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Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming
over de onrust bij de rechtbank Noord-Nederland (ingezonden 24 oktober
2019).
Antwoord van Minister Dekker (Rechtsbescherming) (ontvangen
27 november 2019). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020,
nr. 756.
Vraag 1
Kent u het bericht over de onrust en angstcultuur bij de rechtbank NoordNederland?1 Deelt u de zorgen hierover?
Antwoord 1
Ja, ik ken het bericht. Inmiddels heeft de president van de rechtbank
Noord-Nederland laten weten dat zij heeft besloten haar functie per direct
neer te leggen. Ik betreur het dat er een dergelijke situatie is ontstaan.
Vraag 2
Wat is uw reactie op het voorstel van de vakbonden om een onafhankelijk
onderzoek in te stellen naar deze situatie en de onrust onder medewerkers
van deze rechtbank, een onderzoek geleid door drie personen waarvan één
namens vakbonden en medezeggenschap, iemand namens de werkgever en
voorgezeten door een onafhankelijk persoon?2 Bent u bereid het belang van
een dergelijk onderzoek onder de aandacht te brengen bij de betrokken
partijen en hen te verzoeken een dergelijk onderzoek mogelijk te maken?
Antwoord 2
De Raad voor de rechtspraak heeft in een persbericht laten weten met de
rechtbank in gesprek te gaan over wat nodig is voor de organisatie en haar
medewerkers. De uitnodiging van vakbond FNV om een onderzoek in te
stellen naar de situatie bij de rechtbank zal in die besprekingen betrokken
worden.
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Ik vertrouw erop dat de rechtbank en de Raad tot goede afspraken zullen
komen over welke stappen moeten worden gezet om de rust in de organisatie te herstellen en weer te komen tot een compleet bestuur.
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