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INTRODUCTIE 
 

Voor  U  ligt  (of  staat  op  het  scherm)  de 
eerste  nieuwsbrief  van  de  Stichting 
Rechters  voor  Rechters.  Met  deze 
Nieuwsbrief  informeren wij u over waar 
de  Stichting  voor  staat, wat de  Stichting 
oet  en  wat  u  voor  de  Stichting  kunt 
oen. 
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Rechters voor Rechters 
 
De  stichting  “Rechters  voor  Rechters”  is 
opgericht in 1999 door Bert van Delden, tot 
voor kort nog voorzitter van de stichting. De 
Stichting  heeft  als  doel  het  bieden  van 
(vooral  immateriële)  steun  aan  rechters  in 
het  buitenland  die  –  in  verband  met  hun 
beroepsuitoefening  –  in  moeilijkheden  zijn 
geraakt  of  dreigen  te  raken.  Daarbij  valt  in 
het  bijzonder  te  denken  aan  de  schending 
van  hun  onafhankelijke  positie  of  de 
beperking  van  hun  vrijheid  van 
meningsuiting.  De  aandacht  gaat  daarbij 
vooral uit naar individuele rechters.  
De Stichting heeft in het verleden een aantal 
alen  actie  ondernomen,  onder  meer  ten 
ehoeve van een Tunesische rechter. 
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In  november  2009  heeft  onder  leiding  van 
Bert van Delden, een van de oprichters, een 
brainstormsessie  plaatsgevonden  over  de 
toekomst  van  de  Stichting  in  aanwezigheid 
van  een  aantal  rechters  en  raadsheren.  De 
aanwezigen  waren  enthousiast  om  de 
werkzaamheden  van  de  Stichting  te 
activeren en te intensiveren. 
Als  gevolg  daarvan  is  een  nieuw  bestuur 
eformeerd  dat  in  december  2009  is g
aangetreden.  
 
Dit bestuur bestaat uit: 
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Gerritjan van Oven, voorzitte
Tamara Trotman, vice‐voorzitte
olien Schukking, secretaris J
Gerrard Boot, penningmeester 
 

 Esther van der Laan voert de administratie 
en faciliteert de overige werkzaamheden.  
it  bestuur  is  verantwoordelijk  voor  deze 
ieuwsbrief. 
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Stand  n zaken 
 
Sinds  november  2009  is  –  naast  de 
bestuurswisseling  –  op  organisatorisch 
gebied  het  volgende  gebeurd.  De  statuten 
zijn aangepast, de Kamer van Koophandel is 
geïnformeerd over de bestuurswisseling  en 
er  is een begroting opgesteld. Er  is ook een 
lan van aanpak ontwikkeld dat uitgaat van 
en  sc
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 3 hillenmodel: 

 ‐ 1e schil: dit is het bestuur 
‐ 2e  schil:  bestaat  uit  20  tot  40 

rechters  en  raadsheren/  leden  van 
de  zittende  magistratuur  (liefst 
verspreid  over  de  verschillende 
gerechten)  die  actief  willen 
meedoen door contacten te leggen of 
onderhouden  met  rechters‐in‐nood 
in  het  buitenland  en  eventueel 
willen meedoen  aan  een werkgroep 
die  een  bepaalde  regio  of  een 
bepaald  land  tot  zijn 
aandachtsgebied rekent. 

‐ 3e schil: bestaat uit (zoveel mogelijk) 
rechters  en  raadsheren
zijn  passief  mee  te  de

willen  ondersteunen  en/of  peti‐ties 
willen  ondertekenen,  wellicht  een 
jaarlijkse  bijeenkomst  willen 
bezoeken om over het beleid van de 
stichting  te  spreken  en  vooral  ook 
een  financiële  bijdrage  willen 

  die  bereid 
nken,  acties 

leveren. 
 
Verder is er een aantal contacten gelegd met 
en  acties  ondernomen  ten  behoeve  van 
rechters‐in‐nood  zoals  elders  in  deze 
Nieuwsbrief wordt  
besproken. Er zijn gesprekken gevoerd met 
de  voorzitter  van  de  NVVR  en  twee  leden 
van  de  Raad  voor  de  Rechtspraak.  We 
hebben  de  indruk  dat  beide  organisaties 
positief  staan  ten  opzichte  van de  Stichting 
n  waar  nuttig  en  mogelijk  ook  tot e
samenwerking bereid zijn. 
 
Tot slot is gewerkt aan de ontwikkeling van 
een  logo,  dat  inmiddels  af  is  en  dat  u 
bovenaan  deze  nieuwsbrief  aantreft.  Ook 
wordt  er  een  eigen  website  opgezet  onder 
de naam www.rechtersvoorrechters.nl. 

 

 

ACTIES/LANDEN 
 

In deze rubriek treft u een overzicht aan 
van  de  landen  waarover  Rechters  voor 
Rechters  tot  op  heden  informatie  heeft 
kunnen inzamelen en van welke acties er 
eventueel  al  met  betrekking  tot  deze 
landen  en  cases  zijn  ondernomen  of  op 
korte termijn in de planning staan. 
 
Filippijnen 
Rechters  voor  Rechters  werd  er  van  op  de 
hoogte gesteld dat een met name genoemde 
rechter  in  de  Filippijnen  doelwit  was 
geworden  van  zeer  ernstige  bedreigingen 

u ta k e ovan it mili ire hoe . Er is met h m c ntact 
opgenomen.  
Hij  heeft  daarop  gereageerd.  In  nauw 
overleg  met  deze  rechter  zal  worden 
bekeken welke stappen er mogelijk zijn om 
hem van dienst te kunnen zijn. 
 
Georgië 
Tamara  Laliashvili  was  lid  van  de 
strafkamer  van  de  Hoge  Raad  in  Tbilisi, 

Georgië. Als zodanig beoordeelde zij  samen 
met  vier  andere  rechters  in  2004  een 
cassatieberoep van een voor moord op een 
journalist  veroordeelde  verdachte.  De  niet 
getrouwde  partner  van  de  journalist  had 
zich  als  slachtoffer  gemeld,  hoewel  de 
Georgische wet alleen gehuwde echtgenoten 
als  zodanig  toelaat.  De  strafkamer  van  de 
Hoge  Raad  besloot  de  partner  een  gelijke 
status  toe  te  kennen  in  het  strafproces. 
Hierop  volgde  een  disciplinaire  procedure 
tegen  vier  leden  van  de  strafkamer  (de 
vijfde  had  inmiddels  zelf  al  ontslag 
genomen).  De  vier  andere  leden  van  de 
strafkamer  werden  als  volgt  disciplinair 
bestraft:  één  ontving  een  berisping,  de 
andere  drie  werden  ontslagen.  Het  beroep 
tegen die maatregel werd  in augustus 2006 
door  een  disciplinaire  kamer  van  de  Hoge 
Raad  zelf  verworpen.  De  drie  ontslagen 
rechters  hebben  een  procedure  tegen 
Georgië  aangespannen  bij  het  Europese 

http://www.rechtersvoorrechters.nl/


Hoof voor de Rechten van de Mens. De zaak 
is nog aanhangig. 
 
Tamara  Laliashvili  is  inmiddels  met  een 
beurs van de Duitse overheid in Bremen aan 
het  promoveren.  Op  enig  moment  in  dit 
voorjaar zal zij, te gast bij het gerechtshof in 
Arnhem,  op  uitnodiging  van  Rechters  voor 
echters  een  lezing  houden  over  haar 
ederwaardigheden. 
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Rusland 
Olga Kudeshkina was rechter  in Rusland en 
is  door  de  Russische  overheid  in  2004 
ontslagen, hoofdzakelijk vanwege door haar 
geuite  kritiek  op  de  gang  van  zaken  met 
betrekking  tot  een  aantal  procedures.  Olga 
heeft  hiertegen  beroep  aangetekend, 
uiteindelijk bij het EHRM in Straatsburg. Zij 
werd  door  het  Hof  in  februari  2009  in  het 
gelijk gesteld: het aan haar gegeven ontslag 
vormde een niet toegestane inbreuk op haar 
vrijheid  van  meningsuiting  (29492/05).  In 
december  2009  bleek  dat  Rusland  geen 

guitvoerin   ging  geven  aan de Straatsburgse 
beslissing.  
Rechters  voor  Rechters  heeft  per  telefoon 
en  e‐mail  contact  opgenomen met  Olga.  Zij 
heeft  aangegeven  te  verwachten  dat 
publiciteit  haar  zaak  ten  goede  zal  komen. 
Rechters voor Rechters is bezig één of meer 
interviews  met  Olga  te  organiseren,  in 
gerenommeerde  (Nederlandse)  media. 
ventuele  vervolgacties  zullen  in  overleg 
et Olga worden ondernomen. 
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Slowakije 
De  toestand  van  de  rechterlijke  macht  in 
Slowakije  is  al  enige  tijd  onrustig.  Het  lijkt 
erop  dat  verschillende  stromingen  met 
elkaar  in  een  uiterst  gepolariseerd  conflict 
zijn  geraakt.  In  juni  2009  werd  de  toen 
ittende  minister  van  justitie,  Harabin,  tot 
resident van het hooggerechtshof en  
z
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daarmee  tevens  voorzitter  van  de 
Slowaakse  Raad  voor  de  Rechtspraak 
benoemd.  Harabin was  al  eerder  president 
van  het  hooggerechtshof  (1998‐2003)  en 
vanwege  zijn  overplaatsings‐beslissingen 
toen al bekritiseerd. In 2006 herriep hij – nu 
als minister van Justitie – alle benoemingen 
tot  president  van  de  districtsgerechten  en 
regionale  gerechten.  In  augustus  2009 
protesteerden vier  leden van de Hoge Raad 
tegen  zijn benoeming  tot president  van dat 
gerecht. In september volgde een open brief 
van 15 rechters gevolgd door een petitie van 
105 Slowaakse rechters (Slowakije telt 1174 
rechters).  Op  18  januari  2010  hebben  vier 
leden van de Hoge Raad  in verband met de 
benoeming  van  Harabin  tot  president  van 
het  hoog‐gerechtshof  een  procedure  in 
traatsburg aangespannen. Met één van hen 

ers contact.
S
heeft Rechters voor Recht  
 
Rechters  voor  Rechters  volgt  de  situatie 
auwlettend en overweegt welke acties het 
eest productief zouden kunnen zijn. 
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Turkije 
Er bestaan  in Turkije spanningen tussen de 
regering  en,  in  ieder  geval  een  aantal, 
rechters.  Het  wantrouwen  van  de  regering 
gaat tenminste zover dat 56 magistraten die, 
grof  gezegd,  beschuldigd  worden  van 
betrokkenheid bij een staats‐greep, zijn of  
worden  afgeluisterd  in  het  kader  van  de 
zogenaamde  Ergenekom‐affaire.  Tenminste 

taande  magistraten‐één  van  de  twee  bes
vakbonden voelt zich onder druk gezet. 
     
Rechters voor Rechters onderhoudt – op vrij 
moeizame  wijze  –  contacten  met 
verschillende  informanten  en  beraadt  zich 
op acties. 

 
 

 

TOT SLOT 
 

Wie  zich  na  lezing  van  deze  Nieuwsbrief 
aangesproken  voelt  en  in  de  2e  of  3e  schil 
zou  willen  meedoen,  wordt  bij  deze  van 
harte uitgenodigd zich aan te melden via het 
huidige  emailadres: rr@rechtspraak.nl,  zo 

mogelijk onder vermelding van kennis over, 
ervaring met  of  interesse  voor  een  land  of 
regio waaraan hij of zij aandacht zou willen 
besteden. 
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Rechters  voor  Rechters  hoopt  op  zo  veel 
mogelijk  geïnteresseer‐den.  Indien  u 
rechters  en/of  raadsheren  kent  die 
geïnteresseerd  (zouden  kunnen)  zijn  in het 

werk  van de  Stichting,  schroomt u dan ook 
niet om deze brief aan hen door te sturen. 
Financiële bijdragen zijn natuurlijk ook van 
harte  welkom  op  rekening  8071562  ten 
name van Stichting Rechters voor Rechters. 

 
 
 
 
 
Deze Nieuwsbrief is verzonden aan personen die kenbaar hebben gemaakt of van wie verwacht werd dat 
zij  daarin  geïnteresseerd  zouden  zijn.  Indien  u  geen  prijs  stelt  op  het  ontvangen  van  volgende 
Nieuwsbrieven  van  Stichting Rechters  voor  Rechters,  kunt  u  dit  kenbaar maken  via  rr@rechtspraak.nl. 
Mocht u deze Nieuwsbrief niet  rechtstreeks van Stichting Rechters voor Rechters hebben ontvangen en 
zou u dat in de toekomst wel graag willen, dan kunt u zich voor de Nieuwsbrief aanmelden via voornoemd 
emailadres.  Ook wijzingen  van  uw  emailadres  of  als  u  de  Nieuwsbrief  liever  op  een  ander  emailadres 
ontvangt, kunt u op die wijze doorgeven. 
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