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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. 22 AMENDEMENT VAN DE FRACTIE ALGEMEEN 

DEMOCRATISCH APPÈL OP DE MENSHEID 
 Ontvangen 23 april 2019 

  
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

 

I 

 

 In artikel II, onderdeel A, wordt onderdeel 2 als volgt gewijzigd: 

 

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

en met zevende lid worden twee leden”. 

 

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

ingevoegd, luidende: 

3. De wet stelt eisen aan de kwaliteit van de te benoemen leden. 

 

II 

 

 In artikel II, onderdeel B, wordt onderdeel 2 als volgt gewijzigd: 

 

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

en met zesde lid worden twee leden”. 

 

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

ingevoegd, luidende: 

2. De wet stelt eisen aan de kwaliteit van de leden van de rechterlijke macht. 

 

Toelichting  
 

Het dunkt de indiener dat een kwaliteitseis voor rechters en leden van de Raad van State 

belangrijker is dan een diversiteitseis. Daarom moet in de Grondwet éérst aandacht worden 

besteedt aan de kwaliteit van rechters en leden van de Raad van State. Pas daarna is plek voor 



diversiteitscriteria. Als de Grondwet wel een diversiteitseis zou stellen, maar geen 

kwaliteitseis kan dit verkeerde signalen afgeven. Kwaliteit prevaleert te allen tijde boven 

diversiteit. Deze aanpassing behoeft geen uitgebreide verdere wetswijzigingen, aangezien in 

de Wet op de Raad van State en de Wrra reeds kwaliteitseisen voor deze colleges zijn 

opgenomen, zoals de eis dat rechters een Nederlandse meestergraad in de rechten hebben. 

 

Vonk 

Algemeen Democratisch Appèl op de Mensheid 

Amsterdam 


