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Onrecht in de rechtsbescherming

Ron Jue is meer dan 25 jaar bestuursrechter geweest. In dit boek kijkt hij 
eerlijk, zelfkritisch en onverbloemd terug op zijn loopbaan. Hij vertelt hoe hij tot 
de ontdekking kwam dat de rechtsbescherming van de burger bij hem en zijn 
collega’s niet altijd in goede handen was. Dit boek geeft op toegankelijke wijze 
een scherpe analyse van de tekortkomingen van de bestuursrechtspraak, ook 
in de toeslagenaffaire, en het doet concrete voorstellen voor veranderingen.

Onrecht in de rechtsbescherming is voor een breder publiek geschreven dan 
alleen juristen. Voor lezers die meer willen weten over hoe in Nederland recht 
wordt gesproken, is het boek ook geschikt.
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Omvang: 109 pagina’s
Prijs: € 19,50
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De spankracht van de civiele rechter
Preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht 2022

Dit preadvies over de spankracht van de civiele rechter bestaat uit twee delen. In het 
eerste deel werpen de preadviseurs De Jong en Giesen de vraag op of de rechter 
(voldoende) veerkracht of ‘elasticiteit’ heeft en toont. Is die rechter voldoende flexibel 
om te kunnen laveren tussen de wens burgers te beschermen tegen de gevolgen 
van het handelen of nalaten van een (inactieve) overheid of een private partij aan 
de ene kant en de noodzaak om geen beleidsmaker of wetgever te worden aan 
de andere kant? Hoe kunnen we de (gewenste) mate van elasticiteit van de civiele 
rechter bepalen (en eventueel meten) en hoe is het nu gesteld met die elasticiteit? De 
preadviseurs verkennen een aantal elasticiteitsgraadmeters die dienstbaar kunnen zijn 
aan het beantwoorden van dit soort vragen.

In het tweede deel bespreekt preadviseur Schutgens het steeds populairdere 
verschijnsel van de schaderegeling. Op grond daarvan wikkelt de overheid de schade 
af van groepen burgers die zijn getroffen door een specifieke schadegebeurtenis, 
of biedt zij hun daarvoor op zijn minst een tegemoetkoming. Schaderegelingen 
hebben gemeen dat zij bewerkstelligen dat schade niet meer uitsluitend via het 
Burgerlijk Wetboek, maar in ieder geval minstens deels via de normen van de
bijzondere schaderegeling wordt afgewikkeld. Het preadvies beoogt deze veelvormige 
ontwikkeling te systematiseren en stelt de vraag hoe de vele schaderegelingen zich 
verhouden tot het traditionele ‘werkterrein’ van de burgerlijke rechter.
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