
 
 
De Burgemeesters van Brussel, Praag, Amsterdam en Boedapest komen samen in het Stadhuis van 

Brussel rond het thema van de Rechtsstaat met Europees commissaris Didier Reynders 

 

Het afgelopen decennium stonden kwesties over de rechtsstaat hoog op de Europese agenda. De 
algemene achteruitgang van de democratie en de problemen van de rechtsstaat kunnen niet alleen 
door de EU-instellingen worden opgelost.  Op lokaal niveau spelen steden en regio's een centrale rol 
bij het verdedigen en bevorderen van de rechtsstaat, terwijl zij ook tot de eerste behoren die te lijden 
hebben onder het ontbreken van een rechtsstaat in een land. Het "Pact van Vrije Steden", dat op 
initiatief van de burgemeesters van de hoofdsteden van de "Visegrád 4" ondertussen tot een Europees 
en wereldwijd netwerk van meer dan 30 steden is uitgegroeid, is gebaseerd op de waarden 
democratie, vrijheid, menselijke waardigheid en de rechtsstaat.  

 

Steden lijden vaak onder dit rechtsstatelijk tekort door gedwongen centralisatie, politieke 
discriminatie en financiële destabilisatie als gevolg van het optreden van hun respectievelijke nationale 
regeringen.  In sommige gevallen heeft het beleid van de noodtoestand als gevolg van de pandemie 
de financiering en de bevoegdheden van de steden beperkt, wat ook heeft geleid tot een achteruitgang 
van de rechtsstaat.  Deze centralisatie-inspanningen zijn duidelijk in strijd met de belangen van de 
Europese Unie en haar subsidiariteitsbeginsel. Stadsbesturen staan in rechtstreeks contact met de 
burgers op veel gebieden die hun dagelijks leven beïnvloeden en door hun verantwoordelijkheden 
spelen steden een cruciale rol bij het waarborgen van de Europese waarden.     

 

Burgemeesters van vier steden die lid zijn van het Pact kwamen op 7 februari 2023 in Brussel bijeen 
om in het kader van de conferentie "Cities for the Rule of Law" samen met commissaris Didier Reynders 
te bespreken hoe steden kunnen bijdragen tot de bevordering van de waarden van de Europese Unie 
en de rechtsstaat. De steden en de commissaris gingen ook na wat de Europese Unie kan doen om de 
steden bij deze inspanningen te ondersteunen.  Deskundigen uit de academische wereld en het 
Europees Parlement gingen verder in op de problemen in Europa en hoe die kunnen worden 
aangepakt.  

 

Het Pact van Vrije Steden roept de Commissie op de steden te erkennen als onmisbare partners bij de 
handhaving van de mensenrechten en bij het waarborgen van de toepassing van de fundamentele 
beginselen van de Europese Unie, zoals de rechtsstaat. De steden van het Pact stelden voor dat 
verslagen over de rechtsstaat zouden ingaan op de rechtstoestand van steden/gemeenten en de 
mogelijke achteruitgang daarvan aan de orde zouden stellen. Op die manier zouden de juridische en 
economische situatie van steden onderdeel van de landenspecifieke aanbevelingen moeten zijn. 


