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Op 11 en 12 september nam de nieuwe voorzitter van de Commissie Internationaal, Tijn van Osch, 
samen met Marc Fierstra van het bestuur van de NVvR deel aan de jaarlijkse vergadering van de 
International Association of Judges (IAJ). De vergadering, via ZOOM, was grotendeels van formele 
aard. De eerste dag van de vergadering stond in het teken van het (juridisch) repareren en het 
bekrachtigen van eerder genomen besluiten. Verder stond de benoeming van allerlei nieuwe 
bestuurders op de agenda. Niet onverwacht werd de Portugese Jose Igreja Matos, de charismatische 
voorzitter van de Europese tak EAJ, de nieuwe voorzitter van IAJ. Hij volgde Tony Pagone uit Australië 
op. Voor de overige bestuurszetels waren evenveel kandidaten als vacatures. Een daarvan is Sabine 
Matejka, president van de Weense rechtbank. Duro Sessa, lid en voormalig president van de 
Kroatische Hoge Raad, is benoemd tot voorzitter van EAJ. Daarnaast zijn de rechtersverenigingen van 
Gabon (Synamag)  en de Filipijnen (METCJAP) toegelaten als nieuwe leden van de IAJ. 
Op dag twee bespraken de aanwezigen de vastlegging van de (als gevolg van Covid-19 vereiste) 
wijziging van de statuten en de financiën van de vereniging. Dat bleken hamerstukken.  
Omdat de laatste jaren als gevolg van de pandemie geen fysieke bijeenkomsten konden worden 
georganiseerd, hebben de studiecommissies van de IAJ alleen schriftelijke landeninformatie kunnen 
ophalen die ze tijdens de vergadering presenteerden. De eerste studiecommissie besprak de 
gevolgen van Covid-19 voor de toegang tot de rechtspraak. ‘The Rule of Law requires the judiciary to 
fulfil its duties even – and especially – in a state of emergency. No emergency overrides the Rule of 
Law. The Rule of Law especially requires the judiciary to review governmental decisions that could 
interfere with people’s rights.’  
De tweede studiecommissie sprak over ‘How data protection rules are impacting on civil litigation,’ 
terwijl de vierde commissie zich bezig hield met de vraag hoe fraude en corruptie op de werkplek, 
werknemers beïnvloeden. De derde commissie boog zich over het onderwerp ‘Communication in the 
court rooms, covering different questions related to interpreters and to the communication of judges 
with non-legally educated participants to the criminal proceedings.’ Een belangrijke opmerking 
luidde: ‘A majority of the answers to the questionnaire affirm that the body language of accused 
persons, victims or witnesses is quite important and can influence the outcome of a case, whilst 
others deny such influence.’ 
Verder kwamen ook nog de verslagen van de vertegenwoordigers/waarnemers bij internationale 
organisaties zoals UNO en de Haagse Conferentie voor IPR aan de orde, maar deze leidden niet tot 
discussie. Opmerkelijk nieuws is dat de EU voornemens is toe te treden tot de Judgment Convention 
2019 inzake de wereldwijde erkenning van buitenlandse vonnissen in civiele en handelszaken. Een 
grote stap richting inwerkingtreding van dit belangrijke verdrag. 
Tot slot presenteerde Israël zich met een filmpje, waarin onder andere de president van Israël aangaf 
als advocaat altijd tegen rechters te hebben opgekeken en ons daarom graag verwelkomde als de 
vergaderlocatie voor komend jaar.  
 


