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Geachte heer Blok,
De commissies voor Europese Zaken en voor Justitie en Veiligheid hebben de brief van de ministers
van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid, de ministers voor Rechtsbescherming en van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake
de Nederlandse inzending over de EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat 1 besproken. Zij hebben
besloten om gelegenheid te bieden voor schriftelijk overleg. De leden van de fracties van CDA en
van GroenLinks hebben de navolgende vragen. De leden van de PvdA-fractie sluiten zich bij deze
vragen aan. De leden van de FVD-fractie sluiten zich aan bij de vragen van het CDA.
De leden van de fractie van GroenLinks hebben met veel belangstelling kennisgenomen van de
rapportage van de Nederlandse regering voor het Annual Rule of Law Report. De leden hebben begrepen dat de rapportage een beantwoording is van een questionnaire van de Europese Commissie
van 23 maart 2020. Om de inzending goed te kunnen beoordelen ontvangen de leden graag een afschrift van deze questionnaire.
Op p. 11 van de inzending staat de navolgende passage: “There is currently a discussion between
the Council for the Judiciary, the Ministry of Justice and Security and the Parliament with regard to
the system of financing of the Judiciary and the separation of powers”.
De leden van de fractie van GroenLinks hebben met interesse kennisgenomen van het feit dat er
thans een discussie gaande is tussen de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) en het ministerie van
Justitie en Veiligheid omtrent het systeem van financiering van de rechtspraak in relatie tot de
scheiding der machten. Kan de regering aangeven waar deze discussie zich op toespitst, wat de
standpunten van de betrokkenen zijn en wat de (mogelijke) uitkomsten van deze discussie (zullen)
zijn?
In de begeleidende brief van 20 mei 2020 staat dat “De eerbiediging van de rechtsstaat essentieel
(is) voor het kunnen bestaan van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten; erosie gaat ons allen
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aan.” De ministers vervolgen met de navolgende conclusie: “Adequate follow-up van de toetsingscyclus zal voor Nederland daarom een belangrijk aandachtspunt zijn”.
Graag vernemen de leden van de fractie van GroenLinks naar aanleiding van deze laatste zinsnede
van de ministers waaruit een adequate follow-up naar hun oordeel zal moeten bestaan en derhalve
wanneer daarvan sprake zal zijn. Tevens vernemen deze leden graag welke bijdrage de ministers
voornemens zijn te leveren teneinde deze adequate follow-up te bewerkstelligen.
De leden van de CDA-fractie hebben de rapportage van de regering met belangstelling gelezen. Zij
hebben nog wel een enkele vraag. Zien deze leden het goed, dat de regering nog zoekende is naar
effectieve instrumenten en coalities met andere regeringen om uiteindelijk consequenties te verbinden voor landen waar de Europees overeengekomen rechtsstatelijke beginselen stelselmatig worden
geschonden?
De commissies voor Europese Zaken en voor Justitie en Veiligheid zien graag de beantwoording van
bovenstaande vragen tegemoet binnen vier weken na dagtekening van deze brief.
Een gelijkluidende brief is gestuurd naar de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor
Rechtsbescherming.
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