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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1999–2000

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

2
Vragen van het lid Jurgens (PvdA)
inzake procedure voordracht
Europese rechterlijke colleges.
(Ingezonden 2 november 1999)
1
Heeft u kennis genomen van de
Aanbeveling van de Parlementaire
Vergadering van de Raad van Europa
nr. 1429 van 24 september 1999
inzake «Nationale procedures voor
het voordragen van kandidaten voor
verkiezing tot lid van het Europees
Hof van de Mensenrechten»?
2
Bent u bereid om deze Aanbeveling
op te volgen en over te gaan tot het
opstellen van een procedure volgens
welke bij een volgende vacature de
kandidaatstellingen voor de post van
Nederlandse rechter in het Hof tot
stand zal komen, en deze procedure
als beleidsregel vast te leggen?

– vaardigheid van de kandidaten om
te werken in een van de twee officiële
talen, te weten Frans en Engels;
– opstelling van de voordracht in
alfabetische volgorde?

voorts de Vice-President van de Raad
van State en de President van de
Hoge Raad. Over resultaten van het
overleg zal ik u informeren.

4
Bent u voorts bereid in deze
procedure op te nemen het horen van
beide Kamers der Staten-Generaal?
Antwoord
Antwoord van de heer Korthals,
minister van Justitie, mede namens
de minister van Buitenlandse Zaken
en van de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.
(Ontvangen 30 december 1999)
1
Ja.

3
Bent u bereid om in die regeling
onder meer op te nemen hetgeen de
Parlementaire Vergadering
aanbeveelt, te weten:
– openbare bekendmaking van de
vacature via de vakpers;
– ervaring van de kandidaten op het
terrein van de mensenrechten, met
name van de Europese Conventie van
de Rechten van de Mens;
– opneming van kandidaten van
beiderlei kunne in de voordracht van
drie;

2 t/m 4
Binnenkort vindt overleg plaats over
de te volgen procedure bij
voordrachten voor de benoeming in
Europese rechterlijke colleges.
Daarbij wordt ernaar gestreefd om tot
een beleidslijn te komen bij de
benoeming tot rechter en
advocaat-generaal op voordracht van
Nederland in het Hof van Justitie en
het Gerecht van eerste aanleg van de
Europese Gemeenschappen en de
verkiezing tot rechter in het Europees
Hof van de Rechten van de Mens van
de Raad van Europa. Bij dit overleg
zullen mijn ambtgenoten van
Buitenlandse Zaken en van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zijn betrokken en
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