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20 januari 2023

nota Nederlandse inzending t b v CIE rechtsstaatsrapport
2023

Binnengekomen op

15 november 2022

Aanleiding
Verzoek CIE aan LS om uiterlijk 20 januari as input te leveren t b v jaarlijkse CIE

rechtsstaatsrapport

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met

• verzending van de input aan de EK en de TK mede namens JenV BZK en

OCW

• ambtelijke verzending vanuit BZ aan CIE van bijgevoegde Nederlandse input

op questionnaire over NLse rechtsstaat

• concept begeleidende kamerbrief

• publicatie op CIE website

Kernpunten
• Bijgaande NLse input dient voor het jaariijks CIE rechtsstaatrapport BZ is

verantwoordelijk voor de interdepartementale coordinate van de input
• Het rapport richt zich op vier pijiers 1 justitieel stelsel J V 2

corruptiebestrijding J V 3 pluriformiteit en vrijheid van de media OC W

en andere institutionele kwesties in verband met checks and balances BZK

Sinds 2022 bevatten de landenhoofdstukken concrete aanbevelingen aan de

LS

• Naast de voorliggende vragenlijst ontvangt de CIE input van het

maatschappelijk middenveid en organisaties binnen de justitiele sector alsook

van o a het EU grondrechtenagentschap de Raad van Europa en de VN

• Het rapport wordt volgens planning in juli a s gepubliceerd en bestaat uit een

algemeen overkoepelend deel waarin algemene trends worden geschetst en

27 landenhoofdstukken Op 30 en 31 maart a s brengt CIE een virtueel

landenbezoek aan Nederland waarbij zij zal spreken met de meest betrokken

vakdepartementen en relevante beroeps organisaties die actief zijn op het

terrain van de rechtsstaat

• Het algemene deel van het rapport wordt vervolgens besproken in de RAZ in

het najaar van 2023 Daarnaast worden per voorzitterschap 5

landenhoofdstukken besproken De laatste bespreking van het NLse

landenhoofdstuk vond plaats op 12 april 2022 en staat voorlopig niet op de

agenda
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• Teneur NLse landenhoofdstuk was de afgelopen drie jaar over het algemeen

positief robuuste rechtsstaat waar de checks and balances naar behoren

functioneren

• De input bevat geen gevoelige informatie die niet al eerder met de Kamer is

gecommuniceerd Richting CIE is mogelijk gevoelig dat NL maar deels

opvolging geeft aan de aanbeveling over de introductie van de gedragscode
bewindslieden tevens een GRECO aanbeveling De gedragscode is recent

gemtroduceerd maar in lijn met het advies van de Raad van State is ervoor

gekozen hier geen sanctiemechanisme aan te koppelen om zo de

verantwoordelijkheid voor het verbinden van gevolgen aan het handelen van

bewindspersonen aan het parlement te laten Dit verschil van inzicht is al

eerder met de CIE besproken en richting de Kamer gecommuniceerd
• Op 1 februari a s staat het CD EL rechtsstatelijkheid met de ELIZA gepland

Hier komt mogelijk ook het rechtsstaatmechanisme en het NL

landenhoofdstuk aan de orde

• NLse input en concept Kamerbrief worden momenteel eveneens voorgelegd
aan de ministers van JenV BZK OCW en voor Rechtsbescherming
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Bijlage
NL input op de CIE vragenlijst

Begeleidende kamerbrief
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