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INLEIDENDE OPMERKINGEN
Voor u ligt de nieuwste nieuwsbrief van
Rechters voor Rechters. Er gebeurt veel aan
het RR-front. Het bestuur probeert u als
lezers zowel door middel van de
nieuwsbrief
als
door
voortdurende
bijwerking van de website geïnformeerd te
houden.

bespreken” landen op de agenda van onze
bestuursvergaderingen, dat wil zeggen:
landen waar iets mee is.
Onze contacten met het binnen- en
buitenlandse veld nemen gedurig in omvang
en intensiteit toe. Voor wat betreft de te
volgen landen zijn we dringend op zoek
naar nieuwe activisten die zich daar mee
willen bemoeien (zie elders in dit blad).

Het bestuur is recentelijk uitgebreid met
Ilan de Vré, gerechtsauditeur bij het
Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad.
Ilan was in de praktijk al bezig als
webmaster van onze website en gaat deze
activiteit nu verbreden naar interne en
externe communicatie. Dat hebben we hard
nodig: inmiddels staan er al 17 “te

We wensen u veel leesplezier.
Gerritjan van Oven,
voorzitter
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ACTIES/LANDEN
In deze rubriek treft u een overzicht aan van de landen waarover RR nieuwe informatie
heeft kunnen inzamelen en welke acties er eventueel met betrekking tot deze landen
recentelijk zijn ondernomen of op korte termijn in de planning staan.
aandacht van RR. Wij volgen welke acties er
vanuit Den Haag, Brussel en Straatsburg
richting Hongarije worden genomen.

Spanje
In een eerdere nieuwsbrief heeft RR al
aandacht besteed aan de vervolging van de
Spaanse onderzoeksrechter Garzon. De
aanklacht hield in dat hij zonder geldige
jurisdictie een onderzoek zou hebben
ingesteld
naar
de
tienduizenden
oorlogsexecuties en verdwijningen van
burgers door de troepen van generaal
Francisco Franco tijdens en vlak na de
Spaanse Burgeroorlog.

Sinds de Fidesz-partij van premier Orbán
een tweederde meerderheid in het
Hongaarse parlement heeft, is een flink
aantal omstreden wetten goedgekeurd. Dat
kan ongehinderd omdat de tweederde
meerderheid van Fidesz zonder steun van
anderen al genoeg is om zelfs de grondwet
te wijzigen. Critici beschuldigen Orbán nu
van machtsmisbruik.

Aan Garzon is door het Spaanse
Hooggerechtshof op 9 februari 2012 in het
kader van een andere zaak, de zogenaamde
Gurtel-zaak, de ontzegging uitgesproken om
gedurende 11 jaar zijn vak uit te oefenen.
Deze veroordeling was gebaseerd op het
door Garzon laten afluisteren van
gesprekken tussen verdachten en hun
advocaten.

De
wetswijzigingen
zouden
de
onafhankelijkheid van de Hongaarse
nationale bank, de rechterlijke macht en de
media aantasten. Onder meer is in 2011 een
nieuwe mediawet ingevoerd, die het
mogelijk maakt dat hoge boetes worden
opgelegd als de media niet ‘objectief’
berichten. Die bepaling is in strijd met de
uitingsvrijheid zoals vastgelegd in onder
meer art. 10 EVRM. Sinds 1 januari 2012 is
verder een nieuwe controversiële grondwet
van kracht geworden. De nieuwe grondwet
bedreigt volgens velen de onafhankelijkheid
van rechters. Eén van de maatregelen is dat
de zittende rechters al op de leeftijd van 62
jaar met pensioen worden gestuurd, in
plaats van met 70 jaar. Velen zijn er van
overtuigd dat op deze manier een groep
onafhankelijke rechters opzij wordt gezet.

Op 26 februari 2012 werden de tegen
Garzon ingediende klachten terzake van de
Franco slachtoffers door ditzelfde hof
ongegrond bevonden. De veroordeling van
Garzon heeft veel vragen opgeroepen, met
name of er niet (mede) politieke motieven
aan ten grondslag liggen. RR heeft deze zaak
besproken met de Special VN Rapporteur
Gabriela Knaul. Er is contact opgenomen
met Garzon om te bespreken of aan hem in
het kader van eventuele vervolgstappen
ondersteuning kan worden geboden.

Ook is András Baka, de voormalig president
van de Hongaarse Hoge Raad uit die functie
ontheven. Een nieuwe regel is namelijk dat
men minimaal 5 jaar rechter moet zijn
geweest in een nationaal gerecht om
president van de Hoge Raad te kunnen
worden. Baka was echter vele jaren rechter
in het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens en is nog niet lang genoeg terug

Hongarije
De afgelopen maanden hebben de zorgelijke
ontwikkelingen in de Hongarije op het
gebied van onder meer de rechtspraak de
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binnen de Hongaarse rechterlijke macht om
aan de eis te voldoen. Geert Corstens,
president van de Nederlandse Hoge Raad en
voorzitter van het netwerk van Europese
presidentennetwerk,
heeft
onlangs
aandacht voor deze kwestie gevraagd en hij
is op 3 januari jl. in zijn speech bij de
installatie van nieuwe vice-presidenten van
de Nederlandse Hoge Raad uitgebreid op de
Hongaarse situatie ingegaan.

very long term of office (nine years) adds to
these concerns."
De Venice Commssion heeft een lange lijst
geformuleerd van punten waarop de
wetgeving moet worden aangepast om deze
te laten voldoen aan de Europese eisen die
worden gesteld aan de organisatie van een
onafhankelijke rechtspraak en het recht op
een eerlijk proces. Een van de vele punten
betreft de herziening van de verlaging van
de pensioengerechtigde leeftijd van rechters
van 70 naar 62 jaar, waardoor een groep
van meer dan 200 rechters hun baan
verliest en een grote groep nieuwe (het
bewind goed gezinde?) rechters kan worden
benoemd.

The European Commission for Democracy
through Law (Venice Commission) van de
Raad van Europa heeft op 19 maart 2012
een rapport uitgebracht over de nieuwe
Hongaarse wetgeving op het gebied van de
rechtspraak. De Venice Commission schrijft
als conclusie onder meer:

Voor wie het volledige rapport van de
Venice
Commission
wil
lezen:
zie http://www.venice.coe.int//docs/2012
/CDL-AD(2012)001-e.pdf.

"The adoption of the Fundamental Law and,
even more so, the adoption of the Act on the
Legal Status and Remuneration of Judges and
the Act on the Organisation and
Administration of Courts of Hungary as well
as the Transitional provisions of the
Fundamental Law have brought about a
radical change of the judicial system. (...) the
reform as a whole threatens the
independence of the judiciary. It introduces a
unique system of judicial administration,
which exists in no other European country.

In mei a.s. staat de situatie van de rechters
in
Hongarije
geagendeerd voor
de
vergadering van de European Association of
Judges. Dit jaar zal de vergadering in
Amsterdam plaatsvinden. De organisatie
van deze vergadering is in handen van
de NVVR. Aangekondigd is dat een
afvaardiging
van
de
Hongaarse
rechtersvereniging de vergadering zal
bijwonen. RR zal naar aanleiding van de
vergadering en in samenspraak met
de NVVR bezien of en zo ja, welke nadere
actie vanuit RR moet worden ondernomen.
Mocht u in contact staan met een of meer
rechters in Hongarije die rechtstreeks door
de nieuwe wetgeving in hun positie worden
aangetast en die in enigerlei vorm steun of
bijstand van RR wensen, laat u het ons graag
weten.

The main problem is the concentration of
powers in the hands of one person, i.e. the
President of the NJO. Although States enjoy a
large margin of appreciation in designing a
system for the administration of justice, in no
other member state of the Council of Europe
are such important powers, including the
power to select judges and senior office
holders, vested in one single person. Neither
the way in which the President of the NJO is
designated, nor the way in which the exercise
of his or her functions is controlled, can
reassure the Venice Commission. The
President is indeed the crucial decisionmaker of practically every aspect of the
organisation of the judicial system and he or
she has wide discretionary powers that are
mostly not subject to judicial control. The
President is elected without consultation of
the members of the judiciary and not
accountable in a meaningful way to anybody
except in cases of violation of the law. The

Op 25 april jl. werd bekend dat de Europese
Commissie voornemens is om Hongarije
voor het Europese Hof van Justitie te dagen
wegens de
hervormingen van
de
rechterlijke macht en van privacywetgeving,
zo is onder meer te lezen in het NRC.
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illustratie van een in werklast volstrekt
vastgelopen hof is wellicht niet mogelijk.

Filippijnen
Op verzoek van de organisatoren van het
filmfestival Movies that Matters heeft
Gerrard Boot, een van de bestuursleden van
RR, gesproken bij de perspresentatie van de
film Give up tomorrow. De film gaat over een
Filippijnse student, in de Filippijnen ter
dood veroordeeld in verband met de
verdwijning van twee scholieres. Hij is
uitgeleverd aan Spanje, het land van zijn
tweede nationaliteit en zit daar nog vast. In
de film komen zijn docenten aan het woord,
die ter zitting niet de kans kregen te
verklaren dat betrokkene ten tijde van de
verdwijningen gewoon op school was en bij
die verdwijningen dus niet betrokken kon
zijn. De wijze van procesvoering zoals blijkt
uit de film levert veel herkenning op met die
van de door RR onderzochte zaak naar de
vermoorde Filippijnse rechter Gingoyon.

Eén van de vier rechters, Tamara Laliashvili,
hield over deze zaak – op uitnodiging van
Rechters voor Rechters – op 22 april 2010
een lezing in het Paleis van Justitie in
Arnhem. Tamara Laliashvili werd daarbij
vergezeld door haar raadsman bij de
procedure in Straatsburg, prof. Dr. Albrecht
Weber. De tekst van haar speech is hier te
lezen:
http://www.rechtersvoorrechters.nl/lezing
-georgische-rechter-tamara-laliashvili/
Tamara Laliashvili is inmiddels in Duitsland
gepromoveerd. Zij doceert nu aan één van
de Universiteiten van Tbilisi, net als twee
van haar ontslagen (ex-) collegae, Merab
Turava en Nino Gvenetadze.
Prof. Weber heeft , kennelijk naar aanleiding
van deze zaak maar zonder deze expliciet te
noemen, in januari van dit jaar een artikel
gepubliceerd in het blad van de Deutsche
Richter Verein met als titel “Richterliche
Unabhängigkeit in menschenrechtlicher
Perspektive”. Daarin beschrijft hij kort de
garanties
voor
rechterlijke
onafhankelijkheid in een aantal Europese
landen en onderzoekt dan of een in zijn
onafhankelijkheid “geraakte” rechter zelf
een beroep kan doen op het EVRM.
Vanzelfsprekend is dat niet nu art. 6 EVRM
met name ziet op de toegang tot een
onafhankelijke rechter door de burger. Maar
na
de
uitspraak
in
de
zaak
Kudeskina/Rusland (zie daarvoor onze
Rusland-pagina) gloort er hoop. In die zaak
had een rechter, die door de president van
haar gerecht van de behandeling van een
zaak was afgezet, zich daarover kritisch in
de pers uitgelaten. Vervolgens was zij, bij
wijze van disciplinaire straf vanwege die
uitlatingen, ontslagen. Kudeskina’s klacht in
Straatsburg slaagde waarbij het hof art. 10
EVRM in combinatie met art. 6 EVRM
geschonden achtte. Via art. 10 EVRM zou de
rechter
wiens
onafhankelijkheid
geschonden of bedreigd wordt dus toch een
beroep op het EVRM toekomen.

Georgië
In augustus 2006 werden vier van de vijf
leden van de strafkamer van de Georgische
Hoge Raad disciplinair ontslagen. De “gross
violation of law” waaraan de rechters zich
zouden hebben schuldig gemaakt bestond
eruit dat zij bij de behandeling van een
moordzaak de ongetrouwde partner van het
slachtoffer van de moord als benadeelde
partij hadden erkend (op voet van het
EVRM), terwijl de Georgische wet alleen
gehuwde echtgenoten als benadeelde partij
toelaat. Na een disciplinaire procedure,
waar volgens de ontslagen rechters van
alles mee mis was, volgde het ontslag van
vier van de vijf rechters. De vijfde werd
slechts berispt.
In het najaar van 2007 dienden de
betrokkenen een klacht in bij het Europese
Hof voor de Rechten van de Mens in
Straatsburg. Het hof in Straatsburg heeft,
behoudens de registratie, nog niets
inhoudelijks met de zaak gedaan. Op een
rappel dat de raadsman in het najaar van
2011 (dus na 4 jaar) deed, kreeg hij ten
antwoord dat de zaak in de eerste helft van
2012 gecommuniceerd zou gaan worden aan
de regering van Georgië. Een betere

Het gehele artikel van Prof. Weber is
binnenkort te lezen op onze website.
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ACTIVITEITEN
Rechter Masuku uit
Rechters voor Rechters

Swaziland

ingediend bij de rechtbank, het parlement
wordt buiten spel gezet en de advocatuur in
Swaziland is weken in staking geweest om
een onafhankelijke rechterlijke macht af te
dwingen. De zaak van Masuku is een
exponent van deze situatie, maar dat maakt
het voor hem persoonlijk niet minder zwaar.
Hem wordt ook de toegang tot zijn
werkkamer geweigerd. RR verklaart zich
solidair met collega Masuku.

bij

Op maandag 26 september 2011 ontving RR
Judge Thomas Masuku uit Swaziland. Tegen
Judge Masuku liep op dat moment een
afzettingsprocedure. Inmiddels is Masuku
uit zijn functie gezet. Er loopt nu een hoger
beroepprocedure tegen die beslissing. Bij de
afzettingsprocedure kunnen, zowel qua
aanleiding als qua gang van zaken, grote
vraagtekens worden geplaatst. Masuku
wordt er onder meer van beticht dat hij in
een vonnis de koning van Swaziland te
hebben beledigd. Achtergrondinformatie
kunt u hier vinden.

Bij de bespreking in Den Haag waren naast
Masuku en Nederlandse rechters aanwezig:
Arnold Tsunga (Director ICJ Africa), Graham
Leung
(Director
Centre
for
the
Independence of Judges and Lawyers, ICJ
Geneva), Thoba Poyo-Diwati (President
SADC Lawyers Association), Germaine
Balitalike (Project Director OSISA ABA,
Bukavu, DR Congo), Liliana de Marco
Coenen (IBA) en Iris Smalbrugge en Michiel
Hendrix (Nederlandse ministerie van
Buitenlandse Zaken).
Namens RR bezocht Ilan de Vré begin
december 2011 een bijeenkomst van de
International Commission of Jurists in
Genève. Hij sprak daar met Masuku en met
enkele van zijn collega’s uit Swaziland.
Meerdere rechters daar worden in hun
positie bedreigd. De ICJ ondersteunt Masuku
en begeleidt hem bij de te nemen juridische
vervolgstappen. RR heeft, op verzoek van de
ICJ, in dit specifieke geval besloten een
financiële bijdrage te leveren. Wij hebben
ook u verzocht om uw solidariteit te tonen
door het storten van een bijdrage. Allen die
aan deze oproep gehoor hebben gegeven
willen wij via deze weg heel hartelijk
danken.

Uit zijn relaas bleek dat in Swaziland een
Rule-of-Crises gaande is. Klachten ingediend
tegen
de
Chief
Justice
worden
ongemotiveerd ongegrond verklaard, zaken
tegen de Koning (bijvoorbeeld in verband
met niet betaalde compensatie voor
onteigening van land) mogen niet worden
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FINANCIËN
International Moot Court. Die stichting was
gelieerd aan de Raad voor de Rechtspraak.
Grofweg eens in de twee jaar werden
bijeenkomsten georganiseerd waarbij teams
van juristen uit verschillende landen tijdens
een in scène gezette zitting een fictieve zaak
behandelden vanuit het perspectief van hun
eigen rechtssysteem. De teams bestonden
met name uit rechters en advocaten. De
zittingen waren niet alleen toegankelijk
voor alle deelnemende teams, maar ook
voor het publiek. De laatste editie van het
IMC is gehouden in 2009. De stichting
International Moot Court houdt op te
bestaan. Bij de vereffening resteert een
saldo van € 3.913,99. Dat bedrag wordt nu,
in overleg met de Raad voor de Rechtspraak,
volledig gedoneerd aan RR. Bert van Delden,
oprichter van zowel het IMC als RR: "Een
betere bestemming is niet denkbaar."

Mooie donaties voor RR

RR heeft onlangs twee mooie donaties mogen
ontvangen. Ter gelegenheid van het afscheid
van Willy Thomassen bij de Hoge Raad der
Nederlanden is bijna € 900 voor de stichting
ingezameld. Bij de opheffing van het
International Moot Court (IMC) is besloten
het batig saldo van bijna € 4.000 aan RR te
doneren.
Willy Thomassen is een juriste met een
indrukwekkende carrière en een grote staat
van dienst op het gebied van grondrechten.
Ze was onder meer rechter in het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens in
Straatsburg tussen 1998 en 2004, is
gasthoogleraar aan de Erasmus universiteit
sinds 2006 en was voorzitter van de
staatscommissie Grondwet in 2009-2010.
Sinds 2004 zat ze als raadsheer in de
Strafkamer van de Hoge Raad. Op 14
februari 2012 nam ze afscheid bij de Hoge
Raad. Voorafgaand aan en tijdens de
afscheidsreceptie riep zij genodigden op om
aan RR te doneren. Er is royaal aan de
oproep gehoor gegeven. In totaal is € 890
opgehaald.

RR is zeer blij met deze mooie donaties.
Deze maken 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
namelijk volledig afhankelijk van giften. U
kunt ons ook steunen door geld over te
maken op rekeningnummer 8071562 t.n.v.
Stichting Rechters voor Rechters. Als u ook
een inzamelingsactie wilt houden, dan kunt
u
contact
opnemen
met
info@rechtersvoorrechters.nl. Vast veel
dank!

Het IMC was jarenlang een platform voor de
uitwisseling van kennis over en begrip van
verschillende rechtssystemen. Het IMC werd
georganiseerd
door
de
Stichting
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WORDT ACTIEF VOOR RR!
Inmiddels is het landenaantal waar RR zich
mee bezig houdt flink uitgebreid. Dit
betekent een groei aan activiteiten voor de
stichting. Om zich actief te kunnen blijven
inzetten voor de rechters-in-problemen in
de verschillende landen heeft RR meer
mankracht nodig. Wie zich na lezing van
deze Nieuwsbrief aangesproken voelt en
actief zou willen worden voor RR, wordt bij
deze van harte uitgenodigd zich aan te
melden
via
het
e-mailadres:
info@rechtersvoorrechters.nl,
zo
mogelijk onder vermelding van kennis over,
ervaring met of interesse in een land of
regio waaraan hij of zij aandacht zou willen
besteden.

wereld
voor
vakbondsactivisten,
journalisten, advocaten, rechters en
mensenrechtenverdedigers.
U heeft in een eerdere nieuwsbrief van RR
kunnen lezen over de moord op strafrechter
Gloria Gaona Constanza Rodriguez en de
strafzaak
tegen
drie
aangehouden
verdachten die nu aanhangig is. RR heeft
aandacht gevraagd voor deze zaak bij de
Nederlandse Mensenrechtenambassadeur.
Daarnaast
RR
heeft
bij
de
Mensenrechtenambassadeur
aandacht
gevraagd voor de situaties van de
strafrechters María Cristina Trejos Salazar
en Jenny Rosania Jiménez, over wiens
veiligheid RR zich ernstige zorgen maakt.
Deze kwestie heeft RR ook aangekaart bij
Gabriela Knaul, de VN Special Rapporteur
for the Independence of Judges and
Lawyers.

RR zoekt op dit moment specifiek naar
mensen voor vertaalwerkzaamheden en
voor de hieronder gemelde werkgroepen.
Het is echter ook mogelijk om in overleg
met ons, al dan niet in teamverband, zelf een
werkgroep op te starten met betrekking tot
een ander land dat uw interesse heeft.

Honduras
In een eerdere nieuwsbrief van RR heeft u
kunnen lezen over het bezoek van twee
ontslagen Hondurese rechters, Tirza del
Carmen Flores Lanza en Adan Guillermo
Lopez Lone, aan Nederland. Zij hebben zich
tegen de staatsgreep van 28 juni 2009,
waarbij de op 28 november 2005 gekozen
president Manuel Zelaya werd afgezet en
ontvoerd
door
militaire
troepen,
uitgesproken. Adan Guillermo Lopez Lone
heeft deelgenomen aan een demonstratie
tegen de staatsgreep en Tirza Flores Lanza
diende een aanklacht in tegen de
verantwoordelijken voor de ontvoering van
Zelaya en sprak zich in het openbaar uit
tegen de rol van de Hoge Raad. Zij werden
uiteindelijk allebei ontslagen.

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 nieuwsbrief aan hen door te
sturen.

Colombia en Honduras
RR is dringend op zoek naar mensen die
zich intensiever bezig willen houden met
Colombia dan wel Honduras.
Colombia
Vanaf medio 2011 houdt RR zich bezig met
Colombia. Colombia wordt al decennialang
geteisterd door een gewapend conflict
tussen linkse guerrillabewegingen als FARC
en ELN enerzijds en het regeringsleger en
illegale, rechtse paramilitairen anderzijds.
De hele bevolking is er het slachtoffer van.
Het is een van de gevaarlijkste plekken ter

Op 6 juli 2010 is door de organisaties
Asociación de Jueces por la Democracia
(AJD) en Center for Justice and International
Law (CEJIL) een petitie ingediend waarin
Honduras aansprakelijk wordt gehouden
voor schendingen van de American
7

Convention on Human Rights wegens het
arbitraire, onrechtmatig en politieke ontslag
van hen en twee andere rechters. Op 25
maart 2011 is tijdens een hoorzitting van de
Inter-Amerikaanse
Mensenrechtencommissie (IACHR) van de Organisatie van
Amerikaanse Staten (OAS) de petitie aan de
orde geweest. Deze is op 31 maart 2011
ontvankelijk verklaard. Een delegatie van de
International Commission of Jurists (ICJ)
heeft zowel in december 2010 als in maart
2011 een werkbezoek gebracht aan
Honduras.

Slowakije

Op 20 mei 2011 heeft RR na een verzoek
daartoe van AJD een internationale petitie
mede ondertekend waarin de OAS werd
opgeroepen Honduras na de schorsing niet
opnieuw toe te laten tot de OAS zolang
Honduras niet voldoet aan de minimale
eisen van een rechtstaat en de in 2010
gedane aanbevelingen van de IACHR
(waaronder het stoppen van de intimidaties
tegen rechters die hebben deelgenomen aan
acties tegen de staatsgreep).

Ook voor Slowakije is RR op zoek naar
mensen die zich actief willen bezighouden
met dit land. Mocht u geïnteresseerd zijn,
meldt u dan aan via:
info@rechtersvoorrechters.nl

Zoals u in de eerdere nieuwsbrieven van RR
heeft kunnen lezen, blijft de situatie van de
rechterlijke macht in Slowakije gespannen.
Na het aantreden van de nieuwe regering is
er nu een conflict ontstaan tussen die
nieuwe regering en de president van de
Hoge Raad Harabin, die qualitate qua ook
voorzitter is van de Raad voor de
Rechtspraak. Werner Stemker Köster is
begin oktober voor RR naar Bratislava
geweest voor een verkenningsmissie.

Vertalers Engels, Spaans en Frans
RR zoekt dringend vertalers Engels, Spaans
en Frans. Zij zullen worden gevraagd om
stukken te vertalen voor op de website, om
de nieuwsbrief te vertalen en andere
vertaalwerkzaamheden te verrichten, zoals
het vertalen van (open) brieven en
verklaringen van RR. De hoeveelheid
vertaalwerk is uiteraard in overleg. Ook
mensen
die
(slechts)
incidenteel
vertaalwerk willen verrichten worden van
harte uitgenodigd om zich aan te melden. U
hoeft geen officiële opleiding te hebben
genoten.

Meldt u aan!
We zoeken mensen die bij voorkeur (in
ieder geval passief) het Spaans enigszins
beheersen.
Amnesty
International
Nederland
heeft
toegezegd
voor
geïnteresseerden samen met RR een
werkbijeenkomst te organiseren over
effectief actievoeren op Colombia.
Mocht het werk van deze groepen u
aanspreken, dan kunt u zich aanmelden per
mail:
info@rechtersvoorrechters.nl.

Geïnteresseerden kunnen zich melden via
info@rechtersvoorrechters.nl.
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TOT SLOT
Zoals u in deze nieuwsbrief hebt kunnen
lezen, heeft de stichting al tal van
activiteiten ondernomen. Dat kan alleen
worden gecontinueerd als daar ook
voldoende gelden voor beschikbaar zijn.
Uw hulp is daartoe onmisbaar. De stichting
is voor haar inkomsten volledig afhankelijk
van giften.

Stichting Rechters voor Rechters te Den
Haag.

Financiële bijdragen zijn van harte welkom
op rekening 8071562 ten name van

Vast veel dank!

Als u een inzamelingsactie voor de Stichting
wilt organiseren, dan kunt u contact
opnemen met:
info@rechtersvoorrechters.nl.

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