
Open Universiteit 
www.ou.nl 

Europees ingrijpen in Poolse rechtsstaat is
gerechtvaardigd
Citation for published version (APA):

Janse, R. (2017). Europees ingrijpen in Poolse rechtsstaat is gerechtvaardigd. NRC Handelsblad.

Document status and date:
Published: 25/08/2017

Document Version:
Peer reviewed version

Document license:
CC BY-ND

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between
the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the
final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
https://www.ou.nl/taverne-agreement

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

pure-support@ou.nl

providing details and we will investigate your claim.

Downloaded from https://research.ou.nl/ on date: 23 May. 2023

https://research.ou.nl/en/publications/22052777-ca98-452d-92ca-598d37d03399


Europees ingrijpen in Poolse
rechtsstaat is gerechtvaardigd
Europa zit niet te wachten op een lidstaat die zijn eigen rechtsstaat
afbreekt. Timmermans moet doorpakken in Polen, schrijft Ronald Janse.

H
et ultimatum dat de
Europese Commissie
aan Polen heeft gesteld
loopt deze week af. De
regerende Partij voor
Recht en Rechtvaardig-
heid (PiS) moet alle
maatregelen intrekken

die het einde betekenen van de onafhanke-
lijkheid van de rechterlijke macht. Anders
neemt de Commissie het initiatief om arti-
kel 7 te activeren van het Verdrag van de Eu-
ropese Unie. Op basis daarvan kan de EU
optreden tegen lidstaten die ernstig en sys-
tematisch inbreuk maken op de waarden
waarop de EU is gebaseerd, waaronder het
re c ht s s t a at b e g i n s e l .

De artikel 7-procedure heeft twee fasen.
De eerste, waarvoor steun nodig is van min-
stens 22 van de 28 lidstaten, leidt tot een
veroordeling van Polen wegens „duidelijk
gevaar voor een ernstige schending” van de
waarden. De tweede houdt in het uiterste
geval de opschorting in van het stemrecht
van Polen in de Europese Raad. Daarmee
komt het land buitenspel te staan bij alle be-
langrijke Europese besluiten. Voor deze
drastische stap is unanimiteit vereist.
Kaczynski, partijleider van de PiS, vindt dat
de Europese Commissie zich niet mag be-
moeien met wat hij ziet als interne aangele-
genheden. Dit standpunt is gebaseerd op
een misvatting.

De EU is een organisatie van landen die de
waarden onderschrijven van de democrati-
sche rechtsstaat. Dat staat in het Verdrag van
de Europese Unie. Het blijkt uit de voorwaar-
den om lid te worden. Het is ook altijd zo ge-
weest: toen de Spaanse dictator Franco in
1962 een associatieverdrag met uitzicht op
lidmaatschap wilde, kreeg hij nul op rekest.
De EU vraagt respect voor de waarden van
landen waarmee zij handelsverdragen sluit
of waaraan zij ontwikkelingshulp verleent.
Dat is moeilijk te verdedigen wanneer haar
eigen leden de waarden met voeten treden.

Ten slotte is er het functioneren van de

Europese rechtsorde, bijvoorbeeld rond het
Europese arrestatiebevel. Als de ene lidstaat
verzoekt om de uitlevering van de verdach-
te van een ernstig misdrijf, dan moet de an-
dere lidstaat dit verzoek spoedig en met een
minimum aan formaliteiten opvolgen. Zo
kunnen verdachten van ernstige feiten snel
worden berecht. De bereidheid mee te wer-
ken aan deze soepele uitlevering binnen de
EU is gebaseerd op het vertrouwen dat ver-
dachten in andere lidstaten een eerlijk pro-
ces krijgen onder leiding van een onafhan-
kelijke en onpartijdige rechter. Polen onder-
graaft dit vertrouwen.

D e Commissie heeft dus het volste
recht zich te bemoeien met de Poolse
rechtsstaat. Sterker, de lidstaten zélf

hebben de EU met de artikel-7-procedure de
bevoegdheid verleend op te treden tegen le-
den die afglijden naar een autoritaire staats-
vorm. Ook Polen heeft daarvoor getekend.

Maar de geloofwaardigheid van de Com-
missie staat op het spel. Voorafgaand aan de
‘a a n b e ve l i ng ’ van 26 juli deed de Commis-
sie afgelopen jaar al twee vrijwel identieke
aanbevelingen met ultimatums. Polen gaf
geen krimp, de Commissie liet het erbij zit-
ten. De Commissie en de lidstaten hebben
de afgelopen jaren toegekeken hoe Honga-
rije onder Viktor Orbán is verworden tot een
autoritaire, onvrije democratie. Orbán heeft
aangekondigd de eventuele lancering van
de tweede fase van de artikel 7-procedure te
blokkeren. Meer dan de scherpe veroorde-
ling van Polen op grond van de eerste fase
zit er dus niet in.

Toch moet Frans Timmermans, de ve r -
antwoordelijke eurocommissaris, daad bij
het woord voegen. De belangen van de EU
bij de instandhouding van de waardenge-
meenschap zijn groot. Europese burgers zit-
ten niet te wachten op een lidstaat die zijn
eigen rechtsstaat afbreekt en die invloed
heeft op Europese besluitvorming en wet-
geving. De Poolse rechterlijke macht en op-
positie verdienen krachtige steun.

De Poolse
o p p o s it i e
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lidstaten
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