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Minister van JenV  

  

Aanbiedingsbrief rapport Commissie Silvis 

(advocatendiensten aan de Staat) aan de Kamers 
 

 

1. Aanleiding 

 

Op 16 mei 2022 heeft u de Kamers namens het kabinet geïnformeerd over de 

instelling van de Commissie advocatendiensten aan de Staat onder 

voorzitterschap van mr. J. Silvis. De commissie zal haar rapport op 6 december 

aan u aanbieden. Bijgaand treft u de conceptaanbiedingsbrief waarmee het 

rapport diezelfde dag nog aan de beide Kamers kan worden aangeboden. 

 

2. Geadviseerd besluit 

U wordt verzocht akkoord te gaan met bijgaande conceptaanbiedingsbrief.  

 

3. Kernpunten 

In de brief is opgenomen dat het kabinet op een later moment met een 

inhoudelijke reactie op het rapport zal komen (streven is uiterlijk aan het begin 

van het tweede kwartaal van 2023). 

 

4. Toelichting 

 

4.1 Politieke context 

In beide Kamers is aandacht voor inrichting van de landsadvocatuur. Er zijn 

hierover zowel vanuit de Tweed als Eerste Kamer meermaals vragen gesteld. Een 

afschrift van de brief zal daarom ook aan de Eerste Kamer worden gezonden. 

 

4.2 Ontwikkelingen hiervoor 

N.a.v. de fraudekwestie bij het kantoor van de landsadvocaat is advies gevraagd 

aan externe deskundigen  

 ten aanzien van passende eisen en verantwoordingsverplichtingen 

die de Staat als cliënt kan stellen aan (het kantoor van) de landadvocaat op het 

gebied van praktijkuitoefening en bedrijfsvoering in het licht van de publieke 

functie van de Staat. Naar aanleiding van deze adviezen is ervoor gekozen op 

korte termijn de bestaande overeenkomst van de Staat met de landsadvocaat aan 

te passen. Prof. Hoogenboom heeft er daarnaast op gewezen dat het Koninklijk 

Besluit vaststelling nieuwe regeling landsadvocatuur uit 1965 in zijn ogen niet 

meer van deze tijd is op, onder andere, de gebieden van governance, compliance 

en databeveiliging. Hij heeft aanbevolen het Besluit te herzien.  

 

Voor de te maken keuzes voor de inrichting van de landsadvocatuur op de lange 

termijn heeft het kabinet besloten een onderzoekscommissie instellen. Op 16 mei 

2022 heeft u de Kamers namens het kabinet geïnformeerd over de instelling van 
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de Commissie advocatendiensten aan de Staat onder voorzitterschap van mr. J. 

Silvis. 

 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

 


