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Redactionele signalen

1

Vlak voor kerst hield Frans Timmermans een gloedvol
betoog tijdens een debat in het Europees Parlement over
de rechtsstaatsdialoog met Polen. De meeste aandacht
kreeg het deel waarin hij de Polen prijst voor hun rol bij
de bevrijding. Een eerder gedeelte van zijn speech werd
nauwelijks opgepikt, maar was minstens zo indringend.
Teruggrijpend op woorden van Churchill wees hij erop
dat de meerderheidsregel in een democratie niet gebruikt
mag worden om de rechtsstaat te dwarsbomen. Rechts-
staat en democratie mogen niet tegen elkaar worden
uitgespeeld: over en weer moeten deze instituties worden
gerespecteerd. Hij keerde zich fel tegen de aanvallen op
rechters en op de pers, in Polen en elders in Europa. Dit
indrukwekkende betoog, te vinden op de website van het
Europees Parlement (plenair debat van 14 december
2016), verdient instemming. Er is reden tot grote zorg
over de rule of law in Polen en breder in Europa.
In de ‘Redactionele signalen’ in SEW 2016, afl. 1 ging ik
al in op de situatie in Polen. Einde 2015 bleek dat de
nieuwe Poolse regering, gedomineerd door de partij voor
Recht en Rechtvaardigheid (PiS) het Constitutionele Hof
zodanig wilde hervormen, dat het feitelijk wordt lamge-
legd en aldus maatregelen niet meer kan toetsen. Daar-
door is de Grondwet de facto uitgeschakeld. De regering
deed in strijd met de Grondwet nieuwe benoemingen ter
vervulling van vacatures in het Hof. De regering weigerde
de negatieve oordelen van het Hof daarover en over de
nieuwe – inmiddels ingetrokken – Mediawet, waarin de
publieke omroep werd gemuilkorfd door deze recht-
streeks onder politieke controle te plaatsen, te publiceren.
Zonder publicatie zijn ze niet rechtsgeldig. Ook werden
de procedurele bepalingen zo gewijzigd dat die nauwelijks
werkbaar zijn. Het Hof moet de zaken op volgorde van
binnenkomst afdoen. Dat maakt dat de meest recente
zaken over de hervormingen door de regering blijven
liggen: er is een enorme zaaksachterstand bij het Hof.
Daarnaast is bepaald dat het Hof enkel uitspraken kan
vaststellen in aanwezigheid van de volledige formele be-
zetting. Aangezien het Hof de nieuwe benoemingen door

de regering ongrondwettig acht en ze niet accepteerde,
maakt dat het Hof vleugellam. In het NJB 2016/2060
werd aandacht besteed aan de voordracht van de president
van het Hof ter gelegenheid van een werkbezoek in okto-
ber. Hij stelde ronduit dat Kaczyński oorlog voert tegen
de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht met als
doel de rechterlijke macht om te vormen tot een instru-
ment dat loyaal is aan zijn nationalistische politieke
agenda. De president is inmiddels met pensioen, zodat
nu een regeringsgezinde president kan worden benoemd.
Een aantal stappen van de begin 2016 gestarte rechtsstaats-
dialoog zijn inmiddels doorlopen (zie hierover NJB
2016/825). De Commissie heeft een opinie uitgebracht,
waar Polen niets mee deed. De daaropvolgende aanbeve-
ling, waarin de Polen werden opgeroepen om binnen
drie maanden een aantal maatregelen te nemen die de
schendingen van de Poolse Grondwet moeten opheffen,
legde Polen naast zich neer. De volgende stap is het doen
van een voorstel aan de Raad van Ministers om bepaalde
rechten van Polen te schorsen (art. 7 lid 1 en 3 VEU).
Hoe krachtig en indrukwekkend het betoog van Timmer-
mans ook was, de Commissie sloeg uiteindelijk niet met
de vuist op de Poolse tafel. Ze kwam met een nieuwe
aanbeveling, dit keer binnen twee maanden op te volgen.
Naar verluidt is dit een onderdeel van een vernuftig poli-
tiek spel binnen de EU zelf. Zo kan tijd worden gewon-
nen om voldoende steun te vergaren voor het voorstel tot
schorsing.
Dan moet de Europese Raad wel met eenparigheid van
stemmen constateren dat sprake is van een voortdurende
en ernstige schending van de waarden van de EU (art. 7
lid 2 VEU). De kans dat dat gebeurt, wordt klein geacht
omdat Hongarije Polen steunt en naar verluidt ook het
VK tegen zal stemmen. Toch zou mijns inziens die pro-
cedure moeten worden doorgezet: de lidstaten moeten
dan ieder afzonderlijk duidelijk maken waar ze voor
staan. Wat mij betreft is dat pal vóór de rechtsstaat.

Adrienne de Moor-van Vugt, hoofdredacteur

– 1 –

S
E

W
-

N
U

M
M

E
R

1
•

J
A

N
U

A
R

I
2

0
1

7


