Beantwoording van de zeven vragen van het Integraal Afwegingskader
voor beleid en regelgeving (IAK)
1. Wat is de aanleiding en waaruit blijkt dat de beslissing is genomen om een
wetsvoorstel te maken?
Dit conceptrijkswetsvoorstel tot wijziging van de Grondwet is aangekondigd in het
kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel
(Kamerstukken II 2018/19, 34430, nr. 10).
2. Wie zijn betrokkenen?
Het ministerie van Algemene Zaken (wijzigingen van de Grondwet worden standaard mede
door de Minister-President ondertekend) en het ministerie van Justitie en Veiligheid
(rechtspraak)
3. Wat is het probleem waarvoor het wetsvoorstel een oplossing moet bieden?
De huidige grondwettelijke benoemingsprocedure van de leden van de Hoge Raad maakt
mogelijk dat (partij-)politieke overwegingen van invloed kunnen zijn op voorgenomen
benoemingen.
4. Wat is het doel van het wetsvoorstel?
Het voorstel strekt ertoe om de benoemingsvoordracht voor leden van de Hoge Raad niet
uitsluitend door de Tweede Kamer te laten opmaken, maar door een commissie bestaande uit
drie personen. Het voorgestelde artikel 118, eerste lid, van de Grondwet regelt de
samenstelling van deze “voordrachtscommissie”.
5. Wat rechtvaardigt de overheidsinterventie?
Zie het antwoord op vragen 3 en 4.
6. Welke instrumenten zijn gekozen en waarom?
Wijziging van de Grondwet, door middel van een rijkswet. Een grondwetwijziging is
noodzakelijk aangezien de voordrachtsbepaling voor benoeming van de leden van de Hoge
Raad in de Grondwet is geregeld en dus alleen op dat niveau kan worden gewijzigd.
Aangezien de Hoge Raad, blijkens de officiële toelichting op het Statuut voor het Koninkrijk,
een Koninkrijksorgaan is, is de regeling van zo’n orgaan een koninkrijksaangelegenheid.
Voorstellen tot wijziging van de Grondwet over koninkrijksaangelegenheden dienen de
rijkswetprocedure te doorlopen, zodat zowel dit eerstelezingsvoorstel als het
tweedelezingsvoorstel tot wijziging van artikel 118 van de Grondwet bij rijkswet tot stand
moeten worden gebracht.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu
Het voorstel leidt niet tot extra administratieve lasten voor burgers en bedrijven en heeft ook
geen gevolgen voor het milieu.

