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In uw brief van 7 januari jl. verzocht u ons om advies uit te brengen over het ontwerp van een 

rijkswetvoorstel tot wijziging van artikel 118, lid 1 van de Grondwet (hierna: het voorstel) met een 

concept memorie van toelichting. Wij voldoen hierbij gaarne aan dit verzoek. 

A. Kern en doel van het voorstel

1. Het voorstel betreft de procedure voor de benoeming van een lid van de Hoge Raad. De kern

van de voorgestelde wijziging is dat de voordracht voor een dergelijke benoeming niet langer

door de Tweede Kamer zal worden opgemaakt, maar door een voordrachtscommissie. De

Tweede Kamer heeft wel invloed op de samenstelling van die commissie, die zal bestaan uit drie

personen. De Tweede Kamer en de president van de Hoge Raad benoemen volgens het voorstel

namelijk elk één lid van de commissie, en gezamenlijk benoemen zij het derde lid.

2. Zoals blijkt uit de memorie van toelichting (blz. 2) wordt de instelling van een

voordrachtscommissie voorgesteld om de kans te verkleinen dat de benoeming van de leden van

de Hoge Raad wordt beïnvloed door (partij)politieke overwegingen. Zoals de memorie van

toelichting (blz. 3) opmerkt, sluit dit aan bij het binnen de Raad van Europa gedeelde

gedachtengoed over rechterlijke onafhankelijkheid. Wij verwijzen in dit verband ook naar de Rule

of Law Checklist van de Venice Commission1 , waarin staat(§ 79): "lt is important that the

appointment and promotion of judges is not based upon politica! or personal considerations, and

the system should be constantly monitored to ensure that this is so."

3. Daarbij merken wij op dat onder de bestaande wettelijke regeling al de vaste constitutionele

gewoonte bestaat dat vanuit de Tweede Kamer aan kandidaten voor het lidmaatschap van de

1 CDL-AD(2016)00.
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en dus niet voor één benoeming, worden aangewezen. In de memorie van toelichting (blz. 10) 

wordt deze mogelijkheid wel genoemd, maar het zou onze voorkeur hebben als continuïteit in de 

samenstelling van de commissie formeel wordt gewaarborgd. 

Tot nadere toelichting op dit advies houden wij ons gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

 President

---

Procureur-Generaal


