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De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

 

I 

 

 In artikel II, onderdeel A, onderdeel 2, komt het voorgestelde derde lid te luiden:  

 3. De wet bepaalt op welke wijze bij de benoeming mede rekening wordt gehouden met een diverse 

samenstelling van de Raad. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met zichtbare en openbare 

groepskenmerken. 

 

II 

 

 In artikel II, onderdeel B, onderdeel 2, komt het voorgestelde tweede lid te luiden:  

 2. De wet bepaalt op welke wijze bij de benoeming mede rekening wordt gehouden met een diverse 

samenstelling van de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast. Hierbij wordt onder andere 

rekening gehouden met zichtbare en openbare groepskenmerken.  

   

Toelichting 

 

De indiener erkent en benadrukt het streven van de regering naar meer diversiteit in de rechtspraak. De 

LUBBERS-fractie heeft met veel interesse kennis genomen van het recente Rapport “Visitatie gerechten 

2018” dat de noodzaak van diversiteit in de rechtspraak onderstreept en daarmee het streven van de 

regering en de rechtspraak bevestigt.1 LUBBERS gelooft dat een niet-limitatieve formulering zowel de 

diversiteit als de kwaliteit van de rechtspraak meer recht zal doen dan de huidige formulering van de 

regering. Tevens zal discriminatie worden voorkomen met de voorgestelde formulering. 

 

De terminologie ‘zichtbare en openbare groepskenmerken’ is gebaseerd op het benoemingsmodel uit de 

Canadese rechtspraak, waar het diversiteitsbeleid haar vruchten heeft afgeworpen. Met de gekozen 

terminologie wordt gedoeld op groepsgerelateerde kenmerken die voor de buitenwereld kenbaar zijn. Deze 

niet-limitatieve terminologie past goed in ons Grondwettelijk stelsel. Bovendien ontstaat een 

grondwettelijke impuls die ervoor zorgt dat een van de belangrijkste staatsmachten het volk weerspiegelt 

waardoor rechterlijke beslissingen breder gedragen worden door de Nederlandse bevolking en daarmee aan 

legitimiteit winnen. 

                                                 
1 Rapport visitatie gerechten 2018: Goede rechtspraak, sterke rechtsstaat (Rapport van 22 maart 2019 in opdracht van de Raad 

voor de rechtspraak), Den Haag: Tekstkantoor Van As 2019 (online raadpleegbaar). 
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