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Studentenparlement 

2018/2019 

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. 8 AMENDEMENT VAN DE FRACTIE PARTIJ DER 

UTRECHTSE LINKSE SOCIALISTEN 

 Ontvangen 21 maart 2019 

  

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

 

I 

 

 Artikel II, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In onderdeel 1 wordt in het voorgestelde tweede lid “een voordracht van drie personen, 

opgemaakt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.” vervangen door “een bindende 

voordracht, opgemaakt door een onafhankelijke commissie.” 

 

2. Onderdeel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

 

a. In de aanhef wordt “vierde tot en met zesde lid wordt een lid” vervangen door “vijfde tot 

en met zevende lid worden twee leden”. 

 

b. Onder vernummering van het voorgestelde derde lid tot vierde lid wordt een lid 

ingevoegd, luidende: 

3. De samenstelling van de commissie, bedoeld in het tweede lid, wordt bij de wet 

geregeld. 

 

c. In het voorgestelde vierde lid (nieuw) wordt “benoeming” vervangen door “voordracht”. 

  

II 

 

 In artikel II, onderdeel B, onderdeel 2, wordt in het voorgestelde tweede lid voor 

“benoeming” ingevoegd “voordracht dan wel”. 

 

III 

 

 In artikel II wordt na onderdeel B een onderdeel toegevoegd, luidende: 



 

C 

 

 Artikel 118 wordt als volgt gewijzigd: 

  

 1. Het eerste lid komt te luiden: 

 1. De leden van de Hoge Raad der Nederlanden worden bij koninklijk besluit benoemd uit 

een bindende voordracht, opgemaakt door een onafhankelijke commissie. 

 

 2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid wordt een lid 

ingevoegd, luidende: 

 2. De samenstelling van de commissie, bedoeld in het eerste lid, wordt bij de wet geregeld. 

 

Toelichting  

 

Dit amendement regelt dat beide hoogste rechterlijke colleges worden benoemd door een 

onafhankelijke commissie. Het doel van de onafhankelijke commissie is het waarborgen van 

de onafhankelijkheid van de hoogste rechterlijke colleges. Een onafhankelijke commissie 

voorkomt politisering van de rechterlijke macht, waarmee de onafhankelijke positie van de 

rechter wordt gewaarborgd. Bij het vaststellen van de samenstelling van een onafhankelijke 

commissie kan het advies van de staatscommissie parlementair stelsel inspiratie bieden.1 

 

Peters 

Partij der Utrechtse Linkse Socialisten 

Utrecht 

 

 

                                                 
1 Staatscommissie parlementair stelsel, Eindrapport: Lage drempels, hoge dijken, Amsterdam: Boom 2018, p. 

216. 


