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Studentenparlement 

2018/19 

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te 

nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot verdere 

democratische legitimatie van de Raad van State en van de 

Hoge Raad en om te waarborgen dat de samenstelling van 

rechterlijke organen een betere afspiegeling vormt van de 

samenleving in haar geheel 

  

  

Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET 

  

 

 Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-

Nassau, enz. enz. enz. 

 

 Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te 

nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot verdere democratische legitimatie van 

de Raad van State en van de Hoge Raad en om te waarborgen dat de samenstelling van 

rechterlijke organen een betere afspiegeling vormt van de samenleving in haar geheel; 

 Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg 

der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut van het Koninkrijk in acht genomen 

zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

 

 

ARTIKEL I 

 

 Er bestaat grond het hierna in artikel II omschreven voorstel tot verandering in de 

Grondwet in overweging te nemen. 

 

 

ARTIKEL II 

 
 De Grondwet wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

 Artikel 74 wordt als volgt gewijzigd: 

 

 1. Het tweede lid komt te luiden: 

 2. De leden van de Raad worden bij koninklijk besluit benoemd uit een voordracht van 

drie personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De benoeming van 

de leden met rechtspraak belast geschiedt voor een periode van acht jaren. Herbenoeming na 

deze periode is niet mogelijk. 

 

 2. Onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot vierde tot en met zesde lid 

wordt een lid ingevoegd, luidende: 



 2

 3. Bij de benoeming wordt ter wille van diversiteit in de samenstelling van de Raad mede 

rekening gehouden met herkomst, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, 

gender en seksuele voorkeur van de te benoemen personen. De wet stelt daartoe regels. 

 

B 

 

 Artikel 117 wordt als volgt gewijzigd: 

 

 1. Aan het eerste lid worden twee zinnen toegevoegd, luidende: In afwijking hiervan 

geschieden de benoemingen van de leden van de Hoge Raad voor een periode van acht 

jaren. Herbenoeming na deze periode is niet mogelijk.  

 

 2. Onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde 

lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 

 2. Bij de benoeming van de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast wordt 

ter wille van diversiteit in de samenstelling van het gerecht waarin de benoeming geschiedt, 

mede rekening gehouden met herkomst, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, 

gender en seksuele voorkeur van de te benoemen personen. De wet stelt daartoe regels. 

 

 3. Het derde lid (nieuw) komt te luiden: 

 3. De voor het leven benoemde leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast en 

de procureur-generaal bij de Hoge Raad worden op eigen verzoek en wegens het bereiken 

van een bij de wet te bepalen leeftijd ontslagen.  

 

 

 Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het 

Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden 

geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan 

de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

 

Gegeven 

 

 

 

 

 

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, 

 

 

 

 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 

 

 

 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

 


