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Aan de Minister van Justitie en Veiligheid  

  

Vervolgvragen EK over de gewijzigde overeenkomst 
tussen de Staat en de landsadvocaat 

     
     

     

 

 
1. Aanleiding 

Naar aanleiding van het sluiten van een nieuwe overeenkomst tussen de Staat en 
de landsadvocaat zijn er vanuit de Eerste Kamer vragen binnengekomen over het 
contract en het ontbreken van bepalingen daarin over waarden zoals integriteit, 
respect, inclusiviteit en diversiteit. De beantwoording heeft de betrokken leden 
van de Eerste Kamer aanleiding gegeven om vervolgvragen te stellen.  
 
2.     Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgaand voorstel tot beantwoording. 
Tevens wordt voorgesteld om, net als bij de beantwoording van eerdere vragen 
van de Eerste Kamer, een afschrift aan de Tweede Kamer te sturen. 
 
3.     Toelichting 
In de beantwoording wordt uiteengezet dat het kantoor van de landsadvocaat 
hecht aan waarden als integriteit, respect, inclusiviteit en diversiteit. Dit komt tot 
uitdrukking in de door het kantoor vastgestelde gedragscode en kernwaarden. Het 
ligt voor de hand dat in het kader van de voorbereiding van een inhoudelijke 
reactie op het recent uitgebrachte rapport van de commissie advocatendiensten 
aan de Staat zal worden bezien of nadere bepalingen ten aanzien van waarden als 
integriteit, respect, inclusiviteit en diversiteit alsnog in de overeenkomst met de 
landsadvocaat dienen te worden opgenomen. 
 
4.1 Politieke context 
Begin december 2022 heeft u het rapport van de commissie advocatendiensten 
aan de Staat aan de Kamers aangeboden. Daarbij is aangegeven dat het kabinet 
ernaar streeft de kabinetsreactie uiterlijk aan het begin van het tweede kwartaal 
2023 aan de Kamers aan te bieden. 
 
4.9 Ontwikkelingen hiervoor 
Bij brief van 28 september 2022 en bij brief van 4 november 2022 heeft u de 
eerdere vragen van de leden van de fractie van de PvdD en de Fractie-Otten 
beantwoord.  
 
5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
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5.1 Toelichting 
 
De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer. 
 
 


