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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering
schriftelijk gegeven antwoorden

1
Aanvullende vragen van het lid
Jurgens (PvdA) op 2 augustus 2000
medegedeeld aan de ministers van
Justitie en van Buitenlandse Zaken
(Zie ook Aanhangsel Handelingen
Eerste Kamer der Staten-Generaal,
vergaderjaar 1999–2000, nr. 7)
1
Op welke datum is de procedure voor
de voordracht voor een benoeming in
Europese rechtelijke colleges door u
vastgesteld?
2
Waarom is deze procedure, gezien
het belang van de betrokken materie,
niet door de ministerraad
vastgesteld?
3
Waar en wanneer is deze procedure
algemeen bekend gemaakt?
4
Waarom wordt de procedure niet in
werking gezet «in geval de regering
besloten heeft tot een
herbenoeming»? Is er in dit geval dan
geen vacature waarvoor de beste
kandidaat moet worden gezocht, al
kan de procedure vanzelfsprekend
leiden tot een aanbeveling tot
herbenoeming?
5
Waarom is in de procedure voor de
benoeming in het Europese Hof voor
de Rechten van de Mens – welke
benoeming geschiedt door de
Parlementaire Vergadering van de
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Raad van Europa – niet voorzien in
een rol voor de zeven leden van de
Eerste en de Tweede Kamer der
Staten-Generaal die behoren tot de
Nederlandse delegatie naar deze
Vergadering?
6
Bent u ook in het algemeen bereid
om beter overleg te voeren met de
Nederlandse delegatie naar de
Parlementaire Vergadering van de
Raad van Europa in kwesties waarvan
in vraag 5 sprake is?
Antwoord
Antwoord van de heer Van Aartsen,
minister van Buitenlandse Zaken.
(Ontvangen 16 oktober 2000)
1
Op 13 januari 2000 is tussen de
minister van Justitie en de minister
van Buitenlandse Zaken,
vertegenwoordigd door de
Directeur-Generaal Europese
Samenwerking, in een overleg met
onder meer de President van de Hoge
Raad, de Vice President van de Raad
van State en de zittende Nederlandse
rechter in het Hof van Justitie van de
EG overeenstemming bereikt over de
voordrachtprocedure. Na verwerking
van enkele schriftelijk aangereikte
suggesties van de andere deelnemers
aan het overleg is de procedure
vastgelegd in een document van
20 maart 2000.
2
De voordrachtsprocedure is
vastgesteld door de Minister van

Justitie en de Minister van
Buitenlandse Zaken, omdat deze
ministers beleidsmatig betrokken zijn
bij de voordracht voor de
benoemingen als bedoeld. De
voordrachtsprocedure is een
procedureafspraak tussen de beide
ministers. De betrokkenheid van de
ministerraad komt tot uitdrukking in
de uiteindelijke besluitvorming over
een voordracht.
3
De voordrachtsprocedure is niet
algemeen bekend gemaakt omdat
deze interne werking heeft. Het
betreft de weergave van
interdepartementaal gemaakte
afspraken, in nauw overleg met de
President van de Hoge Raad, de
Vice-president van de Raad van State
en de zittende Nederlandse rechter in
het Hof van Justitie van de EG.
4
Wanneer de regering besluit tot
herbenoeming zonder gebruikmaking
van de procedure, is zij van mening
dat de beste en meest gerede
kandidaat de vrijkomende vacature
reeds vervult. In dat geval is het
minder zinvol om de procedure te
doorlopen (met een advertentie en
een aanbevelingscommissie) om tot
een aanbeveling van tenminste drie
personen te komen, waarna de
regering een keuze maakt. In de
andere gevallen, wanneer de
voorkeur naar een selectie uit
verschillende kandidaten uitgaat , zal
de voordrachtsprocedure worden
toegepast.
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5
Vooropgesteld zij dat het voordragen
van kandidaten voor benoeming in
Europese rechterlijke colleges de taak
is van regeringen. Dat geldt dus ook
voor het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens (zie artikel 22
lid 1 EVRM). Parlementaire
betrokkenheid bij benoemingen in dat
Hof is nu juist gegarandeerd doordat
de Parlementaire Assemblée van de
Raad van Europa bij verkiezing beslist
wie van de voorgedragen kandidaten
als rechter zitting in het Hof krijgt (zie
hetzelfde artikel). Om die reden is in
de voordrachtsprocedure, die
bovendien interne werking heeft, niet
voorzien in een rol voor de
Staten-Generaal. Overigens verwijzen
wij naar het antwoord op vraag 6.
6
Wanneer een benoeming in het
Europese Hof voor de Rechten van de
Mens aan de orde is en van de zijde
van Staten-Generaal de wens bestaat
om voorafgaand aan een benoeming
door de Parlementaire Vergadering
van de Raad van Europa met de voor
de voordracht verantwoordelijke
ministers van gedachten te wisselen,
zijn wij daartoe bereid.
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