Leden MNR ontmoeten wetenschapper Munish Ramlal tijdens werkbezoek
aan de Erasmus School of Law
Impressieverslag van een werkbezoek aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam op 28 juni 2012
Aanwezigen:
Ahmet Polat, Mirelda Kewal, Joy Bindraban, Natalie Oonk, August Waal, Suzan Akin,
Sandra Sardjoepersad, Sevgi Mizrak en Sharda Kamaansing
Geïnspireerd door een uitstekende openbare
verdediging van zijn proefschrift op 9 december
2011, heeft het MNR, Munish Ramlal gevraagd
om in samenwerking met het MNR, een
werkbezoek te organiseren aan de Erasmus
School of Law. Leden van het MNR hadden op die
manier de mogelijkheid om op locatie nader
kennis te maken en aan de hand van een aantal
stellingen met elkaar in discussie te gaan en zo
kennis te nemen van de kern van het boekwerk:
“Naar een glazen wetgevingshuis”?
Op 28 juni 2012 meldden tien inhoudelijk goed voorbereide leden van het MNR zich
bij de Erasmus School of Law. De centrale vraag die zij zich stelden was: “wat is de
betekenis van dit proefschrift voor de belangeninbreng, transparantie en de positie
van de wetgevingsjurist in ambtelijk Den Haag. De ervaring leert dat bij de
voorbereiding van wet en regelgeving op de ministeries in een heel vroeg stadium
veelvuldig overleg gevoerd wordt met allerlei belanghebbende partijen. In de regel
vindt dit overleg achter gesloten deuren plaats en wordt achteraf over de inhoud
daarvan weinig prijsgegeven. Op deze ondoorzichtigheid is grote kritiek en aan deze
geslotenheid kleven een groot aantal (juridische) risico’s. Munish heeft de groep aan
de hand van drie praktijkcasussen deelgenoot gemaakt van zijn kritische
gedachtegang en aan de hand van zijn aanbevelingen, gewezen op de waarde van
een evenwichtige verloop van de inbreng en afweging van door belanghebbende
partijen ingebrachte standpunten e.d. Bovendien pleit Munish ervoor om die
processen transparant te maken in de memorie van toelichting. Over de voor en
nadelen van deze nieuwe transparantie hebben de leden van het MNR met elkaar en
met Munish kritisch van gedachten gewisseld. Het
MNR-lid met de evenwichtigste inbreng heeft van
Munish het boekwerk uitgereikt gekregen. Met zijn
presentatie van de kern van zijn boekwerk heeft
Munish, de deelnemers aan het werkbezoek een
boeiende inkijk gegeven in de alledaagse dynamiek
van de wetgevingskeuken binnen ambtelijk Den Haag.
Het MNR kan dit boekwerk een ieder daarom warm
aanbevelen.

Het werkbezoek werd afgesloten door een rondleiding onder begeleiding van Munish
op het terrein van de campus van de universiteit. Naast een helikopterview over het
schitterende terrein, was er ook aandacht voor de nieuwbouw. Het MNR kijkt terug
op een geslaagde primeur en roept haar leden op uit te kijken naar mogelijkheden
om ook een werkbezoek te organiseren aan andere universiteiten.
Onze dank voor het organiseren voor dit werkbezoek gaat uit naar: Munish Ramlal
en Joy Bindraban en aan alle aanwezigen voor hun inbreng in de boeiende discussie.

