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EINDVERSLAG 
Vastgesteld 18 december 1980 

Met de beantwoording van onderstaande nadere vragen en opmerkingen 
afkomstig uit de C.D.A.-fractie, zal naar de mening van de bijzondere com-
missie voor de Grondwetsherz iening' de plenaire afhandel ing van dit wets-
ontwerp voldoende zijn voorbereid. 

Artikel 6.6, eerste lid (benoeming) 

De leden van de C.D.A.-fractie waren nog niet over tu igd door de redene-
ring van de Regering die uit loopt op de conclusie dat het niet nodig is in dit 
artikel uitdrukkeli jk te vermelden dat de leden van de Hoge Raad door de Ko-
ning worden benoemd. Zodanige vermeld ing had in hun ogen wel degelijk 
betekenis. Vooralsnog achtten deze leden het niet vo ldoende dat artikel 84 
Wet RO bepaalt dat de president en de vice-presidenten van de Hoge Raad 
door de Koning worden benoemd. Vermeld ing in de Grondwet behield in de 
ogen van deze leden de voorkeur. 

Artikel 6.6, tweede lid (competentie) 

Naar aanleiding van de uiteenzetting van de Regering inzake de cassatie in 
het belang der wet verzochten de leden van de C.D.A.-fractie de Regering 
aan te geven in hoeveel gevallen door de procureur-generaal bij de Hoge 
Raad over de jaren 1976,1977, 1978 en 1979 dit rechtsmiddel is ingesteld. 
Daaraan knoopten de genoemde leden de vraag vast, of dit burgerl i jke, be-
lasting- dan wel strafzaken betrof. 

Deze leden hadden kennis genomen van de forse st i jging van het aantal 
cassatieberoepen over de jaren 1976, 1977, 1978 en 1979. In dit verband rees 
bij hen de vraag of de Regering overweegt tot ui tbreiding van het aantal leden 
van de Hoge Raad over te gaan. 

Artikel 6.6, derde lid (andere taken) 

Met vreugde hadden de leden van de C.D.A.-fractie kennis genomen van 
de nota van wi jz ig ingen, die geheel tegemoet kwam aan hun bezwaren: aan 
de Hoge Raad zullen slechts bij de wet andere taken kunnen worden opge-
dragen. 
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Kennis genomen hebbend van de uiteenzetting van de Regering ter zake 
van artikel 22 Wet RO stelden genoemde leden de vraag bij welke gelegem 
heid en over welke concrete zaak in de afgelopen jaren door de Regering ad-
vies aan de Hoge Raad ter zake van wetgeving is gevraagd. 

Het was de leden van de C.D.A.-fractie uiteraard bekend dat de Hoge Raad 
der Nederlanden in zijn arresten zo nu en dan van lacunes in de wetgeving 
gewag pleegt te maken. Ten aanzien van de stijl van de arresten merkten de-
ze leden nog op dat de indirecte rede (de zogenaamde «dat»-stijl) steeds 
meer verlaten wordt. In plaats daarvan gebruikt de Hoge Raad in zijn arres-
ten steeds meer de directe rede. Deze moderne aanpak juichten de genoem-
de leden toe. 

De leden van de C.D.A.-fractie stelden het contact tussen de Vereniging 
voor Rechtspraak en de vaste Commissie voor Justitie in het kader van de 
begrotingsbehandeling zeer op prijs. Zij waren ook op de hoogte van het feit 
dat er sedert enige tijd overleg plaatsvindt tussen genoemde vereniging en 
de Minister van Justitie ter zake van de technische aspecten van de wetge-
ving voornamelijk op het gebied van het arbeids- en huurrecht. Het leek deze 
leden aanbevelenswaardig het wetgevingsterrein dat aan de orde komt in de 
onderlinge contacten tussen de Vereniging voor Rechtspraak en de Minister 
van Justitie te verbreden. 

Alles overziende waren de leden van de C.D.A.-fractie teleurgesteld over 
het feit dat de Regering hun suggestie ter zake van de signalering van knel-
punten op het gebied van de wetgeving door de Hoge Raad der Nederlan-
den niet in meer positieve zin tegemoet was getreden. 

De voorzitter van de bijzondere commissie, 
Van Thijn 

De griffier van de bijzondere commissie, 
De Beaufort 
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