
Overzicht informatiebronnen t.b.v. Staatscommissie rechtsstaat  

  

• Venetië-Commissie: advies over de rechtsbescherming van burgers in Nederland, met name 

onder het bestuursrecht (inclusief reikwijdte, rechtsbescherming, marginale toetsing en rol 

Raad van State), en over het stelsel van macht en tegenmacht in theorie en praktijk, inclusief 

de Staten-Generaal en de rechterlijke macht (motie Omtzigt c.s., TK 2020-2021, 35 510, nr. 

11). (oktober 2021). 

 

• Staatscommissie parlementair stelsel, eindrapport Lage drempels, hoge dijken. Democratie en 

rechtsstaat in balans (2018), en de kabinetsreacties daarop. 

 

• Advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), Een Sterkere Rechtsstaat: verbinden 

en beschermen in een pluriforme samenleving (2020) – met de aanbeveling voor het kabinet 

om een beleidsagenda ‘Rechtsstaat’ te ontwikkelen. 
 

• Jaarverslag Raad van State 2019 (2020) – Evenwicht in de rechtsstaat: een beschouwing 

 

• Jaarverslag Raad van State 2020 – Hoofdstuk 1: Het onderhouden van vertrouwen: een 

beschouwing. 
 

• Jaarverslag Hoge Raad 2019 - In Vogelvlucht 
 

• Jaarverslag Hoge Raad 2020 - Uitgelicht: kerntaken Hoge Raad 
 

• Jaarverslag van de Rechtspraak 2020 – Rechtspraak in crisistijd  

 

• Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) (2020). Naar aanleiding 

van het verschijnen van het rapport zijn verschillende vervolgtrajecten gestart, waaronder een 

versterkte wetgevingstoets en aanpassing van de Awb en sectorale wetgeving.  
 

• Klem tussen balie en beleid: rapport van de Commissie Bosman (februari 2021).  
 

• Recht vinden bij de rechtbanken: rapport van de werkgroep reflectie toeslagenaffaire 

Rechtbanken (oktober 2021).  
 

• Lessen uit de kinderopvangtoeslagzaken: reflectierapport van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State (november 2021). 

 

 

Doorlopend 

 

• Eerste Kamer - Staat van de Rechtsstaat. 

 

• Tweede Kamer – Staat van Rechtsstaat (op 5 juli jl. is de motie Arib c.s. aanvaard waarin  

wordt uitgesproken dat de Kamer een jaarlijks debat over de Staat van de Rechtsstaat gaat 

houden). 

 

• Europese Commissie – EU Rule of Law cycle (doorlopend, jaarlijkse review). 

 
 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law_en
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20210705/motie_van_het_lid_arib_c_s_over/document3/f=/vlk9j6e6obyz.pdf
https://www.eerstekamer.nl/trefwoord/staat_van_de_rechtsstaat
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/PublishingImages/WRT%20rapport%20Recht%20vinden%20bij%20de%20rechtbank%20DEF%20051021.pdf
https://www.raadvanstate.nl/publish/library/13/reflectierapport_lessen_uit_de_kinderopvangtoeslagzaken.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20210225/rapport_eindrapport_van_het/document3/f=/vlgmjcqvley7.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20201217/rapport_verslag_van_de/document3/f=/vlepnrs59czx.pdf
https://jaarverslagrechtspraak.nl/rechtspraak-in-crisistijd/
https://2020.jaarverslaghogeraad.nl/2020-uitgelicht/kerntaken-hoge-raad/
https://2019.jaarverslaghogeraad.nl/2019-uitgelicht/2019-in-vogelvlucht/
https://jaarverslag.raadvanstate.nl/2020/wp-content/uploads/sites/9/2021/04/Raad-van-State-jaarverslag-2020-Beschouwing.pdf
https://jaarverslag.raadvanstate.nl/2019/wp-content/uploads/sites/7/2021/02/Raad-van-State-jaarverslag-2019_H1-Beschouwing.pdf
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/04/15/een-sterkere-rechtsstaat
https://www.eerstekamer.nl/overig/20181213/eindrapport_van_de_staatscommissie/document
https://www.eerstekamer.nl/overig/20211018/advies_over_de_rechtsbescherming/document



