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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. 21 SUBAMENDEMENT VAN DE FRACTIE ALGEMEEN 

DEMOCRATISCH APPÈL OP DE MENSHEID C.S. 
 Ontvangen 23 april 2019 

  
De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor: 

 

Het amendement van de Partij der Utrechtse Linkse Socialisten (stuk nr. 8) wordt als volgt 

gewijzigd: 

 

I 

 

In onderdeel I, onderdeel 2, onderdeel b komt het voorgestelde derde lid te luiden: 

3. De commissie bedoeld in het tweede lid, bevat vertegenwoordigers uit de Tweede 

Kamer, de rechterlijke macht en het maatschappelijk middenveld. De wet stelt daartoe regels 

 

II 

 

In onderdeel III komt het voorgestelde tweede lid in onderdeel C, onderdeel 2, te luiden: 

2. De commissie bedoeld in het eerste lid, bevat vertegenwoordigers uit de Tweede Kamer, 

de rechterlijke macht en het maatschappelijk middenveld. De wet stelt daartoe regels 

 

Toelichting  
 

Het oorspronkelijke amendement regelt dat beide hoogste rechterlijke colleges worden 

benoemd door een onafhankelijke commissie. De indieners zouden graag een nadere invulling 

zien van deze commissie. Met het oog op de checks-and-balances is gekozen voor een 

vertegenwoordiging vanuit de politiek ter vergroting van de democratische legitimatie, 

vertegenwoordigers uit de rechterlijke macht voor de expertise, en vertegenwoordigers uit het 

maatschappelijk middenveld voor het woord van de burger. Op die manier kan uit 

verschillende hoeken invloed worden uitgeoefend op de benoeming van rechters en leden van 

de Raad van State. Op die wijze wordt tegemoetgekomen aan de verschillende wensen van de 

indieners. 
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