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Inleiding 
Via Zoom uiteraard. Het quorum van de helft van de 44 landen was ruim aanwezig, 30 landen. Voor de 
NVvR waren Marc en de ondergetekende namens Nederland aanwezig. 
Na de blijdschap om elkaar te zien start José in zijn laatste vergadering als voorzitter de meeting. Hij 
introduceert Tony Pagone, de Australische voorzitter van de IAJ, die de Europese collega’s een hart 
onder de riem steekt. 
 
ENCJ 
Na de roll-call spreekt Filippo Donato, de nieuwe voorzitter van de ENCJ, opvolger van ‘ onze’ Kees Sterk. 
Hij bepleit samenwerking tussen de vereniging van de Raden voor de Rechtspraak en de internationale 
vereniging van rechters. Hoewel de oorsprong en structuur een andere is, bestaat er wel een 
gemeenschappelijk doel. 
 
EAJ  
De voorzitter van de EAJ onderstreept dit laatste. 
Hij prijst voorts het werk van de Working Groups, zoals Ways to Brussels (waarvan uw verslaggever deel 
uitmaakt). Hij geeft aan dat de Study Commissions voorlopig niet vergaderen maar wel schriftelijk info 
uitwisselen. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat dit gewoon doorgaat. En dat wordt doorgegeven 
welke (vier) nationale leden deel uitmaken van de vier Study Commissions. De nationale organisaties 
kunnen de info die vanuit de Study Commissions wordt verspreid, in eigen land desgewenst delen met 
hun andere twee leden van de Trias, wetgever en regering. 
José geeft aan dat in de september 2021 vergadering de verkiezingen zullen plaatsvinden. En ook de in 
de ijskast geplaatste onderwerpen (nieuwe leden Gabon en de Filipijnen, en hoe om te gaan met de 
wanbetalers) komen dan terug. En de statutenwijzigingen om de jaren 50-statuten COVID-proof te 
maken.  
 
Situatie in lidstaten. 
In aansluiting op het rapport van de gelijknamige Working Group komen een aantal landen aan het 
woord die de situatie in hun land beschrijven. 
Polen. 
Bogdan Jedrys beschrijft wat er speelt in Polen. Zijn vereniging Iustitia zoekt steun bij de (jongeren onder 
de) bevolking middels het organiseren van allerlei events, variërend van klassespreekbeurten, 
sportwedstrijden en festivals tot ‘legal cafés’. Hij stelt voor een grote Internationale Conferentie over de 
rechtssttaat in Polen te organiseren. De IAJ is daartoe bereid. 
Kroatië  
Duro Sesso plaatst vraagtekens bij de onafhankelijkheid van een aantal Raden van de Rechtspraak in 
voormalige Oost-Europese landen. In Kroatië zijn ontwikkelingen gaande die lijken op de situatie in 
Polen. Hij hoopt en verwacht dat de Grondwet de Rechterlijke Macht zal beschermen. 
 



Griekenland  
De Griekse vertegenwoordiger spreekt in het Frans en mijn vertaalknop werkt niet zodat ik mijn roestige 
Frans moet aanspreken. De nieuwe regering heeft een grote wetswijziging voorgesteld inzake de 
organisatie en positie van de rechters. De bedoeling is dat er een permanente toetsing van rechters komt 
door een buiten de RM staande organisatie. Op basis van prestaties en output. Conform ‘de militaire 
school van de oorlog’, whatever that may be. De inspraak van rechters is ‘gewaarborgd ‘ door een drietal 
rechters bij het ministerie te detacheren. De rechtersvereniging wordt zo feitelijk buiten spel gezet. 
De EAJ neemt een resolutie aan die naar de regering zal worden gestuurd. 
Slowakije 
Ook daar speelt van alles wat lijkt op Polen. Zoals een voorstel om de Grondwet te wijzigen om sneller en 
tussentijds de leden van de Raad te kunnen ontslaan, zonder dat enige motivering is vereist. Verder ligt 
er een wetsvoorstel om een vergelijkbaar Duits delict van ‘Rechtsbeugung’ (misbruik bevoegdheid door 
rechters) in te voeren.  
Turkije  
Thomas uit Zwitserland geeft een toelichting op het Providence Fund. In totaal is een aanzienlijk bedrag 
naar Turkse collega’s overgemaakt. Vanwege veiligheidsredenen neem ik die hier niet over. De Duitse 
rechtersvereniging heeft een substantiële financiële bijdrage gedaan vanwege bespaarde reiskosten. 
 
Vergaderingen  
Allerlei kwesties die de IAJ als  vereniging betreffen passeren de revue. Twee kandidaten presenteren 
zich als eventuele opvolger van het zittende bestuur, zoals Duro Sesso (Kroatië), Mikhael (Zweden) en 
Sabine Mateljka (Oostenrijk). 
En de vraag of de uitgestelde vergaderingen in Portugal (ja) en Griekenland (misschien) doorgaan. De 
vergadering eindigt, na de nodige uitloop, met een korte laudatio van José als aftredend voorzitter.  
 
Verslag Tijn van Osch, 29 mei 2021. Zie ook: https://www.iaj-uim.org/news/eaj-meeting-on-line/  
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