moeten kunnen neerleggen na
voorafgaande toestemming van deken is voorts onbegrijpelijk, nu dit direct in strijd is met de
wettelijke kernwaarde onafhankelijkheid, zoals neergelegd in artikel 10a van de Advocatenwet.
Graag gaan wij met u beiden over het voorgaande nader in gesprek. Daarbij zouden wij ook graag
van gedachten wisselen over andere belangrijke factoren die in de praktijk van de civiele- en
strafrechtspleging voor grote vertragingen zorgen, maar die nu onderbelicht blijven.
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Een uitnodiging daartoe zien wij graag op korte termijn tegemoet.
Hoogachtend,
namens de algemene raad

B.J.R. van Tongeren
algemeen deken

cc de heer drs. S. Dekker
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