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◙ Grondwettelijk Hof in 

groot gevaar 

  

 Vanuit EU-LAT 

Network werd besloten over 

te gaan tot een Europese 

actie. Immers  in Guatemala 

is eindelijk - na meer dan een 

jaar uitstel - overgegaan tot 

de benoeming van de nieuwe 

magistraten voor het 

Grondwettelijk Hof. Maar 

wat blijkt?  Duistere figuren 

komen voor op het lijstje van 

de verkozen kandidaten.  

 

 

◙ Voor België activeerde PNALC, het Nationaal Platform voor Latijns-Amerika en de 

Caraïben, het initiatief. Op 30 maart werd een brief gestuurd naar het ministerie van 

Buitenlandse Zaken,  naar de Belgische leden van het Europees Parlement en naar de 

Belgische ambassade in Panama met kopie aan Directie-Generaal 

Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). 

 

 Hieronder de aanhef gericht tot de  Belgische leden van het Europees Parlement:      

Aan de Belgische leden van het Europees Parlement, 

  De koepels 11.11.11 en CNCD-11.11.11 willen u ter informatie, samen met 

Broederlijk Delen, We Social Movements, Frères des Hommes, Centre tricontinental, de 

solidariteitscomités Oscar Romero en Solidair met Guatemala, deze brief overmaken van 

het EU-LAT netwerk, waarvan verschillende van voorvermelde organisaties actief lid zijn. 

 Hiermee willen we onze grote bezorgdheid uitdrukken over de strijd tegen de 

straffeloosheid en de corruptie in Guatemala. 

  Op 10 maart 2021 werden de tien vaste en plaatsvervangende magistraten van het 

Grondwettelijk Hof (Corte de Constitucionalidad) in Guatemala benoemd. De meerderheid 

van de gekozen magistraten voldoet in onze ogen niet aan de criteria van eerbaarheid, ethiek 

en professionalisme die voor deze functie vereist zijn. Tegen sommigen van hen loopt zelfs 

nog een proces. Dit nieuwe Hof zou normaliter op 14 april aantreden, maar er moeten nog 

verschillende beroepsprocedures worden afgehandeld door het huidige Grondwettelijk Hof. 
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 Wij vrezen dat met de benoeming van het nieuwe Hof alle inspanningen ter bestrijding 

van de straffeloosheid en de corruptie verlamd zouden raken en de verworvenheden van de 

afgelopen jaren definitief verloren zouden gaan.  

  Daarom hebben wij in onderstaande mail de Belgische regering verzocht om via een 

publieke verklaring het belang van een sterke rechtsstaat in Guatemala te benadrukken, en 

hebben we hen ook gevraagd zich uit te spreken over de noodzaak van een onafhankelijke en 

professionele beslissing over de beroepsprocedures die zijn ingesteld tegen de magistraten.  

  In bijlage vindt u meer achtergrondinformatie. We zijn steeds bereid tot verdere 

toelichting indien gewenst. Hoogachtend, 

◙ Enkele (helaas vrijblijvende) Reacties ginder en hier 

 

* De krant Prensa Libre publiceerde op 13 april: 

"VS en EU vrezen gebrek aan rechterlijke onafhankelijkheid door onvolledige beëdiging 

van het Grondwettelijk Hof.  
 Sectoren vrezen een gebrek aan rechterlijke onafhankelijkheid door de vertraging bij 

de beëdiging van magistraat Gloria Porras. 

Het uitblijven van de beëdiging van rechter Gloria Porras, die is benoemd door de Hoge Raad 

van de Universiteit van San Carlos, baart verschillende nationale en internationale sectoren de 

meeste zorgen; zij omschrijven dit als een "vertragingstactiek". 

 Ook werden Nester Vásquez en Claudia Paniagua, titulaire en plaatsvervangende 

magistraten, verkozen door de vergadering van het College van advocaten en notarissen van 

Guatemala (Cang), nog niet beëdigd, omdat zij wachten op de afwikkeling van 

beroepsprocedures door de Cang alvorens de benoeming aan het Congres voor echt te 

verklaren. 

 

* Thomas Peyker, de ambassadeur van de Europese Unie in Guatemala, twitterde: 

"Wij zijn zeer bezorgd over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de 

#EstadoDeDerecho in Guatemala."  

* Julie Chung, waarnemend ondersecretaris van het Bureau of Western Hemisphere 

Affairs van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken drukte haar bezorgdheid 

uit. 

* Norma Torres van het Amerikaanse Congres, geboren in Escuintla, Guatemala twitterde:   

"Ik ben bezorgd dat #Guatemala grondwettelijke rechters zal kiezen met belangenconflicten 

en vermeende banden met corruptie, terwijl het de echte voorvechters van #EstadodeDerecho 

aanvalt. Guatemalteken verdienen een onafhankelijke rechterlijke macht en een transparant 

proces."  

 

* Er is een rechtstreeks gesprek geweest tussen Tilly Metz van de Gronen/Efa fractie in het 

Europees Parlement en de Europese ambassadeur in Guatemala Thomas Peyker over deze 

zaak. 

* Verder richtte de voorzitter van de Subcommissie Mensenrechten van het Europees 

Parlement een brief aan Josep Borrell de Spaanse poliicus en huidig Hoge 

Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en 

Veiligheidsbeleid.  
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