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1. Gesprek met deskundigen op 7 februari 2012 ter voorbereiding op het 

beleidsdebat met de ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie op 13 maart 2012 (o.v.v. goedkeuring 

door het College van Senioren) over de toekomst, rol en bevoegdheden van het 

EHRM en (de toetreding van de EU tot) het EVRM. 

De commissies besluiten het deskundigengesprek te houden op 7 februari van 17.00-19.00 
uur. Zij besluiten hiertoe vier met name genoemde deskundigen uit te nodigen, die ieder 

gedurende circa 10 minuten een korte inleiding houden naar aanleiding van een aantal 

vragen/thema's dat hen vooraf vanuit de commissies is voorgelegd. Daarna volgt een open 

gedachtewisseling tussen de deskundigen en de Leden. Het gesprek zal stenografisch 

worden vastgelegd, waarna het verslag als openbaar kamerstuk wordt gepubliceerd. De 

commissies geven aan met name geïnteresseerd te zijn in de vraagstukken van de "margin 

of appreciation" en de verhouding tussen rechtspraak in de Lidstaten en die van het Hof (in 

hoeverre is laatstgenoemde subsidiair aan de nationale rechtspraak?), de trends in 

jurisprudentie  en het type zaken van het Hof (dynamiek van de rechtspraak), alsook de 

implementatie  en follow-up van uitspraken van het Hof in de Lidstaten. Daarnaast in 

"interim measures" (art. 39 Rules of Court). Tot slot in oplossingsrichtingen voor het 

spanningsveld tussen het groeiend aantal aanhangige zaken bij het Hof en zijn begrensde 

capaciteit.  

 

De griffier voor deze vergadering, 
Fred Bergman 


