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ij" NAG HANDELSBLAD 

Door 
Peter J. van Koppen 

In het eerste lid van artikel II B 
van de Grondwet staat dat de Ic· 
den van de Ho« Raad der Ne· 
derlanden word-cn br!nocmd Uil 
een voordracht van drie personen. 
opgemaakt door de Tweede Ka· 
mer der Staten Generaal. Dat is 
zo'n gewichtige aangelegenheid 
dm lOL ver in de vorige eeuw cen 
co'mmissie: Uil de Kamer persoon
lijk. gezamenlijk en per koets. de 
voordracht aan de Koning ging 
aanbieden. Van dat bezoek werd 
daarna in de Kamer weer verslag 
uitgebracht. 

Sinds de Tweede Wereldoorlog 
neemt de Tweede Kamer vrijwel 
altijd zonder zeuren de aanbeve
ling 'van de Hoge Raad over. De
ze vorm van reitelijk coöptatie 
door de Hoge Raad werd zo sterk 
dm de Kamer in de jaren zeventig 
niet eens meer wist wit: zij be
noemde. Vaak moeSten de fractie
specialisten voor de stemming 
over de voordracht nog snel even 
de' Hoge Raad bellen voor enige 
b:l!lisinformulie over de kandida
ten. Dal werd te gek cn vanaf 
1979 krijgen de Kamerleden eni· 
ge summiere gegevens OVer de 
:lllnbevolcn personen. 

Het CDA·Tweede Kamerlid 

/irlikelll S Grondwet 
I.De leden van de Hoge 
Raad der 'veder/all den 
\Vorden benoemd uit een 

l'oordrache vall drie 
personen.opgemaake 

door de Tweede Kamer 
der Sraeen-G"neraa/. 

J. iJl' Hoge Raad Is in de 
gevallen 1'/1 binnen de 

grelcen bij de wet 
bepaald, be/ase mee de 

cassaeie van rechterlijke 
uiespraken wegens 

scill'/lding van het recht. 

3. Bij de wet kunnen aan 
de Hoge Raad ook 

andere raken worden 
opgedragen. 

mr. drs. V.A .. \1. Viln den Burg wil 
nu· ais vanouds weer inhoud gaan 
gt:ven aan het voordrachtsrecht 
Van de Kamer. Dat is zijn goed 
recht. w,mt het staat in de: wet, in 
de Grondwet zelfs. Hij wil met 
de kandidaten sollicitatiegesprek
kt:n gJ.:fn ~'ocrcn om hun juridi
sche kwaliteit te beoordden cn 
hun politieke voorkeuren te toet
'10;:0. 

Van den Burg is genoeg jurist 
um te weten dat de Hoge Raad 
zelf uitstekend in staat is urn in 
ue relatÎef kleine jundische Wt!4 

rcld in :--':cderland de lopjurislen 
te beoordelen. Het zal hem dus 
um ut! politiek!.! voorkeur gaan. 
:\It ;~:;;'.! '\lr. qi! :iin kbcht t!;:.t 
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. Visie vun de Franse schilder en karikaturist Honoré Victorien DBumier {1808-1879\ op Les gens de jusliee 

cr IC veel D66·ers in de rechterlij
ke macht zitten. Als Van den 
Burg genoeg medestanders krijgt, 
gaat het met het lidmaatschap 
van de HOl!e Raad dezelfde kant 
op als met veel andere runeties in 
:":cdt:rland. 

Vroeger W::l5 alleen de secreta
ris-gene-raai van cen departement 
een politiek benoemd ambtenaar. 
Later kwamen daar de directeu· 
ren-gene mal bij en tegenwoordig 
strekt de politiek zich uit tOt de 
din:cteurcn. :--JiCl alleen burgc:
mct:sters en commissarissen der 
koningin worden politiek be
noemd. maar \Jok dc voorzitter 
'.':m Ul! \;OS t!n 7dr" lie \'o\lf7.it-

ters van colleges van bestuur van 
de universiteiten. 

Deze manier van politisering 
van belangrijke runcties in de 
maatschappij heefc tol effect dat 
nict meer uitsluitend de kwalitei
ten van de bndidaal van bdanlZ 
zijn, Soms speelt zelrs uitsluiu:nd 
de politieke kleur een rol als een 
politicus aan een baan geholpen 
mûel worden. Men zoekt dus niet 
meer een goed manager, dir~c
teur of rechter. maar een runctlo
naris van de juiste politicke kleur. 
Daarmee wordt de kring van ml}
gelijke kandidaten erg beperkt. 
Alken zij die zich politiek profl· 
leren komen dan in aanmerking 
Vllnr dc topfuncties en de gacd~ 

kandidaten' die dat niel doen. wor
den verwezen naar fagere eche
lons. Hoe dat svsteem in extrema 
werkt. kan men"in Bclgiê zien. 

Gt!en van de zittende raadshe
ren in de Hoge Raad heert zich 
politiek gemanire!iteerd en geen 
van hen 7.0U dus onder het sys
leem-V iln den Burg in a.anmcr~ 
king zijn gekomen \'O,')r benoe
ming. Nu is het VCf'\.'e1cnuc van 
veel beroepen in de juristerij dat 
politieke profilering er niet bij 
past. Rechters moeten onafhanke
lijkheid uitstralen en 'lfechts ecn 
enkeling vindt dat verenigbaar 
mct een. lium:.HltschiJp van. IJa! 
'il:t:ln .J.:.:1!vÎr!..'ilc:n in t!t:n rmlitît:kc 

partij. Die enkeling wordt in de 
toekomst in de Ho[!:e Raad be
noemd. Topadvocaten hebben 
heel hard moelen werken om die 
top te bereiken. De paar die de 
tijd hadden om hun neus I!en keer 
op een panijbijeenkomst te laten 
zien. komen in dc toekomst al 
snel ,voor bl'noe,~ing in .d~ Hoge 
R,l:.... __ me:~~ng. Pd!ltcke ac
tiAteil\.'Tt lij~en alleen VOor hoog
leraren geen probleem. dus in de 
toekomst zal het Junded van oud
hooglera.ren onder Ut: raadsheren 
toenemen. 

Dit is :tllt:maal nOl! met zo crI! 
als ecn !)cnDcminl! in de H01!~ 
R:Jld mOr IlJri~lt:n he: W.t!h:ûïa 

zou zijn. Het lidmaatschap van de 
Hoge Raad steekt echter schnl ar 
bij andere juridische beroepen. 
Niet alleen hel salaris is beschei
den vergeleken bij hel inkomen 
Van bijvoorbeeld een top advocaat. 
Ook. is hel een van de eenzaamste 
beroepen in Nederland. Een 
raadsheer leeft in een papieren 
Wereld. Hij or zij werkt thuis. zÎet 
nooit de partijen waarover geoor· 
deeld wordt en ontmoet de colle· 
ga's slechts eenmaal per week. 

De arbeidsvreugde van eel1 
raadsheer moet geheel kamen var; 
noeste, eenzame, intellectuele ar· 
beid. Als kandidaten dan ook no! 
een sollicitatiegesprek mei 
Kamerleden moeten ondergaan 
zou het aantal beschikbare en ge 
schikte kandidaten wel eens dr::l5 
tisch kunnen afnemen. 

Het doel van Van den Burg i, 
natuurlijk om via de benoemingel 
invloed re kunnen uitoefenen 0l 
de beslissingen van de Hogl 
Raad. Dat zal hem niet lokken 
De vorm van de besluitvorming il 
de Hoge Raad is niet een politie 
kc. waarin de individuele raadshe 
ren zich kunnen prorileren. I 
sommige buitenlandse hoOgsl 
rechtscolleges kan dat wel. Gnde 
het Amerikaanse rechtssysteer 
zijn bijvoorbeeld zogenaamde dij 
senting opinio"s toegestaan e 
kan ecn individuele raadsheer zij 
oordeel over een zaak publiek m. 
ken. Het is opvallend dat ook i 
de Verenigde Staten afwijkend 
opvattingen alleen bij het hoogs! 
federale reehtscollc2e. hCl Amer 
kaanse hooggerechtshor veel voo 
komen. Andere rechtscollege 
waaronder de hoogste rechte 
van de arzonderlijkë staten. hel 
ben een overheersende voor kei 
voor rechtspraak op basis v~ 
consensus, willlrbij de beslissir 
unaniem genomen wordt. Dat sy 
teem geldt ook in Nederland: di 
senting opinions zijn hier zei 
verboden. 

Hot blijft natuurlijk voor Vi 
den Burl! aantrekkelijk om ten 
te gaan naar de situatie die in I 

vorige eeuw bestond. toen 
Tweede Kamer wel substantil 
invloed uÎwefende op de bem 
min!!en in de HOl!e Raad. Tot 
de jaren zestig van deze eeuw \l, 

zelrs een aantal zetels in de Ho 
Raad informeel gereserveerd ve 
katholieken. De-invloed van ( 
katholieken is echter nooit h 
kenbaar geweest in concrete ! 
slissingen van de Hoge Raad. 
intensieve bemoeienis door 
Tweede Kamer met de benoem 
gen had tacn wc\ ecn ander 
reet: ecn matiec kwaliteit van 
Hoge Ra.ad. Die kwaliteit daa 
in de loop van d~ ne,gemier 
el!uw tot een zodanig mve:lU.· 
regelmatig werd voorgesteld 
Hoge Raad maar op te heffen. 

Een slecht runctionerende I 
ge Raad doet. in ons stantsbes 
het belang van de wetgever 1 
nemen. Dan kan immers het I 
lement niet mcer de onderwer 
die het niet zelr wil reeclen 
de Hoge Raad overlaten: zoals 
thanasie. d'.! huweiijkswetge\ 
cn het stakinl!srecht. Het C 
heeft denk ik daarvoor 1!en 
ander'l,! middcl~n dan het h!!\' 
delen van deze omweg. 

De atllt!ur iJ pS.l'cJlOloog 
),oo(dt1oct'fIf /l1l1l dl.' ÎllridiscJll' 
cul(/..';( I'all dl' Erusiwl.\" Cnin 
(t'Î( Rotterdam. 
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