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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. 14 AMENDEMENT VAN DE FRACTIE SOCIAAL-LIBERALE 

ALLIANTIE GRONINGEN 

 Ontvangen 18 april 2019 

  

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

 

I 

 

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

3. Bij de in het tweede lid genoemde voordracht wordt rekening gehouden met een diverse 

samenstelling van de Raad.  

 

II 

 

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

2. In de procedure voorafgaand aan de benoeming wordt door de rechterlijke macht rekening gehouden 

met een diverse samenstelling van het gerecht waarin de benoeming plaatsvindt.  

 

III 

 

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

 

C 

  

 In artikel 118 wordt onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid een lid 

ingevoegd, luidende: 

2. Bij de in het vorige lid bedoelde voordracht wordt rekening gehouden met een diverse samenstelling 

van de Hoge Raad. 

 

Toelichting 

 

Dit amendement regelt dat bij de voordracht van leden van de Raad van State en van de Hoge Raad, 

alsmede in de procedure voorafgaand aan de benoeming van de overige leden van de rechterlijke macht, 

rekening wordt gehouden met een diverse samenstelling van de betreffende rechtsprekende instanties. Het 

onderscheid tussen de Raad van State en de Hoge Raad enerzijds en overige leden van de rechterlijke 

macht anderzijds is noodzakelijk gelet op de voordracht die van toepassing is op de eerste twee 

rechtsprekende instanties.  

 

 



De frase “Bij de benoeming”, zoals de regering die voorstelt, impliceert dat eerst de regering – de facto: de 

verantwoordelijk minister – diversiteit dient na te streven. Het is evenwel zaak reeds bij de voordracht 

rekening te houden met een diverse samenstelling. De SLAG-fractie gaat ervan uit dat de regering zich 

onbedoeld heeft verschreven, nu de regering – tot genoegen van de SLAG-fractie – in haar Nota aangeeft 

dat het bewerkstelligen van diversiteit aan de betrokken rechtsprekende instanties zelf toekomt. 

 

De leden van de SLAG-fractie zijn van mening dat een moderne rechtsstaat met de samenleving meegroeit 

en acht het van groot belang dat het streven naar diversiteit – een belangrijke gedeelde waarde – in de 

Grondwet wordt verankerd. Daartoe is het codificeren van een beperkt aantal in acht te nemen gronden niet 

bevorderlijk. 

 

 

Daarbij benadrukt de SLAG-fractie  dat het streven naar een diverse samenstelling onder geen voorwaarde 

afbreuk mag doen aan de voor de rechterlijke functie vereiste deskundigheid, integriteit en onpartijdigheid.  
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