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In de gesprekken komt aan de 
orde welke kandidaat, in het 
licht van de profielschets en 
het vereiste draagvlak binnen 
én buiten de Hoge Raad, bij 
uitstek geschikt is om tot 
president te worden benoemd.

Elke zes jaar wordt er een 
nieuwe president van de Hoge 
Raad der Nederlanden benoemd.

De vicepresidenten stellen een 
benoemings adviescommissie in. 

De commissie voert als eerste 
gesprekken met ieder lid van de 
Hoge Raad. Het gaat met name 
over aan welke vereisten de 
nieuwe president moet voldoen.

De president laat ten minste 
een jaar voor het aftreden de 
leden van de Hoge Raad weten 
dat hij/zij de functie van 
president ter beschikking stelt.

De commissie bestaat uit drie 
leden van de Hoge Raad die 
zich niet beschikbaar stellen  
om tot president te worden 
benoemd. 

Er volgen ook verschillende 
interne en externe consultaties 
met derden over de vereisten  
in de profielschets.

De gerechtsvergadering beslist, 
in een geheime schriftelijke 
stemming, bij meerderheid van 
stemmen of de voorgedragen 
kandidaat als president wordt 
aanbevolen. 

De president verzoekt de leden 
van de Hoge Raad binnen 14 
dagen te laten weten wie zich 
niet beschikbaar wil stellen  
om tot president benoemd te 
worden.

Er wordt ook een extern lid in  
de commissie benoemd.

Uiteindelijk stelt de commissie 
een eindrapport op met een 
aanbeveling van één naam die 
door de Hoge Raad aan de 
minister aanbevolen wordt  
om tot president te worden 
benoemd.* 

De profielschets wordt 
vas t   gesteld door de gerechts-
vergadering van de Hoge Raad. 
Waarna de commissie wederom 
gesprekken voert met ieder lid 
van de Hoge Raad én met de 
procureur-generaal bij de Hoge 
Raad en eventueel ook met 
externen.

Alle gesprekken en consultaties  
zijn vertrouwelijk. 

De commissie kiest een voor-
zitter en wordt in haar werk 
ondersteund door de griffier. 

Hoe verloopt de procedure rondom de aanbeveling van  
een nieuwe president van de Hoge Raad der Nederlanden?

Benoemingsadviescommissie

Het ‘Protocol procedure aanbeveling benoeming nieuwe president’ is op 23 maart 2018 
vastgesteld door de gerechtsvergadering van de Hoge Raad der Nederlanden. Dit protocol 
is te vinden op www.hogeraad.nl.

*  Het kan zijn dat er twee kandidaten voor benoeming in aanmerking komen.  
 Echter wordt er altijd maar één kandidaat voorgesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid.
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De commissie stelt een concept- 
profielschets op. Dit is voor de 
termijn van maximaal zes jaar. 

Opstellen van de  
profielschets

Besluitvorming door de 
gerechtsvergadering

!

VO
OR

ZI
TT

ER


