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In deze nieuwsflits:   
 

 
Vrienden van Rechters voor Rechters, 
 
Het einde van 2016 nadert met rasse schreden. Er is 
veel gebeurd dit jaar, kijkt u onze Twittertijdlijn er maar 
eens op na, maar de post-coup gebeurtenissen in 
Turkije hebben onze activiteiten wel gedomineerd. Dat 
is niet gek als je je realiseert dat er duizenden rechters 
zonder enige vorm van proces zijn ontslagen en voor 
een groot deel vast zitten in slechte detentiecondities. 
De Turkse rechtersvereniging Yarsav is ontbonden en 
de voorzitter is ‘uiteraard’ ook ontslagen en vastgezet. U kunt daar op onze website en in deze nieuwsflits meer over 
lezen. Het contact met gevluchte of ondergedoken Turkse rechters maakt de berichten in de media akelig tastbaar. 
Onze stichting heeft de handen ineen geslagen met 3 andere Europese ‘rechtersclubs’ (European Association of Judges 
(EAJ), European Association of Administrative Judges (AEAJ) en Medel (Magistrats Européens pour la Démocratie et les 
Libertés) we hopen zo op verschillende manieren telkens aandacht te vragen voor het lot van onze Turkse collega’s.  
Mocht u zich de komende kerstperiode wat vervelen, kijkt u dan op onze site de berichten over Turkije vanaf begin 
2014 eens na. Er is toen al door onze collega’s van Yarsav alarm geslagen over wat er zich in de Turkse rechterlijke 
macht afspeelde, wie van ons had toen gedacht dat we twee jaar later in zo’n zwart scenario terecht zouden zijn 
gekomen? Zelfs niet toen we in maart van dit jaar de open brief “THE LAST S.O.S CALL FROM FREE TURKISH JUDGES"  
van Murat Arslan, de voorzitter van Yarsav op onze site plaatsten, ik citeer:  
Free Turkish judges and prosecutors who are defending democracy, freedoms and independence of judiciary need your 
immediate support, solidarity and reactions in order to save the last bastion of Turkish democracy. We would like to 
underline the reality that this may be the last call issued by us to the free world. 
 
Keer op keer (denk immers ook aan Hongarije of Polen) blijkt dat in landen die worden omgeturnd naar “illiberal 
democracies” onafhankelijke rechters in feite de kanaries in de kolenmijn zijn. Het onderstreept maar weer het 
bestaansrecht van onze stichting.  
 
Afgelopen maand was ik in Bulgarije uitgenodigd om te komen spreken op een bijeenkomst van de Bulgaarse 
rechtersvereniging over “Judicial solidarity”. Het nadenken over en het met buitenlandse collega’s bespreken van nut 
en noodzaak van een onafhankelijke rechterlijke macht en de vraag hoe dat op individueel niveau zou moeten 
doorwerken naar de eigen dagdagelijkse rol- en taakopvatting is boeiend en verrijkend. 
 
Fijn dat u de tijd neemt om onze nieuwsbrief te lezen en ons (al dan niet financieel, zie verder in deze nieuwsbrief) te 
steunen. 
 
Ik wens u alle goeds toe voor het nieuwe jaar en sluit af met de woorden waarmee de advocate van Murat Arslan elke 
e-mail – hoe sombermakend van inhoud ook – afsluit: Keeping faith in the rule of law ! 
 
Tamara Trotman 
Voorzitter 
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Colombia Caravana 2016 
 

 
Anne-Marie Smit, raadsheer Hof Den Bosch en voorzitter van de Stichting 
Colombian Caravan of Jurists, The Netherlands, reisde deze zomer voor de 
tweede keer mee met de Colombia Caravana. 
 
Zij deed dat mede namens Rechters voor Rechters, de kosten kwamen echter 
niet voor onze rekening. Voor deze nieuwsbrief doet zij kort verslag van haar 
ervaringen. 
 
Van 21 tot 28 augustus 2016 vond de vierde Colombia Caravana plaats. In het rapport van de Caravana dat onlangs in 
Londen is gepresenteerd, zijn de bevindingen neergelegd.  
 

Het rapport zal worden aangeboden aan de Colombiaanse Ambassade 
in Den Haag en tezamen met het bestuur van de Colombia Caravana in 
Groot-Brittannië zullen als vervolg op deze Caravana in de komende 
periode mensenrechtenverdedigers worden gesteund in Colombia en 
specifieke situaties worden gevolgd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het 
schrijven van brieven naar de autoriteiten en het sturen van 
waarnemers naar processen.  
 
Aan de Caravana namen slechts drie rechters deel, reden waarom er 

dit keer geen afzonderlijk rechtersrapport is verschenen (klik hier voor het rechtersrapport van 2012 en klik hier voor 
het rechtersrapport van 2014). Het onderdeel “judges at risk” heeft in het algemene rapport slechts een bescheiden 
plaats gekregen. Dit terwijl het duidelijk is dat het voor de collega’s in dit land niet altijd makkelijk werken is. Met name 
in het zogenaamde land restitutieprogramma hebben de rechters niet alleen te 
maken met een gebrek aan middelen en mensen, maar tevens met het risico 
van bedreigingen. Deze bedreigingen en soms zelfs liquidaties, bijvoorbeeld 
van familieleden, beperken zich niet tot deze gevallen van landrestitutie maar 
doen zich ook voor bij andere werkzaamheden, bijvoorbeeld strafzaken.  
 
Het is voor de groepen ontheemden niet altijd gemakkelijk om toegang tot de 
rechter te krijgen, zo werd mij duidelijk bij een bezoek aan een van deze 
groepen in de buurt van Cartagena. Ter gelegenheid van de Colombia 
Caravana is door de Nederlandse deelnemers - Wout Albers (Lawyers for 
Lawyers (L4L)), Marit Balkema (L4L), Laura van de Boogert (lid van het 
bestuur van Colombia Caravana Nederland) en ikzelf – een bezoek gebracht 
aan de organisatie Corpo Fasol. Dit bezoek maakte geen deel uit van het reguliere programma en is daarom niet in het 
rapport terug te vinden.  
 

Corpo Fasol zet zich in voor deelnemers aan het justitieproces die het slachtoffer zijn 
geworden van geweld. Een van de organisatoren heeft zijn vader als gevolg van dat geweld 
verloren die als officier van justitie werkzaam was. Het is een kleine maar actieve 
organisatie. Tijdens deze bijeenkomst hebben we gesproken met een rechter, Ana (uit 
veiligheidsoverwegingen is haar achternaam weggelaten), die wegens bedreigingen niet 
meer in staat was haar werk te verrichten en onvoldoende beschermende maatregelen 
kreeg. Het probleem is dat de beschermende maatregelen zich dan richten op de rechter 
zelf, maar de bedreigingen zich richten op familieleden van de betrokkene. Zij is momenteel 
verhuisd en wordt door Corpo Fasol ondersteund bij haar acties om aandacht te vragen voor 
de situatie. Tevens hebben we een officier van justitie gesproken. Haar casus staat in het 
Caravana Rapport op pagina 13.  
 
Met de twee andere deelnemende rechters afkomstig uit Canada en Spanje, heb ik een 
bezoek gebracht aan de Supreme Court in Bogota waar men gematigd optimistisch was over 
de situatie in het land en nadacht over de rol van de rechterlijke macht in de “Justicia 
Transicional”, de juridische afwikkeling van het vredesproces. 
 
 

 
 

Bezoek aan Supreme Court 
in Bogota 

De leden van het bestuur van de Colombia Caravana 
Nederland met certificaat van deelneming aan de 

Caravana (met Wout Albers en Laura van de Boogert) 
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Guatemala 
 

 
In september 2016 bezochten vier Guatemalteekse rechters, Haroldo Vasquez Flores, Iris Yassmin Barrios Aguilar, 
Miguel Angel Galvez Aguilar en Claudia Elvira Gonzalez, ons land op uitnodiging van de organisatie Impunity Watch. 
Doel was om bekendheid te geven aan de lastige situatie van de rechterlijke macht in dat land, de strijd vóór 
onafhankelijkheid en tegen corruptie en straffeloosheid. De rechters hadden een vol programma met spreekbeurten en 
ontvangsten (onze nieuwsbrieflezers ontvingen hierover indertijd van ons een e-mail).   
 

Op 21 september ontving Ybo Buruma hen namens Rechters voor Rechters bij de 
Hoge Raad. Bij het gesprek schoven ook aan Marlies Stappers (Impunity Watch), 
Daniel Butler (International Commission of Jurists (ICJ), Regionaal kantoor Centraal 
Amerika in Guatemala, Maria van de Schepop (als oud-voorzitter van de NvvR) en 
Tamara Trotman. Ybo Buruma doet kort verslag:   
 
Deze vier onafhankelijke rechters zijn bezig zich als Jueces por la Integridad in 
verenigingsverband te organiseren (buiten de nationale rechtersvereniging om) en 
een netwerk van internationale solidariteit op te zetten om op die manier hun 
kwetsbaarheid voor aanvallen, smeercampagnes en administratieve repercussies 
te verminderen. Als leden van Jueces por la Integridad doen ze hun best – samen 
met hun (na ballotage door hen als integer beschouwde)  collega’s – de corruptie 
in Guatemala te bestrijden en het rechtsstelsel aan te passen. Ze begonnen 
daarmee in 2014 toen verkiezingen voor de Hoge Raad en de Appel-hoven 
volstrekt gepolitiseerd bleken: een van de raadsheren in de Hoge Raad moet nu 
zelfs worden vervolgd wegens corruptie.  
 
Het zijn moedige rechters. Mevrouw Barrios was de voorzitter van de rechtbank 
die in 2013 de vroegere dictator Rios Montt veroordeelde wegens genocide in zijn 

eigen land. Eerder was zij al even moedig in andere politiek gevoelige zaken. Na de veroordeling van een militair in 2001 
werd een aanslag op haar leven gepleegd en nog altijd zijn bedreigingen aan de orde van de dag. Ze heeft diverse 
onderscheidingen (o.m. uit de VS en Spanje). Zij is – wonderlijk genoeg – voor een jaar geschorst door de machtige 
Guatemalteekse Bar Association, welke beslissing in appel en bij het constitutionele Hof wel werd vernietigd, maar dat 
het überhaupt zo kon lopen zegt iets over de moeilijke stand van het recht in dat land. 
 
Miguel Angel Galvez is beroemd geworden door het in hechtenis nemen en vervolgen van de vroegere president Perez 
Molina en vice-president Baldetti wegens corruptie. Deze z.g. “La Linea”-zaak loopt nog. In april maakte hij bekend dat 
de minister van binnenlandse zaken een complot had ontdekt om Galvez te vermoorden. Maatschappelijke organisaties 
en de bevolking staan pal achter hen, maar Galvez en andere met de zaak belaste rechters zijn van de zaak afgehaald.  
De bedreigingen, intimidaties en ook de in het geval van mevrouw Barrios en mevrouw Gonzalez – fysieke aanvallen op 
hen maken dat zij steun in het buitenland zoeken. Vooral voor het leven van Galvez wordt gevreesd, evenals voor de 
mogelijkheid dat hun eigen optreden op een of andere manier wordt gecriminaliseerd. Internationale publiciteit heeft 
daartegen toch enige beschermende werking. Daarnaast zoeken ze naar mogelijkheden om officiële 
samenwerkingsverbanden tussen Jueces por la Integridad en andere rechtersverenigingen tot stand te brengen. 
Rechters voor Rechters houdt met hen contact en bekijkt op welke wijze zij het best kunnen worden ondersteund. 
 
 

 

Turkije:  “En vergeet ons vooral niet” 
 

 
Op 13 december was bestuurslid Evert van der Molen een van de sprekers tijdens de gerechtsvergadering in de 
Rechtbank Amsterdam over het thema: Rechtspraak onder vuur in het buitenland; rechters voor rechters?? 
U treft hierbij de tekst van zijn bijdrage: 
 
Turkije: “En vergeet ons vooral niet”.  
Turkse collega’s melden ons vanuit Turkije dat iedere aandacht voor hun positie welkom is. Zij hebben het idee dat de 
wereld overgaat tot de orde van de dag, terwijl er van onafhankelijke rechtspraak in Turkije geen sprake meer is. 
De situatie van de rechtspraak na de mislukte coup op 15 juli 2016 is dramatisch slecht. Dat is overigens niet eerst sinds 
de coup het geval. 

De vier betrokken rechters (van links naar 
rechts: Claudia Elvira Gonzalez, Iris Yassmin 
Barrios Aguilar, Haroldo Vasquez Flores en 
Miguel Angel Galvez Aguilar) hier overigens 

op bezoek bij het Nederlandse ministerie 
van Buitenlandse zaken 
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Vanaf eind 2013 zijn er al slechte voortekenen. Zo waren er sinds een paar jaar 
de stelselmatige overplaatsingen van kritische rechters naar gerechten in de 
“buitengewesten” van Turkije; daarnaast verstevigde de regering haar grip op (de 
samenstelling van) de Turkse Raad voor de rechtspraak (HSYK) en daarmee op 
het benoemingen- en ontslagbeleid van rechters. 
Başer en Özcelik, twee strafrechters uit Istanbul, namen eind april 2015 (dus 
ruim voor de coup) beslissingen tot opheffing van voorlopige hechtenis van een 
aantal verdachten die aanvankelijk in 2013 als politieagenten betrokken waren 
geweest bij een anti-corruptieonderzoek. Een onderzoek dat dichtbij de huidige 
machthebbers kwam. Deze politieagenten werden vervolgens ontslagen en gearresteerd. En werden er van verdacht 
aanhangers van Gülen te zijn en deelnemers van een terroristisch organisatie.  
De rechterlijke beslissing om deze verdachten in vrijheid te stellen werd niet uitgevoerd, Başer en Özcelik werden per 
omgaande uit hun functie gezet door de HSYK en zitten zelf sindsdien gedetineerd. Rechters voor rechters volgt hun 
proces zo goed mogelijk en we zijn erin geslaagd om bij een groot deel van de zittingen een waarnemer vanuit 
Nederland aanwezig te laten zijn. Het proces sleept zich voort van zitting naar zitting. Het is logistiek en financieel voor 
ons een forse inspanning om er steeds te zijn. De eerstvolgende zitting staat gepland voor 9 januari aanstaande. 
 
De situatie van de rechtspraak in Turkije is na de coup in hoog tempo verslechterd: 

- bijna 4000 rechters zijn zonder meer ontslagen, net als politieagenten, leraren, hoogleraren en andere 
ambtenaren; hun inkomen is stopgezet, hun paspoort is ongeldig verklaard en bezittingen zijn 
geconfisqueerd.  

- een kleine 3000 zitten sindsdien vast, waaronder leden van de Turkse Hoge Raad en het Constitutionele 
Hof; 

- deze draconische maatregelen zijn direct in de dagen na de coup geeffectueerd. Het kan niet anders of de 
lijst met namen hiervoor lag al klaar; 

- de detentie vindt plaats onder de staat van beleg, dus geen openbare zittingen, toegankelijke 
rechtsbijstand of een duidelijke aanklacht; 

- Sommige rechters die op de arrestatielijst staan, hebben kans gezien te vluchten (zitten in diverse landen, 
o.a. USA, België en Duitsland), anderen zijn in Turkije ondergedoken. 

 
Wat ons in persoonlijke contacten met gevluchte rechters opvalt, is hun eigen ongeloof dat dit heeft kunnen gebeuren: 
van de ene op de andere dag van magistraat met een zeker aanzien, naar vluchteling of gedetineerde. Alsof je ineens in 
een wel hele slechte film bent beland. Maar het is geen film maar realiteit. De echtgenote van een opgepakt lid van de 
Turkse Hoge Raad beschreef treffend hoe het haar man kort na de coup verging. Overdag nog zittingen gedaan, ’s 
avonds thuis aan een boekje over cybercrime geschreven en vervolgens in de vroege ochtend opgepakt en gedetineerd, 
tot op de dag van vandaag, zonder enig idee waarom en onder erbarmelijke omstandigheden. 
In augustus 2016 hebben we een Platform voor Turkije opgericht. Daarvan maken de volgende organisaties van 
rechters deel uit: European Association of Judges (EAJ), European Association of Administrative Judges (AEAJ) , Medel 
(Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) en Rechters voor Rechters.  
 
Wat wij zoal doen: 

- aandacht voor de positie van Turkse rechters vragen bij de EU en Raad van Europa (Turkije is hier lid van); 
- contacten met individuele gevluchte rechters onderhouden en hun verhalen breder bekend maken; 
- proceswaarneming voorbereiden (onzeker of we vanwege het gesloten deuren karakter erbij kunnen of 

mogen zijn); 
- materiele ondersteuning bieden. Er is inmiddels een Fonds voor Turkse collega’s opgericht. Zodra daarvan 

het rekeningnummer bekend is, hoort u dat. Dit voornemen heeft ons in de Turkse pers al het etiket 
opgeleverd dat we terroristen steunen. Daarnaast zullen we financiële middelen moeten verzamelen om 
onze proceswaarneming te financieren (zie verderop in deze nieuwsflits het bericht van de 
penningsmeester)  

- “Alert day” in alle Europese gerechtsgebouwen om aandacht te vragen voor rechters in Turkije is in 
voorbereiding. 

 
“Denk niet dat je snel resultaat zult boeken; dit gaat jaren duren”. Dat is de verwachting van Turkse gevluchte collega’s 
hier in Europa. Zij voorzien dat het lang gaat duren voordat er iets ten goede verandert in Turkije. De rol van Europa 
blijft heel belangrijk. En ondanks voor Turkije vernietigende rapporten zoals zeer recentelijk nog van de Venice 
Commissie komt Europa helaas nog nauwelijks in beweging.  
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ICJ Round Table on Independence, Effectiveness and Quality of Judiciary in Moskou 
 

 
Op 26 september jl. had de International Commission of Jurists (ICJ), in samenwerking met het Institute of Law and 
Public Policy te Moskou, een bijeenkomst georganiseerd tussen rechters, advocaten en academici over een aantal 
onderwerpen die binnen de Russische rechtspraak actueel zijn: “Assessing efficiency while upholding independence of 
judges”, “The system of allocation of cases”, “Ensuring quality and independence of judgments while coping with 
caseload”, en “Enforcement of judgments”. Naast het Russische gezelschap waren een ICJ-vertegenwoordiger uit 
Genève, een rechter uit Italië (met haar assistente), een rechter en ICJ-vertegenwoordiger uit Noorwegen en ik 
aanwezig (zie foto). Alle onderwerpen werden vanuit verschillend perspectief besproken.  
 
Deze bijeenkomst vormde de afsluiting van een driejarig ICJ project (gefinancierd door ICJ Noorwegen) over “State of 
the Judiciary in the Russian Federation”, waarin eerder specifiek aandacht is besteed aan “Securing justice: the 
Disciplinary system for judges in the Russian Federation” en “Selection, training and the appointment of Judges in the 
Russian Federation”. In het kader van laatstgenoemd onderwerp ben ik eerder, in mei 2014, namens Rechters voor 
Rechters in Moskou geweest. 
 
Een in het oog springend punt tijdens de bespreking was dat in 
Rusland is de werklast bij (met name) civiele rechters erg hoog 
en dat dit vooral wordt veroorzaakt door “kleine” zaken over 
bijvoorbeeld onbetaalde energie- of telefoonrekeningen. Voor 
deze zaken kent het Russische systeem geen vereenvoudigde 
afdoening, zodat deze veel (teveel) zittingscapaciteit vergen. Alle 
uitspraken (dus ook in deze zaken) worden gemotiveerd en 
gepubliceerd op de website van het gerecht. Daar komt bij dat 
de toegang tot de rechter groot is; er wordt geen griffierecht 
geheven en er bestaan evenmin andere (financiële) drempels die 
de zaken met een gering belang uit het systeem filteren. Een 
bijkomend probleem is dat executie van deze uitspraken vaak 
lang op zich laat wachten, waardoor men vaak opnieuw de weg 
naar de rechter bewandelt om die executie af te dwingen. Een kwart van de klachten die tegen Rusland bij het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt ingediend, heeft betrekking op het niet ten uitvoer leggen van 
nationale uitspraken. Er werd verteld dat eerste aanleg rechters zo’n 40 civiele zaken per week moeten afdoen; om dat 
target te halen bleek men logischerwijs liever deze eenvoudige “stempel”-zaken te doen, dan de meer gecompliceerde 
zaken, waardoor het echt juridische werk op de plank blijft liggen. De prangende vraag was hoe dit probleem kan 
worden opgelost. Bij het bespreken van oplossingsrichtingen werd duidelijk dat men erg huiverig is om drempels op 
toegang tot de rechter te introduceren omdat dit mogelijk tot oneigenlijk gebruik zal leiden. 
 
Uit de presentatie van de Italiaanse rechter bleek onder meer dat ook de Italiaanse rechtspraak te kampen heeft met 
zeer lange doorlooptijden, dat er al van alles aan geprobeerd is om dat probleem aan te pakken, maar dat het nog niet 
veel heeft opgeleverd. De Noorse rechter vertelde onder meer over het probleem dat zij hadden met de ten 
uitvoerlegging van gevangenisstraffen wegens het gebrek aan celcapaciteit en de oplossing die ze daarvoor gevonden 
hadden door celcapaciteit in Nederland te huren. Ik heb onder meer iets verteld over de onlangs geïntroduceerde 
professionele standaarden ten behoeve van het vinden van een balans tussen capaciteit en kwaliteit en verder dat op 
dit moment binnen de Nederlandse rechtspraak gewerkt wordt aan een landelijk zaaktoedelingsreglement omdat het 
huidige systeem niet volledig in overeenstemming is met Raad van Europa standaarden (zie onder andere: Venice 
Commission, Opinion 663/2012, CDL-AD(2012)001, para. 91 en EHRM Miracle Europe KFT v. Hongarije, uitspraak van 12 
januari 2016, appl. No. 57774/13). 
 
Jolien Schukking 
 
 

 

Bericht van de penningmeester 
 

 
Rechters voor Rechters heeft in 2016 een aantal activiteiten ondernomen die veel geld kostten. Wij hebben uw 
financiële hulp nodig om daarmee door te kunnen gaan. Een van die activiteiten betreft het bijwonen van de processen 
die tegen de twee Turkse rechters Başer en Özcelik in Ankara worden gevoerd.  
Deze rechters hadden eind april 2015 beslissingen genomen omtrent de voorlopige hechtenis van verdachten (62 
politieagenten en een journalist) die waren opgepakt nadat zij onthullingen naar buiten hadden gebracht over een 
omkopings- en corruptieschandaal in december 2013 waarbij mensen uit de hoogste regeringskringen rond Erdoğan 
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zouden zijn betrokken. Deze mensen werden er toen door de Turkse autoriteiten vervolgens van verdacht aanhangers 
van Gülen te zijn en deelnemers van een terroristisch organisatie. Deze groep – voornamelijk bestaand uit 
politieagenten – werd vervolgens ontslagen en gearresteerd.  
Rechter Başer (na doorverwijzing van hun zaken door rechter Özcelik) besliste dat deze politieagenten en journalist 
moesten worden vrijgelaten. Enkele dagen later werden de rechters zelf gearresteerd ook zijn zij ontslagen. Zij zitten na 
bijna 20 maanden nog steeds vast op verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie (te weten de 
Gülen-beweging) en een poging tot staatsgreep. Wat Gerritjan van Oven (onze oud-voorzitter) namens RR waarneemt 
is de procedure bij de Turkse Hoge Raad (Yargitay) tegen deze twee rechters. Gerritjan is op een aantal zittingen in 
Ankara aanwezig geweest. Eenmaal moest RR zelf de benodigde tolken bekostigen. Het proces is daarom zo belangrijk, 
omdat sinds de mislukte coup in juli 2016 nog een zeer groot aantal ontslagen rechters vast zit – ook op verdenking van 
het zijn van Gülen-aanhanger en daarmee dus worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie zonder 
dat tegen hen zelfs nog maar het proces is gestart.  
 
Help het ons mogelijk maken deze proceswaarneming, en andere acties, te kunnen blijven continueren.  
 
PS: Er is overigens door de Europese rechtersvereniging EAJ onlangs een noodfonds geopend van waaruit (de 
gezinsleden van) Turkse collega’s die dit het meest nodig hebben een financieel steuntje in de rug kunnen krijgen. 
Zodra het rekeningnummer daarvan bekend is, hoort u dat. 
 
 

 

Word actief! 
 

 
Rechters voor Rechters zoekt nieuwe mensen om een aantal landenteams te versterken en om vertaalwerk te 
verrichten. Word nu actief! 
 
Inmiddels is het aantal landen 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 menskracht nodig.  
 
RR zoekt op dit moment specifiek naar: 

- iemand die het (met name virtuele) secretariaat kan komen versterken; 
- mensen die zich willen bezighouden met de situatie van de rechterlijke macht in Polen; 
- mensen die het (zo mogelijk ook juridisch) Arabisch machtig zijn; 
- mensen die het (zo mogelijk ook juridisch) Turks machtig zijn; 
- mensen die het (zo mogelijk ook juridisch) Georgisch machtig zijn; 
- zij zullen met name worden gevraagd om artikelen op internet/tweets te scannen op interessante informatie 

voor onze Stichting en deze zo nodig te vertalen. 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. 
 

Als hier iets bij zit dat u aanspreekt of als u zich anderszins actief zou willen inzetten voor RR, dan kunt u ons een 
berichtje sturen via het emailadres [info@rechtersvoorrechters.nl], zo mogelijk onder vermelding van kennis over, 
ervaring met of interesse in een land of regio waaraan u aandacht zou willen besteden. 
Indien u rechters en/of raadsheren kent die geïnteresseerd (zouden kunnen) zijn in het werk van de Stichting, schroomt 
u dan ook niet om hen over ons werk in te lichten. 
 
 

 

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]. 
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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 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 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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