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Sri Lanka, Oekraïne en meer in deze nieuwsbrief:
Judges ought to be more learned than witty, more reverend than plausible, and more advised than confident. Above all
things, integrity is their portion and proper virtue.
Francis Bacon, Essays, Civil and Moral: Of Judicature (LVI)
Vrienden van Rechters voor Rechters,
Op het moment van schrijven van dit voorwoordje voor deze nieuwsbrief kijk ik terug op een week vol RR-activiteiten.
Zo zijn we druk bezig met het persklaar maken van de nieuwe druk van het boekje Matters of Principle, ook was het
afgelopen week de vierde keer dat RR zich samen met een nieuwe lichting RIO’s bij de SSR mocht buigen over
kernwaardes, codes en rechters met een rechte rug. Als ik vooruit kijk dan verheug ik mij op de films die ik namens RR
als jurylid van het Camera Justitia programma de komende dagen tijdens het Movies that Matter festival ga bekijken en
de inspirerende gasten die daar te zien en te horen zijn!
In deze nieuwsbrief staat relatief veel goed nieuws te lezen, bijvoorbeeld over ontslagen rechters - waar wij ons eerder
voor hebben ingezet - in Sri Lanka en Oekraïne die na jaren van procedures en internationale druk opnieuw zijn
geïnstalleerd.
Helaas moeten we ook constateren dat er bijvoorbeeld nog niets ten goede is gekeerd voor de Venezolaanse Maria
Afiuni. De uitvoerende macht lijkt vooralsnog niet gecharmeerd van daadwerkelijk onafhankelijke rechtspraak. Het is
de vraag wanneer daar het tij zal keren.
Tot slot merk ik op dat over lang niet alle activiteiten van RR iets valt terug te lezen in de nieuwsbrief, zo is niet elke
‘case’ met publiciteit gediend. Wel wil ik nog noemen dat wij de afgelopen weken constructieve gesprekken hebben
gevoerd met het CILC (Center for International Legal Cooperation) en met Justice & Peace over hun mooie project
Shelter City Nederland. Dit om (nader) kennis te maken en om te zien hoe wij elkaars werk wederzijds kunnen
versterken.
Fijn dat u de tijd wilt nemen om over de rechters te lezen die onze steun kunnen (of konden) gebruiken!
Tamara Trotman
Voorzitter

Goed nieuws uit Sri Lanka
De afgelopen jaren waren er steeds meer berichten, dat de
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Sri Lanka onder druk
stond. Rechters die beslissingen namen, die de politiek niet goed
uitkwamen hadden het moeilijk. Een en ander is gecumuleerd in de
afzetting in januari 2013 van de Chief Justice van de Sri Lankaanse
Supreme Court, mevrouw Bandaranayake. Deze afzetting was
politiek gemotiveerd. Zij werd vervangen door Mohan Peiris, die wel
heel erg nauwe banden had met de politieke leiding van dat
moment. Reden voor “Rechters voor Rechters” om zich het lot van
onze vakgenoten in Sri Lanka aan te trekken. Met een open brief van 23 januari 2013 die werd ondertekend door ruim
vijftig (prominente) juristen uit de hele wereld, waaronder ook een aantal Nederlandse rechters, heeft de International
Commission of Jurists (ICJ) deze afzetting als “illegal” aangemerkt.
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Ook het Human Rights Institute van de International Bar Association (IBAHRI), kwam in een rapport van maart 2013
tot harde conclusies over de afzettingsprocedure en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Sri Lanka.
Ondanks de aanhoudende internationale kritiek, leken de Sri Lankaanse autoriteiten zich hiervan niets aan te trekken.
In de loop van 2014 leek er steeds meer een patstelling te ontstaan. Mevrouw Bandaranayake bleef ambteloos burger
zonder inkomen en de positie van de rechterlijke macht in zijn geheel leek te verslechteren (zie voor een selectie:
[www.icj.org/?s=+Shirani+Bandaranayake]). In oktober 2014 heeft ook het Mensenrechtencomité van de VN zich in
de Concluding Observations kritisch uitgelaten over de afzetting van judge Bandaranayake en aan Sri Lanka de
volgende aanbeveling gedaan (§5):
(a) Take concrete measures to ensure the protection of members of its judiciary from improper influences,
inducements, pressures, threats or interferences, including those of the executive and/or legislature of the State
party.
Er lijkt nu echter met de laatste verkiezingen, die op 8 januari 2015 hebben plaatsgevonden, een keerpunt te zijn
bereikt. De nieuw verkozen president Maithripalsa Sirisena had in zijn campagne een belangrijk punt gemaakt van een
goed bestuur voor Sri Lanka en een versterking van het parlement en van de rechterlijke macht. Dat dit geen loze
verkiezingsbeloften zijn, lijkt inmiddels te volgen uit zijn eerste daden. Hij is 9 januari jl. ingezworen, niet door de
eerdergenoemde Mohan Peiris, de door de vorige regering benoemde opvolger van mevrouw Bandaranayake, maar
door de langst zittende rechter van de Supreme Court. In de eerste week dat hij in functie kwam, heeft hij meteen
gesproken met de Sri Lankaanse Bar Association over eerherstel voor Bandaranayake en een mogelijk ontslag van haar
door de vorige regering benoemde opvolger.
Het was een bijzonder moment toen Dr Bandaranayake op 28 januari 2015 haar
positie als Chief Justice hernam. Dit was mogelijk na een communicatie van de
huidige regering aan Mohan Peiris, dat zijn aanstelling ongeldig was ab initio,
gezien het illegale karakter van Bandaranayake's ontslag. Op 29 januari, de dag
na haar eerherstel, is zij met pensioen gegaan.
Zij is daags daarna opgevolgd door Judge Kanagasabapathy Sripavan.
Niet onvermeld mag blijven dat de nieuwe Minister voor Buitenlandse Zaken de
ICJ-open brief van januari 2013 expliciet heeft vermeld in een toespraak voor het
parlement, nu deze onderdeel uitmaakte van de "international backlash" die met
het ontslag van Bandaranayake gepaard ging. Zie oa dit artikel: [www.dailynews.lk/?q=local/removal-mohan-peirisoffice-chief-justice].
De ICJ schreef ons:
“Veel dank dus nogmaals aan alle ondertekenende rechters, waaronder ook een groot contingent leden van Rechters
voor Rechters! “
Het dossier op Judge Bandaranayake kon gelukkig worden gesloten. De collega’s die zich in het bijzonder bezig houden
met Sri Lanka (Tom Wolters, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, en Rik Boekaar en Geeske Eelsing van de rechtbank
Noord Nederland) zullen de situatie van de rechterlijke macht daar echter blijven volgen.

Volkov opnieuw geïnstalleerd in de Hoge Raad van Oekraïne
Vijf jaar na zijn ontslag als rechter in de Hoge Raad en twee jaar na de
uitspraak van het Europese Hof in Straatsburg is Oleksandr Volkov op 2
februari jl. opnieuw als rechter geïnstalleerd in de Hoge Raad van Oekraïne.
Het was een prachtig ‘kerstcadeau’ dat het Oekraïense parlement op 25
december 2014 het ontslagbesluit van 17 januari 2010 heeft teruggedraaid
om zo uitvoering te kunnen geven aan het volgende gedeelte van de
Straatsburgse uitspraak:
‘208. Having said that, the Court cannot accept that the applicant should be
left in a state of uncertainty as regards the way in which his rights should be
restored. The Court considers that by its very nature the situation found to
exist in the instant case does not leave any real choice as to the individual
measures required to remedy the violations of the applicant’s Convention
rights. Having regard to the very exceptional circumstances of the case and
the urgent need to put an end to the violations of Articles 6 and 8 of the
Convention, the Court holds that the respondent State shall secure the
applicant’s reinstatement to the post of judge of the Supreme Court at the earliest possible date.’
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Zie hieronder het bericht dat de European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC), de organisatie die Volkov heeft
bijgestaan in de Straatsburgse procedure) publiceerde ter gelegenheid van Volkov’s herinstallatie:
“Mr. Volkov was dismissed from his position as Supreme Court Judge in Ukraine on 17 January 2010, under then
President Viktor Yanukovych. On 9 January 2013, the European Court of Human Rights ruled that his dismissal was
unlawful and was a flagrant denial of the natural course of justice. On 25th December the Verkhovna Rada voted with a
majority of 257 to implement the judgment of the European Court and to abrogate its resolution of 17 January 2010
concerning the dismissal of Mr. Volkov. However it has taken until now, two years later, for this ruling to be
implemented, and on Monday 2 February, Mr. Volkov will be reinstated to his former position.
Mr Volkov said of his upcoming reinstatement, ‘It took nearly two years and a change in the parliamentary makeup in
order to have this part of the judgment executed. This shows again that the former regime, including the huge number
of parliamentarians which supported it, never set any real goals aimed at the European integration of Ukraine, and did
its best to obstruct European values and democratic standards…I am honoured to have the opportunity to support this
[change] …, which would convert Ukraine into a truly democratic, lawfully governed, social state.’
The case is particularly significant in light of the regime change in Ukraine. Mr. Volkov has been working within
President Poroshenko’s administration, and it is during a session on 25 December 2014 that the Verkhovna Rada voted
overwhelmingly in favour of his reinstatement. Moreover, Volkov was the first case in which the European Court has
ever ordered a person’s reinstatement. So it was a big test for both Ukraine and the Court. That he will actually be
reinstated on Monday is incredibly important news for both parties. Previously the old regime had even cited the
British anti-ECHR (European Convention on Human Rights) position in arguing against complying with this judgment.
Prof. Philip Leach, who represented Mr. Volkov at the European Court, said ‘It is a recurring and deeply regrettable
problem that states frequently fail to comply with judgments of the European Court. This was the first case in which the
Court has ordered that someone unfairly dismissed should be reinstated, and so it is very good news that Ukraine has
complied and that Judge Volkov is back at the Supreme Court. However, substantial law reform, including constitutional
changes, are still required as a result of the Strasbourg judgment so as to root out the systemic problems in the
Ukrainian judicial system which the decision identified’.’’
En hoe staat het dan met Oleg Bachun, zult u zich
wellicht afvragen, de andere ontslagen rechter die
in maart 2014 Nederland bezocht op uitnodiging
van Rechters voor Rechters.
Bachun is thans werkzaam als ‘Deputy ProsecutorGeneral’, zijn procedure (en die van 17 andere
ontslagen rechters) in Straatsburg loopt nog. Er
vindt op dit moment een schriftelijke uitwisseling
van standpunten plaats. Ook hij wordt bijgestaan
door prof. Philip Leach van het EHRAC. Het laatst
gepubliceerde bericht op de site van het
Straatsburgse hof betreft het statement of facts
d.d. 15 januari 2014 (Zie: Application no. 5114/09
Andriy Volodymyrovych KULYKOV against Ukraine
and 17 other applications).
Rechters voor Rechters volgt zijn zaak zoals u begrijpt met grote belangstelling.

Speciale rapporteur Gabriela Knaul en Tunesië
De speciale rapporteur voor de onafhankelijkheid van rechters en advocaten bij de VN,
Gabriela Knaul, heeft er in december 2014 bij de Tunesische autoriteiten op aangedrongen
dat bepalingen ten aanzien van de rechterlijke macht in de nieuwe grondwet worden
geïmplementeerd. Het gaat dan met name om de bepalingen die de onafhankelijkheid van
de rechters, officieren en advocaten waarborgen, zoals de oprichting van een Supreme
Judicial Council en een Constitutional Court. De verworvenheden van de nieuwe grondwet
moeten werkelijkheid worden Dit moet gebeuren in overeenstemming met het in de grondwet geformuleerde tijdpad,
aldus mevrouw Knaul. Zij doet deze uitspraak na een factfinding missie van 9 dagen in Tunesië. Op basis van haar
bevindingen zal zij een rapport uitbrengen aan de Human Rights Council in juni aanstaande. Zij heeft daarbij opnieuw
aandacht gevraagd voor het ontslag van 80 rechters in 2012. 32 rechters zijn daartegen in beroep gegaan. Zij wees op
de procedure die volgens haar niet fair en eerlijk is en vraagt het parlement om zorg te dragen voor een goede
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rechtsgang. Ze spreekt over deze kwestie als "chilling". Rechters voor Rechters onderzoekt de mogelijkheden om de
procedure van deze rechters waar te nemen.
Lees haar toespraak voor de Tunesische autoriteiten aan het eind van haar bezoek [Klik hier].

Lopez Lone and others vs Honduras
In november 2010 bezochten Guillermo Lopez Lone en Tirza Flores Lanza ons land. Tirza en Guillermo, respectievelijk
raadsheer in het hof en rechter in de rechtbank van San Pedro Sula, Honduras, vroegen bij onder andere Rechters voor
Rechters aandacht voor hun toen recente disciplinair ontslag. Beiden hadden, samen met twee andere collega’s,
deelgenomen aan een demonstratie tegen de staatsgreep in 2009, waarbij president Zelaya werd afgezet. De ‘coup’
werd destijds door velen vergoelijkt: Zelaya zou een ongrondwettig referendum hebben willen doordrukken dat het
hem mogelijk moest maken zijn ambtstermijn te verlengen. Ook de Corte Suprema van Honduras steunde de
coupplegers. Uiteindelijk werd de machtsovername door de internationale gemeenschap als onwettig aangemerkt.
Naast rechter was Guillermo voorzitter van de Hondurese rechtersvereniging Asociación de Jueces por la Democracia
(AJD), een functie die hij door zijn ontslag niet langer kon vervullen.
Op 2 en 3 februari van dit jaar diende eindelijk de zaak ‘Lopez Lone and others vs Honduras’ voor de Inter-American
Court of Human Rights in de Costa Ricaanse hoofdstad Jan Jose. Dit Hof is een orgaan van de OAS, de Organization of
American States, en heeft als taak het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens toe te passen en uit te
leggen. Het is daarmee de Latijns-Amerikaanse
tegenhanger van ‘ons’ mensenrechtenhof in
Straatsburg, ofschoon de verschillen groot zijn.
Het belangrijkste verschil is dat het voor een
burger niet mogelijk is om zijn zaak rechtstreeks
bij het Hof in San Jose aanhangig te maken. De
Inter-American Commission on Human Rights, die
zetelt in Washington, fungeert als filter. Zij doet
dit zo ‘goed’, dat slechts een handjevol zaken per
jaar tot het Hof doordringt.
Op de zitting werd de zaak door de Commissie
mondeling aan het Hof gepresenteerd. Vier door
klagers opgeroepen internationale
mensenrechtendeskundigen werden gehoord.
Deze stonden uitvoerig stil bij het verschil tussen reglementair afdwingbare gedragsregels enerzijds en meer open,
ethische normen anderzijds, en de kwestie of de universeel erkende burgerlijke rechten en vrijheden onverkort gelden
voor leden van de rechterlijke macht, of dat ons beroep meebrengt dat wij ons een inperking hiervan moeten laten
welgevallen. Klagers verwezen naar het betoog van de deskundigen en voerden aan dat de disciplinaire procedures,
uitmondend in hun ontslag, in strijd waren geweest met de beginselen van een eerlijk proces, het legaliteitsbeginsel en
hun vrijheid van meningsuiting en vergadering.
De Hondurese regering bracht hiertegen in dat het een rechter niet past zo uitgesproken politiek stelling te nemen. Het
disciplinair reglement verbiedt deelname aan politieke manifestaties en andere gedragingen die het aanzien van het
ambt kunnen schaden, en daar hadden zij zich aan te houden.
Klagers repliceerden dat het nota bene de Corte Suprema was geweest die op haar beurt via het justitie-intranet had
opgeroepen tot deelname aan een manifestatie om steun te betuigen aan de machtsovername. Een jij-bak, maar wel
een veelzeggende. Het is in Honduras, net als in andere Latijns-Amerikaanse landen, vrijwel onmogelijk je afzijdig te
houden van het politieke debat. Ook de rechtersverenigingen zijn politiek gekleurd. De grootste vereniging in het land,
de Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, wordt verweten dicht tegen de regering aan te schurken en
bijvoorbeeld ter zake van de recente ‘depuración’, het opschonen van de rechterlijke macht (lees: het ontslag of de
gedwongen overplaatsing van een groot aantal rechters vanwege daadwerkelijke of vermeende - in elk geval niet
onderbouwde - corruptie), onvoldoende op te komen voor haar leden. De AJD wil onafhankelijk zijn maar positioneert
zich met haar kritiek op het justitiebeleid van de regering en de aanvallen van regeringszijde op de onafhankelijkheid
van de rechterlijke macht, in het kamp van de oppositie.
Na de mondelinge behandeling is de partijen tot eind maart de tijd gegeven om schriftelijke observaties in te dienen en
enkele door het Hof op zitting gestelde vragen te beantwoorden. Daarna zal het Hof zich beraden. De uitspraak wordt
in juni van dit jaar verwacht.
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Dat Rechters voor Rechters besloot een rechter naar Costa Rica te laten afreizen, is geenszins ingegeven door
wantrouwen jegens het Inter-Amerikaanse Hof. Er was in totaal een dertigtal observers uitgenodigd door de AJD, onder
wie naast Latijns-Amerikaanse rechters ook collega’s uit Duitsland, Spanje, Noorwegen en Denemarken. Natuurlijk was
onze aanwezigheid daar een belangrijke steunbetuiging aan de vier getroffen Hondurese collega’s, maar het onderwerp
raakt ons allemaal. Ook in Nederland is een wetsvoorstel aanhangig waarin uitbreiding van het scala aan disciplinaire
maatregelen tegen rechters wordt bepleit. Het is van groot belang om ons te realiseren dat dit in de handen van een
fatsoenlijke overheid schijnbaar onschuldig instrument zich in tijden van politieke verharding tegen ons zou kunnen
keren.
Katrien Witteman
Strafrechter in de rechtbank Noord-Holland

[Adan Guillermo Lopez Lone en Tirza del Carmen Flores Lanza flankeren Katrien Witteman in de zittingszaal]

Venezuela
‘Nobody wants to be the next Afiuni’
“The Afiuni case has created an atmosphere of fear amongst judges,
known as the ‘Afiuni effect’. Prior to the case, the IBAHRI found that
Venezuelan judges were fearful of disciplinary proceedings or dismissal if
they returned decisions unpopular with the executive.
As a result of the Afiuni case, in particular the multiple violations of the
Covenant that have occurred throughout the process and the abovementioned statement that her case should be considered exemplary,
Venezuelan judges are now fearful of criminal proceedings and/or losing
their liberty. This has caused significant damage to judicial independence in the country and as reported by the IBAHRI
following its 2011 visit to Caracas, ‘Nobody wants to be the next Afiuni’.”
Ondertussen is meer dan vijf jaar verstreken sinds Maria Afiuni werd gearresteerd wegens het opheffen van de
voorlopige hechtenis van een verdachte die door toenmalig president Chavez als vijand van de staat werd beschouwd.
De strafzaak tegen Afiuni is door talloze aanhoudingen, allerlei procedurele onverkwikkelijkheden en een herstart van
het proces in juli 2014 nog steeds niet inhoudelijk behandeld. Afiuni zit thuis, moet zich houden aan beperkende
schorsingsvoorwaarden, is niet in staat om te werken, heeft geen enkele vorm van inkomsten en is daarmee voor haar
levensonderhoud volstrekt afhankelijk van familie en vrienden.
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Het heeft iets cynisch dat het uitgerekend rechter Alí Fabricio Paredes is, de rechter die in de eerste fase presideerde
over de strafzaak tegen Afiuni, die nu zelf op 10 februari 2015 is gearresteerd door de Veiligheidsdienst. Dit nadat hij
daags daarvoor een verdachte in een spraakmakende strafzaak tot 14 jaar gevangenisstraf - en te laag in de ogen van
de autoriteiten - gevangenisstraf had veroordeeld wegens drugssmokkel en witwassen.
Terecht zegt Co-Chair Hans Corell van het IBAHRI hierover:
‘To arrest any judge for passing a sentence considered too lenient by the Government, as in Judge Paredes’ case,
fundamentally undermines basic notions of the rule of law, democracy and the separation of powers. We strongly
condemn Judge Paredes’ arrest, and remind Venezuela’s authorities that he is entitled to due process and that any
sentence is subject to appeal and judicial control.’
De internationale druk op Venezuela blijft hoog, zo heeft het VN CAT-comité in zijn Concluding Observations eind
november 2014 nog de volgende dringende aanbeveling gedaan (met dank aan onze vertaalpoel Spaans!):
“16. Het Comité toont zich ernstig bezorgd over het gebrek aan onafhankelijkheid van de Rechterlijke macht ten
opzichte van de Uitvoerende macht, dat wordt aangetoond door het geval van rechter María Lourdes Afiuni, die, nadat
ze de voorwaardelijke invrijheidstelling had bevolen van een gevangene wiens detentie het wettelijk maximum had
overschreden en als willekeurig was beschouwd door de Werkgroep aangaande willekeurige detentie, werd opgesloten
nadat de Uitvoerende macht publiekelijk 30 jaar gevangenisstraf voor haar gevorderd had. Het Comité merkt op dat
genoemde rechter onderworpen werd aan preventieve hechtenis gedurende meer dan een jaar onder omstandigheden
die haar gezondheid en veiligheid bedreigden, en geeft blijk van zijn diepe bezorgdheid over de berichten dat zij
seksueel werd belaagd door een overheidsfunctionaris gedurende haar detentie. Het Comité betreurt dat, hoewel dit
een van overheidswege te vervolgen misdrijf is, er tot op heden geen ambtshalve onderzoek is ingesteld. Het Comité
neemt evenzeer met bezorgdheid waar dat de stabiliteit van rechters in hun functie niet gegarandeerd is, aangezien
62% van de rechters tijdelijk aangesteld zijn, en vrij worden benoemd en uit hun functie ontzet. Het Comité is er
bezorgd over dat de vervolging van rechter Afiuni als ook het afzetten van tijdelijk aangestelde rechters, vermoedelijk
wegens het nemen van beslissingen die nadelig waren voor de regering, een negatief effect gehad hebben op de
onafhankelijkheid van de overige rechters, en de garanties ondergraven van een Rechtsstaat die nodig zijn voor een
effectieve bescherming tegen marteling (art. 2, 12 en 13).
De Lidstaat moet:
a) Ambtshalve en op spoedige, volledige en onpartijdige wijze de beschuldigingen onderzoeken van marteling
en mishandeling door seksuele agressie, beweerdelijk gepleegd jegens rechter Afiuni gedurende haar
detentie in het Instituto Nacional de Orientación Femenina;
b) Aan rechter Afiuni een rechtmatig en onafhankelijk proces garanderen alsmede een passende vergoeding
voor de gedurende haar detentie ondervonden lichamelijke en geestelijke schade;
c) Het beginsel van de onschuldspresumptie respecteren, en zich te onthouden van publieke handelingen of
verklaringen die kunnen resulteren in een negatieve invloed op de onafhankelijkheid van de rechterlijke
macht;
d) Urgente maatregelen nemen om de volledige onafhankelijkheid en onafzetbaarheid van rechters te
verzekeren in overeenstemming met de internationale standaarden op dit gebied. In concreto dient de Staat
met de grootste spoed openbare selectieprocedures te organiseren voor de toegang tot de rechterlijke
macht, beheerd door onafhankelijke autoriteiten, en het systeem van tijdelijke aanstellingen van rechters
op te heffen, en de stabiliteit en onafhankelijkheid van de zittende tijdelijk aangestelde rechters te
garanderen.”
Het zou geweldig zijn als wij u in een volgende nieuwsbrief beter nieuws over Venezuela kunnen brengen.

Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ)
Op maandag 19 januari jl. heeft Dr. Pedro Vuskovic (zie foto), Ambassadeur bij de OAS van
het Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ), het Hof in Den Haag
bezocht op uitnodiging van Rechters voor Rechters.
Hij vertelde over het PIFJ, een zeer succesvol programma dat mede door financiële hulp van
Nederland draait in een groot aantal landen in Latijns Amerika en dat - kort gezegd voorziet in juridische voorlichting en bemiddeling voor burgers die anders door geldgebrek
of fysieke afstand van toegang tot het recht/de rechter verstoken zouden blijven. De
betrokkenheid van lokale rechters in de deelnemende landen bij dit programma is
essentieel.
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Katrien Witteman, strafrechter in de rechtbank NoordHolland, schreef hierover een artikel in Trema in juni vorig
jaar. Ook Margot Kokke, thans RIO bij de rechtbank Den
Haag, heeft zich eerder verdiept in dit onderwerp (klik hier
voor een artikel dat zij in 2013 schreef over de situatie van
Facilitadores Judiciales in Nicaragua, (zie voor het belang
van steun van lokale rechters, par. 4.5).
Beiden waren samen met een aantal andere
geïnteresseerde collega’s uit het hele land (en ook zelfs de
huidige president van het Special Tribunal for Lebanon)
aanwezig bij deze interessante bijeenkomst over het zo
actuele onderwerp ‘access to justice’.
Klik hier voor het filmpje dat ook werd vertoond
tijdens deze bijeenkomst.

Doneer nu!
Uw financiële ondersteuning is voor Rechters voor Rechters (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.
Financiële bijdragen zijn van harte welkom op rekening IBAN/SEPA NL12INGB0008071562 ten name van Stichting
Rechters voor Rechters te Den Haag. (BIC/Swift code INGBNL2A, ING Bank, The Netherlands).
Het mogelijk ook een inzamelingsactie te organiseren voor de Stichting. 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.

Aan-/afmelden nieuwsflits/-brief
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 nieuwsflits/-brieven van Rechters
voor Rechters, kunt u dit kenbaar maken via [info@rechtersvoorrechters.nl].
Mocht u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks van Rechters voor Rechters hebben ontvangen en zou u dat in de toekomst
wel graag willen, dan kunt u zich voor nieuwsbrieven en-flitsen 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 [@Judges4J]
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