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In deze nieuwsflits: 
 

 
Vrienden van Rechters voor Rechters, 
 
‘Je (wil) toch ook zélf iemand zijn, of worden, aan wie iets gevraagd kan worden’. In een mooie column van Désanne 
van Brederode naar aanleiding van de herdenking ‘Doorbreek de Stilte rond Syrië’ schrijft zij over het je niet moeten 
verschuilen achter genuanceerde (zelf)kennis en scrupules ("Heeft dit eigenlijk wel zin? Of doe ik het alleen maar om 
me goed te voelen?"), over het maken van verschil en het bieden van handelingsperspectief. 
[joop.nl/opinies/detail/artikel/25994_waarom_syrie_wel_en_kiev_en_congo_niet/] 
 
Een korte nieuwsflits daarom om u te attenderen op de mogelijkheid om namens Rechters voor Rechters deel te 
nemen aan de Caravana de Juristas in Colombia, een land waar het vervullen van het rechterlijk ambt vaak veel 
persoonlijke moed vereist. 
 
Ook een bericht van bestuurslid Esther de Rooij die in Braga (Portugal) deelnam aan een internationale bijeenkomst van 
Medel en daar de banden met andere rechtersverenigingen heeft versterkt.  
 
Tot slot - mocht u deze eerder hebben gemist - de uitnodiging voor onze bijeenkomst in Amsterdam op 26 maart a.s. 
waar wij stil zullen staan bij de situatie van rechters in de Oekraïne. Het belooft een interessante middag te worden. 
Ook is het een mooie gelegenheid om andere sympathisanten van onze stichting te ontmoeten en wie weet om daar 
nieuwe initiatieven mee te ontplooien  
 
Met warme groet! 
 
Tamara Trotman 
Voorzitter 
 
 
 

 

RR aanwezig bij Medel 
 

 
 
Op 13-16 februari vond in Braga (Portugal) de Medelconferentie plaats. Medel 
staat voor Magistrats européens pour la démocratie et la liberté [www]. 
Rechters voor Rechters heeft daar de status van observer. Esther de Rooij heeft 
Rechters voor Rechters vertegenwoordigd. 
 
Gesproken is o.a over de situatie in Turkije. Onze Turkse collega's zijn 
verontrust, boos en zeer geëmotioneerd over wat er gaande is in Turkije. Na het 
gestarte onderzoek in december 2013 naar corruptie bij de regering van 
Erdogan is de situatie voor onze collega's in snel tempo ernstig geworden. Zij 
zijn met stomheid geslagen dat zich deze ontwikkeling kon voordoen. Vele politiemannen, officieren en rechters zijn 
verplaatst omdat deze de regering onwelgevallige beslissingen hadden genomen. Zoals onze Turkse collega opende 
conferentie zei: het is "in, in, incredible" wat hier gebeurt. De rule of law wordt hier op grove wijze geschonden. Vooral 
steun uit het buitenland is belangrijk voor onze collega's in Turkije.  
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RR overweegt - al dan niet samen met Medel - een statement uit te brengen omdat de positie van rechters daar ernstig 
onder druk staat.  
 
Verder was het een mooi moment om onze collega’s uit Servië en Bulgarije te ontmoeten. Zij bevestigden hoe 
belangrijk het voor hen was geweest dat zij steun kregen van RR bij het ontslag van hun collega’s. Zij bedankten daar 
nogmaals hartelijk voor. 
 
Dit alles maakt weer duidelijk hoe belangrijk het is je internationale collega’s te ontmoeten. Je hebt elkaar nodig voor 
het creëren van een netwerk dat je kunt gebruiken als je in actie moet komen. Wij blijven dat dus ook doen om onze 
effectiviteit te vergroten. 
 
 
 

 

RR oproep voor deelname aan Caravana de Juristas in Colombia 
 

 

 
 
 
Dit jaar zal van 23 – 31 augustus 2014 de vierde internationale Colombia Caravana missie worden georganiseerd.  
 
Tijdens de vorige missie (augustus 2012) reisden er voor het eerst ook (twee) rechters mee. Namens Rechters voor 
Rechters maakte Peter Ingelse deel uit van de missie. Hij schreef mee aan het rapport ‘Judges at risk‘ 
[rechtersvoorrechters.nl/colombia-caravana-presentatie-rapport-judges-at-risk] waarin de zeer moeilijke en vaak 
(levens)gevaarlijke werksituatie van rechters in Colombia werd beschreven. 
 
Het thema van deze missie is ‘Lawyers and the struggle for land rights’. Zie voor nadere informatie: 
[colombiancaravana.org.uk/launch-of-the-iv-colombian-caravana-lawyers-delegation-to-colombia] 
 
De organisatoren van de Colombia Caravana hechten eraan dat er 
opnieuw (en dit jaar zo mogelijk meer) rechters uit verschillende landen 
meegaan. Rechters voor Rechters heeft hier aandacht voor gevraagd 
tijdens de Medel bijeenkomst in Braga (zie hierboven). Ook wij zouden 
graag weer een deelnemer afvaardigen.  
 
Rechters voor Rechters is daarom op zoek naar vrijwilligers die 
belangstelling hebben voor deelname aan deze international missie. Als 
u dat zelf bent of als u iemand weet die daar geknipt voor zou zijn, dan 
horen wij dat graag vóór 18 april 2014 [info@rechtersvoorrechters.nl]. 
Beheersing van de Spaanse taal is een groot pré.  
 
Het spreekt voor zich dat u bereid bent om na afloop de daar opgedane 
kennis en ervaring te delen met anderen binnen en buiten de stichting, 
om voor Rechters voor Rechters Colombia te blijven volgen en om 
initiatief te nemen in het – samen met anderen - op effectieve wijze aan 
de kaak stellen van geconstateerde misstanden.  
 
 
 

 

Doneer nu! 
 

 
 
Uw financiële ondersteuning is voor RR onmisbaar. Die maakt het voor ons mogelijk om op te komen voor rechters die 
(dreigen te) worden ontslagen, bedreigd of vervolgd in verband met de uitoefening van hun beroep. De stichting is voor 
haar inkomsten volledig afhankelijk van giften. 
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Financiële bijdragen zijn van harte welkom op rekening 8071562 ten name van Stichting Rechters voor Rechters te Den 
Haag. 
 
Het mogelijk ook een inzamelingsactie te organiseren voor de Stichting. U kunt [hier lezen] over voorbeelden van 
dergelijke acties. Als u een inzamelingsactie wilt organiseren, dan kunt u daarover contact opnemen met 
[info@rechtersvoorrechters.nl]. 
 
RR is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat een gift aan RR, als het door de fiscus gestelde 
drempelbedrag (1% van het drempelinkomen) wordt overschreden, aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Over een 
schenking aan RR is ook geen erfbelasting of schenkingsbelasting verschuldigd. Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar 
bij het bestuur, dan wel bij de fiscus. 
 
 
 

 

Matters of Principle 
 

 
 

 
 
Op initiatief van de Stichting Rechters voor Rechters is op 25 juni 2012 het boekje Matters of Principle, Codes on the 
independence and impartiality of the judiciary uitgebracht met daarin de belangrijkste internationale, Europese en 
Nederlandse rechterscodes. De kernwaarden die in alle codes worden genoemd zijn: onafhankelijkheid, autonomie, 
onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en professionaliteit. 
 
Een digitale versie is online beschikbaar op [rechtersvoorrechters.nl/matters-of-principle/]. 
 
 
 

 

Aan-/afmelden nieuwsflits/-brief 
 

 
 
Deze nieuwsflits 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 nieuwsflits/-brieven van Stichting 
RR, kunt u dit kenbaar maken via [info@rechtersvoorrechters.nl]. 
 
Mocht u deze nieuwsflits niet rechtstreeks van Stichting RR hebben ontvangen en zou u dat in de toekomst wel graag 
willen, dan kunt u zich voor nieuwsflitsen aanmelden via voornoemd emailadres. 
 
Ook wijzingen van uw emailadres of als u nieuwsflitsen/-brieven liever op een ander emailadres ontvangt, kunt u op die 
wijze doorgeven. 
 
 
 

 Volg Rechters voor Rechters ook via twitter [@J4J_RR] 
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Uitnodiging 
 

Onafhankelijkheid geen vanzelfsprekendheid   ~   Rechters in nood 
 

 
Het bestuur van Rechters voor Rechters nodigt u uit voor een bijeenkomst op 26 maart a.s. 
Tijdens deze bijeenkomst zullen twee ontslagen rechters uit Kiev, Oekraïne, hun verhaal met ons delen. 
 
Nu de stichting zo’n vijf jaar actief is sinds haar doorstart nodigen we u graag uit voor een middag met interviews, 
paneldiscussie, gevolgd door een borrel. De middag zal in het teken staan van onze missie ‘Steun aan 
buitenlandse collega-rechters in nood’. Hoe kunnen we individuele collega’s ondersteunen en hoe kan een 
bijdrage worden geleverd aan procesverandering die beoogt de positie te versterken van rechters die in 
moeilijkheden zijn gekomen of dreigen te komen vanwege hun beroepsuitoefening? Deze en aanverwante vragen 
zullen tijdens het debat aan bod komen. 
 
Sprekers: 
 

 Oleksandr Volkov, voormalig rechter Hoge Raad van Oekraïne 
 Oleg Bachun, voormalig rechter rechtbank Kiev, Oekraïne  
 Geert Corstens, president Hoge Raad der Nederlanden 
 Bart van Lierop, raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven en voorzitter van de 

Consultative Council of European Judges van de Raad van Europa 
 Daphne Bergsma, directeur Europa van het ministerie van Buitenlandse zaken 

 
De klacht die Oleksandr Volkov over zijn ontslagprocedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
heeft ingediend is bij uitspraak van 9 januari 2013 gegrond verklaard. Het EHRM heeft een schending van de 
artikelen 6 (fair trial) en 8 (respect private life) van het EVRM vastgesteld. Het EHRM heeft de Oekraïense 
autoriteiten onder meer opgedragen Volkov te herbenoemen tot rechter in het Hoge Raad van Oekraïne, hetgeen 
tot op heden niet is gebeurd [www]. De stichting Rechters voor Rechters heeft op verzoek van de gemachtigde 
van Volkov een ondersteunende brief geschreven aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa dat 
toezicht houdt op de tenuitvoerlegging van de uitspraken van het EHRM [www]. 
 
Na het inhoudelijk gedeelte zal het bestuur enkele mensen speciaal in het zonnetje zetten.  
 
Datum: Woensdag 26 maart 
Tijd: 15:00 uur inloop, 15:30 uur begin. Tot circa 17.00 uur, met aansluitend een borrel. 
Locatie: Paleis van Justitie, IJdok 20, 1013 MM  Amsterdam (loopafstand Amsterdam CS, [routebeschrijving]) 
NB: Bij binnenkomst moet u zich melden bij de portier en een geldig legitimatiebewijs laten zien. 

 
We hopen u te mogen verwelkomen en zien uw aanmelding graag uiterlijk 21 maart tegemoet via 
[info@rechtersvoorrechters.nl].  
 
Met vriendelijke groet,   
 
Het bestuur van de Stichting Rechters voor Rechters 
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