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rechtbank valt
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Plan centralisatie
KRITIEK Decaan: drempel voor rechtenstudent

door onze verslaggevers

MAASTRICHT – Het besluit van de
Raad voor de Rechtspraak om van
Roermond de hoofdlocatie van de
rechtspraak in Limburg te maken,
stuit op kritiek van de universiteit
en gouverneur Theo Bovens. De Or-
de van Advocaten in Limburg wei-
gert al een standpunt in te nemen;
de reactietijd zou te kort zijn.

Hildegard Schneider, decaan van
de faculteit der Rechtsgeleerdheid
van de Universiteit in Maastricht is
verbijsterd over het plan. „Ik ben
niet ingelicht, de burgemeester ook
niet. Als hier straks een rechtbank
overblijft met wat kleine zaaltjes en
kleinere zaken zal dat een enorme
impact hebben op onze studenten,
dat zijn er zo’n 2500. Zij lopen mee
met rechters en officieren van justi-
tie, zij wonen zittingen bij. Je kunt
zeggen: Roermond is maar een half
uur per trein; het is een belangrijk
half uur en toch een drempel.”

Gouverneur Theo Bovens laakt
het feit dat de Raad voor de Recht-
spraak vooraf niet met hem gespro-
ken heeft over de plannen. „Terwijl
dat na alle gedoe over de vestigings-
plaats van Rijkswaterstaat en de Be-
lastingdienst was afgesproken.” Hij
wil alsnog een gesprek. „Dat zal pit-
tig worden” Bovens zet ook inhou-
delijk vraagtekens bij het concentra-

tieplan. „De verdeling zoals die nu
is tussen de rechtbanken in Maas-
tricht en Roermond is prima. Door
daar in te schuiven, kan de context
van de juridische dienstverlening
onder druk komen staan. Ik wil op-
heldering over de exacte beweegre-
denen. Zijn alle argumenten meege-
wogen en is nagedacht over oplos-
singen voor problemen die er door
dit besluit kunnen ontstaan?”

Terwijl diverse advocaten al boos
gereageerd hebben op de plannen,
houdt deken Eduard Prickartz van
de Orde van Advocaten in Limburg
zijn kaarten nog tegen de borst. De
rechtbank vroeg Prickartz om al tij-
dens een overleg gisteren een stand-
punt in te nemen over het concen-
tratiebesluit, maar dat weigerde hij.
„Ik ken het plan pas sinds maandag
en kan onmogelijk namens alle ad-
vocaten reageren, daarvoor is de
tijd veel te krap. Het is allemaal erg
gehaast en verdient niet de schoon-
heidsprijs.” Prickartz overlegt van-
daag met zijn collega-dekens elders
in het land over de kwestie.

Het Openbaar Ministerie in Lim-
burg koos ooit bewust voor Maas-
tricht als hoofdvestiging en ziet nu
de rechtbank het tegenovergestelde
doen. „Het is een landelijke kwes-
tie”, aldus een woordvoerder, die
voor een reactie verwijst naar het
College van procureurs-generaal.


