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Geachte mevrouw Yeşilgöz-Zegerius,  

 

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben kennisgenomen van uw brief 

van 16 mei 20221 over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat en de in-

stelling van de onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat. De leden van de fracties van 

de PVV en de PvdD hebben naar aanleiding hiervan enkele vragen. 

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de PVV 

 

In uw brief van 16 mei jongstleden schrijft u op pagina 2 het volgende: ‘Ik kan uw Kamer melden 

dat ik mr. J. Silvis, voormalig Procureur-generaal bij de Hoge Raad en voormalig rechter bij het Eu-

ropees Hof voor de Rechten van de Mens, bereid heb gevonden deze commissie voor te zitten. Als 

leden van de commissie worden verder benoemd prof. dr. D.J.B. de Wolff (hoogleraar advocatuur), 

mr. D.C.C. van Everdingen (voormalig lid raad van toezicht AFM en voormalig partner bij Stibbe), 

mr. T.M. Snoep (bestuursvoorzitter van de ACM en voormalig bestuursvoorzitter De Brauw) en mr. 

J.A.P. Veringa (voormalig directeur Wetgeving en Juridische zaken bij het ministerie van OCW).’ 

Kunt u aangeven of genoemde personen op welke manier dan ook verbonden zijn (of ooit zijn ge-

weest) aan een politieke partij of beweging? 

 

Op pagina 5 van de voorgenoemde brief staat: ‘Het kabinet zal daarom de kosten die in dit verband 

in totaal per ministerie zijn gemaakt voor de verschillende adviezen en juridische procedures jaar-

lijks publiceren. In de overeenkomst is opgenomen dat de landsadvocaat jaarlijks een overzicht aan-

levert van het totaalbedrag dat de Staat in verband met de advocatuurlijke dienstverlening aan zijn 

kantoor heeft voldaan (artikel 8).’ Komt er ook bij elk overzicht per ministerie een specificatie van 

de totale kosten? Zo nee, waarom niet?    

 

Op pagina 6 van de brief van 16 mei 2022 lezen de leden het volgende: ‘In de overeenkomst is 

daarom voorzien dat ieder half jaar bestuurlijk overleg plaatsvindt, waarbij van de zijde van het 

 

1 Kamerstukken I 2021/22, 35925 VI, K.  

 



 datum 21 juni 2022 

 ons kenmerk 170521.05U  

 blad 2 

 

 

 

 

 

kantoor van de landsadvocaat in ieder geval aanwezig zijn hijzelf en/of zijn plaatsvervanger, de 

voorzitter van het Bestuur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In dit overleg worden 

de uitkomsten van audits en onderzoeken in verband met de naleving van de overeenkomst bespro-

ken, alsmede eventuele dilemma’s die zich hebben voorgedaan in de uitvoering van opdrachten of 

bij cliënt- en zaakacceptatie en wensen ten aanzien van uit te voeren (externe) audits.’ Kunt u aan-

geven waarom is gekozen voor twee bestuurlijke overleggen per jaar en niet voor bv. een bestuur-

lijk overleg per kwartaal? De leden van de PVV-fractie ontvangen graag een gemotiveerd antwoord 

op alle bovenstaande vragen. 

 

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de PvdD 

 

U bent op de hoogte van het artikel in de NRC van 3 november 2021 met de titel ‘Racisme  

en geschreeuw bij landsadvocaat Pels Rijcken’.2 In het mondeling overleg3 met u is door de leden 

van de fractie van de PvdD aangekaart dat van een kantoor dat voor de Staat der Nederlanden op-

treedt, moet worden verlangd dat het uitdrukkelijk de ethische waarden onderschrijft die de rechts-

staat Nederland als leidend aanvaardt. En dat een kantoor waarin een cultuur heerst van onvol-

doende weersproken racistische opmerkingen en denigrerende uitlatingen over mensen die zich tot 

de ‘regenboog’-gemeenschap rekenen, niet als ‘landsadvocaat’ mag optreden. 

 

De Landsadvocaat is in feite een verlengstuk van de Nederlandse overheid; het kantoor maakt welis-

waar geen onderdeel uit van de overheidsorganisatie maar gedraagt zich wel als uitvoerder en visi-

tekaartje van de rechtsstaat.  

Bij de totstandkoming van Invest-NL, ook een verlengstuk van de overheid op een heel andere ma-

nier, is aandacht besteed aan hoe zo’n rechtspersoon waarden kan uitdragen die passen bij waar de 

rechtsstaat Nederland voor staat: respect, inclusiviteit, diversiteit enzovoorts.  

Uitwerking daarvan is te vinden in ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen en investeren’, waarin 

de missie en uitgangspunten van Invest-NL zijn opgenomen.4 

Bent u het met de leden van de fractie van de PvdD eens dat uitgangspunten zoals in het bijge-

voegde stuk zijn omschreven, ook zouden moeten gelden voor het kantoor van de Landsadvocaat? 

 

Waarom is in de overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en Pels Rijcken geen enkele bepa-

ling opgenomen die erin voorziet dat respect, inclusiviteit en diversiteit door het kantoor als waarden 

(moeten) worden onderschreven en in praktijk worden gebracht? 

 

Waarom is in het Instellingsbesluit Commissie advocatendiensten aan de Staat niet expliciet meege-

geven welke eisen de Staat op het gebied van ‘respect, inclusiviteit en diversiteit’ als basisvoorwaar-

den wenst te hanteren? 

 

2 C. Driessen & Ph. de Witt Wijnen, ‘Racisme en geschreeuw bij landsadvocaat Pels Rijcken’, NRC 3 november 

2021. 

3 Kamerstukken I 2021/22, 35925 VI, G. 

4 Hoofdstuk 4 ‘MVO in Onze Eigen Bedrijfsvoering’ te raadplegen via https://www.invest-nl.nl/over-ons/maat-

schappelijk-verantwoord-ondernemen?lang=nl 

 

https://www.invest-nl.nl/over-ons/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen?lang=nl
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In haar maidenspeech bij de behandeling van het wetsontwerp tot oprichting van Invest-NL werd 

door Alexandra van Huffelen, die inmiddels deel uitmaakt van het kabinet, het volgende naar voren 

gebracht: ‘Naast diversiteit in het algemeen, op basis van geslacht, leeftijd, etniciteit, seksuele ge-

aardheid en religie, zet ik mij sterk in voor de vrouwenzaak. Ook in de Tweede Kamer is over dit on-

derwerp gesproken in het licht van Invest-NL, maar ik hecht eraan het ook hier nog een keer te noe-

men. Het gaat dan om diversiteit binnen Invest-NL en diversiteit binnen de ondernemingen waarin 

zij investeert, omdat het maatschappelijk gewenst is om iedereen mee te laten doen en omdat het 

grote economische voordelen heeft.’.5 

Bent u met de leden van de fractie van de PvdD eens dat de diversiteit die hier beschreven wordt 

een eis is die de Nederlandse Staat ook aan het kantoor van een Landsadvocaat zal moeten stellen? 

 

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien uw reactie – bij voorkeur binnen 

vier weken – met belangstelling tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

mr. drs. M.M. de Boer 

Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 

5 Handelingen I 2019/20, nr. 6, item 10, p.7. 


