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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2689
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming
over de openbaarheid van de uurtarieven van de door de overheid ingehuurde
advocaten (ingezonden 22 april 2021).
Mededeling van Minister Dekker (Rechtsbescherming) (ontvangen 14 mei
2021).
Vraag 1
Herinnert u zich nog uw antwoorden op eerdere schriftelijke Kamervragen
over peperdure advocaten voor politieagenten?1
Vraag 2
Waarom heeft u geweigerd de vraag te beantwoorden wat de door de
overheid betaalde uurtarieven van deze advocaten zijn geweest? Kunt u
alsnog ingaan op deze vraag, wat nu de uurtarieven zijn die zijn gedeclareerd
in de zaak waar naar wordt verwezen in die eerdere Kamervragen, in lijn met
de aangenomen motie van het lid Van Nispen en het eerder al openbaar
maken van de uurtarieven van de landsadvocaat die ook een «marktconform
tarief» ontvangt?2, 3
Vraag 3
Kunt u dan gelijk aangeven hoe deze uurtarieven zich verhouden tot de
uurtarieven in andere Europese landen aangezien u zelf geen moment laat
schieten om te benoemen dat de kosten voor de gesubsidieerde rechtsbijstand tot de Europese top behoren?
Vraag 4
Welke zwaarwegende belangen zijn er volgens u in deze kwestie die het recht
van de Kamer op informatie en de controlerende taak om toezicht uit te
oefenen op het budget van de regering in de weg staan?
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Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP),
van uw Kamer aan de Minister voor Rechtsbescherming over de openbaarheid van de uurtarieven van de door de overheid ingehuurde advocaten
(ingezonden 22 april 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen
worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is
ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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