JURYRAPPORT
De door het bestuur van de Nederlandse Juristen Vereniging ingestelde jury heeft tot taak een
voordracht te doen voor de toekenning van de NJV-prijs aan een jurist die ‘door zijn/haar
werkzaamheden in de praktijk een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de rechtsontwikkeling
en/of rechtstoepassing in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten.’ Met deze ‘bijzondere bijdrage
wordt met name bedoeld een oorspronkelijk idee waarvan de (gedeeltelijke) uitvoering heeft
bijgedragen aan een goede rechtsontwikkeling of rechtstoepassing of een opvallende persoonlijke
inzet daartoe, een en ander niet primair in geschrift doch metterdaad, en welke bijdrage direct of
indirect van maatschappelijke betekenis is.’
De jury draagt prof. mr. G. de Groot (geb. 1965) voor de verlening van deze prijs voor. Dineke de
Groot was van 1997-2007 rechter in de rechtbank Amsterdam. Zij was van 2007-2012 aldaar
seniorrechter en vanaf 2012 raadsheer in de Hoge Raad. Sinds 1 januari 2018 is zij vicepresident
van de Hoge Raad. Tevens is zij bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing aan de
Vrije Universiteit Amsterdam.
Dineke de Groot is in al haar bescheidenheid een vooraanstaand en invloedrijk jurist. Zij heeft vele
publicaties op haar naam over oa het civiele procesrecht, rechtsontwikkeling, en
deskundigenbewijs. Dit alles is zonder meer van hoge kwaliteit en van betekenis voor de
rechtsontwikkeling. Recentelijk maakte zij bovendien deel uit van de Commissie Evaluatie Wet
herziening gerechtelijke kaart.
Zij verstaat de kunst ingewikkelde juridische materie in toegankelijke taal te verwoorden. Ze is
sterk extern georiënteerd en weet de discussie over de modernisering van de rechtspraak,
bijvoorbeeld de vereenvoudiging van procedures, vanuit de inhoud aan te jagen.
Dineke heeft zich in al haar verschillende functies en rollen bewezen als een jurist die vooruitdenkt
over de rechtsontwikkeling en dat denken in praktijk brengt, daarbij steeds weer richting gevend
aan het verdere denkproces van de mensen met wie zij samenwerkt.
Haar grote en qua onderwerpen diverse aantal publicaties getuigen van dit vooruitdenken over
ontwikkeling en vernieuwing van recht en rechtspraak. Ook heeft zij daarbij steeds oog voor de
organisatorische en structuur aspecten van vernieuwing en verandering.
In haar oratie ‘Rechtspraak met hart voor de zaak’ ter gelegenheid van de aanvaarding van de
bijzondere leerstoel Rechtspraak en conflictoplossing aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van
de Vrije Universiteit Amsterdamin 2012, besteedde zij aandacht aan vertrouwen en gezag
voortkomende uit de interactie tussen de rechter en zijn omgeving. Zij omschreef de bedoeling van
geschilbeslechting door de rechter als het daadwerkelijk voorzien in de materiële en immateriële
behoeften van de betrokken burgers. Ook hiermee leverde zij een betekenisvolle bijdrage aan de
ontwikkeling van de rechtspraak in deze jaren.
De jury heeft de overtuiging dat Dineke de Groot zich in haar werkzaamheden in de praktijk en in
de wetenschap van het recht in elk opzicht heeft onderscheiden door de bijzondere bijdragen die
de NJV met haar tweejaarlijkse prijs wil erkennen en eren.
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