
De strijd om een grondwetswijziging m.b.t. de rechtspraak en constitutioneel Hof in Polen 
 

 
 

De Poolse premier probeert met het politiek benoemen en ontslaan van rechters het Poolse 
rechtssysteem te ontmantelen en dat als dictatuur op de bevolking los te laten. Het 
Grondwettelijk Hof en de Raad voor de Rechtspraak protesteren heftig tegen deze politisering 
van het rechtssysteem in Polen. Ook in Turkije heeft premier Erdogan de grondwet veranderd om 
zijn politieke macht te vergroten, met o.a. het opsluiten van rechters en officieren van justitie. 
Dat kan in Polen ook gaan gebeuren, wanneer de rechters en officieren van Justitie niet precies 
doen wat de regering zegt. 
 

Tot zover het gevecht om onafhankelijk recht in Polen. Maar hoe zit het in Nederland? 
 
Nederland is de enige EU-lidstaat zonder grondwettelijk hof, en met artikel 120 in de grondwet 
dat elke toetsing van rechterlijke vonnissen verbiedt zodat in Nederland als enige lidstaat de 
rechtspraak volledig is gepolitiseerd wat de Poolse regering probeert na te doen. 

 

Het gevecht om grondwettelijke bescherming tegen een frauduleuze overheid ligt vandaag op 
straat met o.a. de poging tot strafaangifte van woordvoerder Wim Visser bij het Functioneel 
Parket van mr. Marianne Bloos in Amsterdam. Zie zijn verslag bij het Openbaar Ministerie. 
 
Tot nu toe hebben de alle Tweede Kamerleden en massamedia deze wantoestand in de 
rechtspraak zorgvuldig vermeden. Niemand in de media en politiek waagt het een vraag te stellen 
over de Nederlandse situatie die jaarlijks rechtstreeks leidt tot ca. 485 zelfdodingen van mensen 
die door de rechterlijke macht van Zittende en Staande magistratuur het leven niet meer zien 
zitten. Dat zijn per jaar twee keer zoveel slachtoffers als de Nederlanders die eenmalig zijn 
omgekomen bij de ramp met de MH17. Bij de kabinetsformatie wordt achter de schermen 
gevochten over wel of geen euthanasie, abortus of homohuwelijk, maar over de jaarlijkse 
rechtspraakdoden blijft men zwijgen. 
 
Dus iedereen die de rechtsstaat die per definitie niet bestaat ingevoerd wil hebben, zal vragen 
moeten stellen aan de media en politiek. 
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https://www.youtube.com/watch?v=2hOE9XkDYuQ
https://www.youtube.com/watch?v=2hOE9XkDYuQ
http://www.sdnl.nl/pdf/gespreksverslag-fp-18%20juli-1017+brief-van-29-augustus-2016-aan-functioneel-parket-beantwoording-sepo19912.pdf
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Een actuele vraag over de appel-rechtszaak bij het Gerechtshof van 20 juli 2017: sinds wanneer 
wordt een proces-verbaal pas opgemaakt nadat het vonnis/uitspraak of arrest is uitgesproken? 
Ja, ja, in deze zaak wel van 80 bollenboeren en investeerders met een schade van tweehonderd 
miljoen euro door een uitgelokt faillissement van o.a. de Rabobank.  
 
Overal in de rechtspraak wordt door de magistratuur de wet overtreden door als kennisdrager 
van ernstig strafbare feiten, gepleegd door beëdigde functionarissen in bijv. overheidsdienst, om 
artikel 162 Sv (lid C) te negeren. De rechters en officieren stellen zichzelf daarbij boven de wet, en 
spelen stommetje m.b.t. de toetsing aan de grondwet, internationale verdragen en 
mensenrechten, om met de blinddoek van Vrouwe Justitia een oogje dicht te knijpen bij 
dergelijke wetsovertredingen. Dus moet iedereen met gezond verstand hierover (ongewenste) 
vragen stellen aan de media en politici. Een eerste eis bij de kabinetsformatie moet zijn: het 
installeren van de Grondwettelijk Hof voor toetsing van vonnissen aan de grondwet, en het direct 
schrappen van artikel 120 uit de grondwet dat toetsing aan de grondwet verhindert. 
 
M.v.g. 
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http://www.hollandpromote.com/download/notarisverklaring%20-aug-2007.pdf   
 
Over het proces-verbaal dat door het gerechtshof pas NA de uitspraak zal worden vrijgegeven. 
Zeker is dat de verplichte vermelding van het uitreiken van de strafaangifte tegen de twee 
rechters door aangever Rietveld weliswaar is aanvaard en ingevoegd in het procesdossier, maar 
dat nu de truc kan worden uitgehaald dat dit cruciale aspect niet wordt vermeld in het PV dat pas 
na de uitspraak van het Gerechtshof wordt opgemaakt. Wettelijk kan dat niet. Ergo er wordt ook 
hier weer heftig gezwendeld door het college bij het Gerechtshof. De aangifte bij Bloos zal ook dit 
aspect moeten worden ingebracht door Visser samen met Ruud Rietveld. 
 

VERPLICHTE PROCESVERTEGENWOORDIGING & 
PROCUREURSGELDEN: MISVERSTAND OF GOUDMIJN? 
 
Prof. dr.ir. A. F.P. van Putten, Prof. M.H.P.M. Van Putten Ph.D., mrs. M. E. Van Putten- Veeken 
B.A. 
PO box 1200, 5602 BE Eindhoven, Stichting Hollandpromote.com. 
De verplichte procesvertegenwoordiging komt op 1 september 2008 ten einde. 
http://www.hollandpromote.com/download/het_jarenlang_misbruik_van_procureur_7_aug.pdf 
en zijn website: www.sdnl.nl/van-putten.htm  
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