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Voorwoord 
 
Dit is het financiële jaarverslag van de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Nederlands Juristen 
Comité voor de Mensenrechten (de “Vereniging NJCM”) over het bestuursjaar 2013. De bedoeling van 
dit jaarverslag is de leden, subsidiegevers, sponsors en andere belanghebbenden te informeren over de 
financiële gang van zaken in het afgesloten bestuursjaar. Verder is hierbij gevoegd het financiële 
jaarverslag 2013 van de Stichting NJCM-Boekerij.  
 
Net als de vorige twee jaren zijn de financiële jaarverslagen van de Vereniging NJCM en dat van de 
Stichting NJCM-Boekerij samengesteld door een extern administratiekantoor (Hendriks 
Belastingadviseurs B.V.) dat in dat verband een samenstellingsverklaring heeft verstrekt. Deze twee 
financiële jaarverslagen zijn verder doorgenomen door de kascommissaris, mr. J.P. (Jan-Peter) Dopheide.  
 
Net als vorig jaar laten deze financiële jaarverslagen zich het beste lezen in samenhang met het 
inhoudelijk jaarverslag. Het inhoudelijk jaarverslag 2013 geeft een overzicht van de activiteiten van de 
Vereniging NJCM en de Stichting NJCM-Boekerij in dat jaar. Het inhoudelijk jaarverslag 2013 is daarom 
toegevoegd aan de financiële jaarverslagen 2013 en is bovendien gepubliceerd in Nederlands Tijdschrift voor 
de Mensenrechten/NJCM-Bulletin begin 2014 (deze uitgave is op te vragen bij het secretariaat van de 
Vereniging NJCM).  
 
De Vereniging NJCM (met een gering positief resultaat) en de Stichting NJCM-Boekerij (met een gering 
negatief resultaat) hebben, ondanks overheidsbezuinigingen waardoor onze subsidies twee 
achtereenvolgende jaren zijn verlaagd, geconsolideerd een resultaat van iets meer dan nul. Dit is waar het 
beleid van het bestuur op gericht geweest is.   
 
De Vereniging NJCM heeft het jaar 2013 met een gering positief resultaat afgesloten. Dit resultaat is, 
naast het kritisch sturen op de uitgaven (zo heeft de daling van de baten gelijke tred gehouden met de 
daling van de lasten), voor een groot deel veroorzaakt doordat de uitgave Nederlands Tijdschrift voor de 
Mensenrechten/NJCM-Bulletin beperkt van omvang is geweest (deze trend is in 2012 ingezet) waardoor de 
drukkosten (die voor 85% voor rekening komen van de Vereniging NJCM en voor 15% door de 
Stichting NJCM-Boekerij gedragen worden) lager uitgekomen dan gebudgetteerd op basis van de 
voorafgaande jaren. Verder is er in 2013 weer een bijzondere bate gegenereerd door de zgn. PO-punten: 
voor het bijwonen van studieavonden die de Vereniging NJCM organiseert zijn advocaten die (door de 
Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde) opleidingspunten wensen te ontvangen, cursusgeld 
verschuldigd. Zoals in eerdere jaarverslagen is gemeld is dit een zeer onzekere bron van inkomsten omdat 
deze inkomsten een uiterst wisselvallig karakter hebben (zo waren in het bestuursjaar 2009 deze 
inkomsten nog nihil). Bovendien heeft de Nederlandse Orde van Advocaten in 2011 nadere eisen gesteld 
aan accreditatie van onderwijsinstellingen waardoor de Vereniging NJCM niet langer in staat bleek om de 
accreditatie te handhaven. Dit draagt bij aan het onzekere karakter van deze inkomstenbron.  
 
De Stichting NJCM-Boekerij laat in het jaar 2013 een gering negatief resultaat zien. Dankzij  een 
bijzondere bate gegenereerd door de zgn. reprorechten is het tekort beperkt gebleven.  
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Voor het komende bestuursjaar geldt dat wederom geprobeerd zal worden om zoveel mogelijk 
activiteiten van het NJCM ook financieel mogelijk te maken. Concrete doelen zijn ook voor 2014: het 
starten met een Public Interest Litigation project (start mei 2014), het organiseren en houden van het NJCM 
lustrumcongres (in oktober 2014), het lanceren van de verbeterde website (bij gelegenheid van dat 
congres), het verbeteren van het gebruik van sociale media, het activeren van het netwerk van Europese 
zusterorganisaties binnen het netwerk van de International Commission of Jurists (ICJ) en het verder 
stimuleren van het Breed Mensenrechten Overleg (BMO), het samenwerkingsverband van veertien niet-
gouvernementele mensenrechtenorganisaties in Nederland waarvan het NJCM tot voor kort voorzitter 
was. Met het oog op deze doelen wordt een bestemmingsreserve aangehouden.  
 
De financiële jaarverslagen worden besproken op de algemene ledenvergadering van de Vereniging 
NJCM in april 2014.  
 
Namens het bestuur van de Vereniging NJCM en het bestuur van de Stichting NJCM-Boekerij 
 
Leiden, maart 2014 
 
 
Mr. Herman Veerbeek 
Penningmeester Vereniging Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten 
Penningmeester Stichting NJCM-Boekerij 
 
  



 
 

5   

 
 
 

 
JAARREKENING 2013 

 
 
 

van de 
 
 
 
 

Vereniging 
NEDERLANDS JURISTEN COMITÉ 

VOOR DE MENSENRECHTEN 
 
 



 
 

6   

 
 

Balans per 31 december 2013 
 

 31 december 2013 31 december 2012 
 € € 

 
Vlottende activa   
   
Vorderingen en overlopende activa   
   
Debiteuren 31.830 4.680 
 _______ _______ 
 31.830 4.680 
Liquide middelen   
   
ING Bank 2.037 2.197 
Kapitaal/renterekening 87.000 118.000 
 _______ _______ 
Som der vlottende activa 120.867 124.877 
   
   
Kortlopende schulden   
   
Rekening-courant Stichting NJCM-Boekerij 2.484 7.206 
Af te dragen gelden aan derden 1.408 1.379 
Crediteuren 2.365 3.598 
Te betalen vakantiegeld 2.244 2.216 
Nog te betalen kosten - - 
 _______ _______ 
Uitkomst activa min kortlopende schulden  112.366   110.478 
   
   
Eigen vermogen   
   
Continuïteitsreserve 100.000 100.000 
Bestemmingsreserve 12.366 10.478 
 _______ _______ 
  112.366   110.478 
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Staat van baten en lasten over 2013 
 

 2013 2012 
             €                     €        €                    € 

 
Baten     

     
Subsidie  41.844  43.180 
Contributies  53.780  54.239 
PO-punten  3.175  5.975 
Rente  1.109  1.874 
Donaties  1.511  1.346 
Overige inkomsten  270  - 
  _______  _______ 
Som der baten  101.689  106.614 
     
Lasten     

     
Secretariaatskosten     
- kantoorbehoeften/porti/kopiëren 4.870  10.190  

- fax / telefoon / internet 267  285  
- diversen 11  51  
 _______  _______  
  5.148  10.526 
Drukkosten NTM/NJCM-Bulletins  33.016  32.249 
Administratiekosten  1.028  1.107 
Vergaderkosten  1.118  1.842 
ICJ  271  1.190 
Overige kosten (o.a. ALV)  778  863 
Diversen  5.380  2.818 
Salarissen  62.426  60.801 
Salarisbijdrage Stichting NJCM-Boekerij  (    9.364)  (    9.120) 
  _______  _______ 
Som der lasten  99.801  102.276 
  _______  _______ 
Resultaat        1.888       4.338 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
 

1. Algemeen 

 
De Vereniging NJCM heeft krachtens artikel 3 van de statuten als doelstellingen het ontwikkelen, versterken en 
beschermen van de fundamentele rechten en vrijheden van de mens op nationaal en internationaal niveau en in 
het bijzonder, onverminderd genoemde doelstellingen, het bevorderen en handhaven van de volgende 
beginselen: 
- de verplichting van de overheid de fundamentele rechten en vrijheden te erkennen en in haar handelen en 

nalaten te eerbiedigen; 
- de mogelijkheid van beroep op de fundamentele rechten en vrijheden tegen particulieren; 
- de onafhankelijkheid van de leden van de magistratuur en de advocatuur in hun beroepsuitoefening; 
- het recht van een ieder op een eerlijk proces. 
 
2. Toelichting op balans 
 
Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat 
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting anders vermeld. Baten 
en lasten worden opgenomen voor de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen, tenzij in de toelichting anders 
vermeld. 
 

Liquide middelen en som van de vlottende activa 
Van de liquide middelen staat € 89.037 ter vrije beschikking van de Vereniging NJCM.  
 
Specificatie liquide middelen 2013 2012 
 € € 
   
ING bank 2.037 2.197 
Kapitaal/Renterekening 87.000 118.000 
 _______ _______ 
Totaal ter beschikking van de Vereniging     89.037     120.197     
 
De daling ten opzichte van 2012 laat zich verklaren door het feit dat een subsidie van de overheid is ontvangen 
na het einde van het boekjaar 2013. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de ontvangen rente.  De som van de 
vlottende activa is lager dan in 2012 als gevolg van een verbeterde rekening-courant verhouding met de Stichting 
NJCM-Boekerij.   
 

Continuïteitsreserve (eigen vermogen)  
De continuïteitsreserve wordt aangehouden om de continuïteit van de Vereniging NJCM te waarborgen. Hiertoe 
wordt een zodanige reserve aangehouden worden dat de Vereniging NJCM bij het onverhoopt wegvallen van 
substantiële inkomensbronnen nog minimaal één jaar financieel kan blijven functioneren. De daartoe benodigde 
reserve wordt jaarlijks beoordeeld op basis van de kosten van de werkorganisatie. De continuïteitsreserve ligt 
onder het niveau dat in de richtlijn Reserves Goede Doelen van de Vereniging van Fondsenwervende 
Instellingen (VFI) als maximaal verantwoord wordt geacht. De norm van VFI luidt dat de continuïteitsreserve 
niet hoger mag zijn dan maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Deze reserve voor de 
Vereniging NJCM is in 2012 verhoogd naar € 100.000 om de kosten van 1 jaar te kunnen voldoen zonder andere 
middelen. 
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Bestemmingsreserve (eigen vermogen)  
De bestemmingsreserve wordt aangehouden met het oog op de doelen genoemd in de volgende doelen: het 
starten met een Public Interest Litigation project (start mei 2014), het organiseren en houden van het NJCM 
lustrumcongres (in oktober 2014), het lanceren van de verbeterde website (bij gelegenheid van dat congres), het 
verbeteren van het gebruik van sociale media, het activeren van het netwerk van Europese zusterorganisaties 
binnen het netwerk van de International Commission of Jurists (ICJ) en het verder stimuleren van het Breed 
Mensenrechten Overleg (BMO), het samenwerkingsverband van veertien niet-gouvernementele 
mensenrechtenorganisaties in Nederland waarvan het NJCM tot voor kort voorzitter was. Het resultaat over 
2013 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.  
 
Specificatie bestemmingsreserve 2013 2012 

 € € 
   

Balans 1 januari 
 

10.478  16.140 
  

Af:: Toevoeging continuïteitsreserve - (  10.000) 
 

Bij: Toevoeging batig saldo boekjaar 1.888     4.338 

 ______ ______ 
Balans 31 december   12.366          10.478 
   
Te betalen vakantiegeld  
Betreft het totaalbedrag van de vakantieaanspraken - bestaande uit de opgebouwde rechten over de maanden juni tot 
en met december - van de twee vaste medewerkers van de Vereniging NJCM ultimo 2013 € 2.244 (2012: € 2.216). 

 
3. Toelichting op staat van baten en lasten  
 
Subsidies 
De Vereniging NJCM heeft in het boekjaar 2013 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden een subsidie 
ontvangen ter dekking van haar exploitatiekosten (respectievelijk € 25.392, € 5.675,- en € 10.777). Het totaalbedrag 
aan exploitatiesubsidies dat in 2013 werd ontvangen bedroeg € 41.844 (2012: € 43.180; 2011: € 44.587). De subsidie 
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is twee jaar achter elkaar met gekort.  
 
De exploitatiesubsidies samen vormen iets meer dan 40% van de totale inkomsten. Meer dan 50% van de inkomsten 
worden gevormd door de contributies van de leden van het NJCM.  
 

Contributies  
De in het boekjaar ontvangen contributies van leden bedragen € 53.779 (2012: € 54.239). Het ledenaantal ultimo 2013 
bedraagt 950. Het ledenverloop was als volgt: 
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Ledenverloop   
  
Aantal leden per 1 januari 2013 986 

  
Bij: nieuwe leden 56 
Af: uitgeschreven wegens niet betalen of adres onbekend 20 
Af: opgezegd 72 
 _______ 
Aantal leden per 31 december 2013 950 
 
PO-punten 
De Vereniging NJCM is in 2005 erkend als opleidingsinstituut door de Nederlandse Orde van Advocaten. De 
Vereniging NJCM heeft in 2013 een aantal studieavonden georganiseerd waarmee voor advocaten opleidingspunten 
te behalen waren. Advocaten die opleidingspunten wensten te ontvangen waren voor het bijwonen van de 
studieavonden cursusgeld verschuldigd. De Vereniging NJCM heeft met de organisatie van studieavonden dit 
boekjaar € 3.175 (2012: € 5.975; 2011: € 1.495) aan inkomsten gegenereerd. Dit is een onzekere inkomstenbron voor 
de Vereniging NJCM (zie voorwoord). In 2012 waren de inkomsten uit deze bron uitzonderlijk hoog.  
 

Donaties 
De Vereniging NJCM ontving in 2013 diverse donaties, onder meer van de Vriendenloterij (voorheen: Sponsor 
Bingo Loterij) en van de Stichting Vrienden van het NJCM (€ 900). Dit jaar zijn de statuten van de Vereniging 
NJCM (dankzij Dirkzwager Advocaten & Notarissen: pro bono) gewijzigd om deze geschikt te maken om de ANBI-
status te behouden.  
 

Secretariaatskosten 
Deze kosten zijn aanzienlijk lager in verband met lagere portokosten.  

 
Drukkosten bulletins 

Het NJCM-Bulletin wordt uitgegeven door de Stichting NJCM-Boekerij. De Vereniging NJCM heeft de Stichting 
NJCM/Boekerij in het boekjaar 2013 € 33.016 (2012: € 32.249) betaald voor het drukken en verspreiden van de 
NJCM-bulletins. Dit is conform tussen de Vereniging NJCM en de Stichting NJCM-Boekerij bestaande afspraken 
85% van de totaal gemaakte drukkosten van de Stichting NJCM-Boekerij. De drukkosten zijn dit jaar vergelijkbaar 
aan vorig jaar omdat er een vergelijkbaar aantal pagina’s zijn gemaakt, te weten ca. 850. De eerdere jaargangen hadden 
ca 950 pagina’s.   
 

Salariskosten  
Betreft de salarissen, pensioenlasten en aanspraken vakantiegeld van de twee vaste medewerkers van het NJCM. In 
2013 waren er geen tijdelijke medewerkers.  
 
 2013 2012 

 € € 
   

Salarissen 48.860 48.234 
Sociale lasten 7.941 7.288 
Pensioenpremies 2.247 2.185 
Verzekeringen en Arbo 2.191 2.022 
Reiskosten 1.187 1.072 
Bijdrage Stichting NJCM Boekerij (   9.364) (   9.120) 
 _______ _______ 
     53.062         51.681     
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De bruto salariskosten die worden doorberekend aan de Stichting-Boekerij zijn - conform tussen de Vereniging 
NJCM en de Stichting NJCM-Boekerij bestaande afspraken - 15% van de basissalarissen van de Vereniging NJCM. 
Deze verhouding staat onder druk. Overwogen moet worden om in het belang van de Stichting NJCM-Boekerij dit 
percentage op 10% te stellen.  
 

Kosten ICJ en Overige kosten  
Onder ICJ zijn reis- en verblijfkosten in Geneve opgenomen. Onder de post overige kosten zijn de vergaderkosten 
van de algemene ledenvergadering opgenomen. Deze zijn iets hoger dan in 2012.  
 

Diversen 

Onder de post Diversen vallen de kosten aan BMO (€ 2.000) en de kosten die gemaakt worden voor studiedagen cq. 
avonden (€ 2.370). Opgemerkt mag worden dat veel studieavonden mogelijk worden gemaakt doordat bijv. 
advocatenkantoren hun faciliteiten om niet beschikbaar stellen. In het kader van het nastreven van de doelen van het 
NJCM zijn de studieavonden in de regel gratis toegankelijk.  

 
Resultaat 
De daling van de baten in 2013 heeft gelijke tred gehouden met de daling van de lasten.  

 
4. Bestuur  
Het bestuur bestond in het boekjaar 2013 uit onder meer de volgende personen: dr. M.L.A. (Marloes) van Noorloos 
(voorzitter), mr. S.A. (Simon) Minks en mr. H.J.E. (Herman) Veerbeek (penningmeester).  
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Begroting en realisatie 2013, begroting 2014 en begroting 2015 
 
 2013 Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 
 € € € € 
Baten     

     
Subsidie 41.844 41.844 41.844 41.844 
Contributies 53.780 56.000 52.000 52.000 
Rente 1.109 1.000 1.000 1.000 
Donaties 1.511 - - - 
PO punten 3.175 - - - 
Overige inkomsten 270 - - - 
 _______ _______ _______ _______ 
Totaal 101.689 98.844 94.844 94.844 
     
     
Lasten     
     
Salarissen 53.062 52.000 53.000 53.000 
Drukkosten NTM/NJCM-B 33.016 33.000 33.000 33.000 
Secretariaatskosten 5.148 7.508 5.200 5.200 
Administratiekosten 1.028 2.074 1.500 1.500 
Vergaderkosten 1.118 1.300 1.300 1.300 
ICJ-Review 271 122 122 122 
Diversen 5.380 1.926 1.926 1.926 
Overige kosten 778 2.040 1.000 1.000 
 _______ _______ _______ _______ 
Totaal 99.801 99.970 97.048 97.048 
 _______ _______ _______ _______ 
Saldo baten minus lasten     1.888 (   1.126) (    2.204) (    2.204) 
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Toelichting op de begroting 

 
1. Algemeen  
 
Bij de opstelling van de begrotingen voor de komende jaren is geen rekening gehouden met bijzondere 
projectsubsidies of andere bijzondere baten. Deze zijn wel te verwachten: voor het Public Interest Litigation project 
(start mei 2014) lijkt een bedrag van circa 2013 € 150.000 te zijn toegezegd en voor het houden van het NJCM 
lustrumcongres (in oktober 2014) wordt een bedrag van € 31.000 aan subsidie en/of sponsoring gezocht.  

 
2. Baten  
 
In de begroting is geen rekening gehouden met inkomsten verbonden aan de studieavonden. De Vereniging 
NJCM is niet langer erkend als opleidingsinstituut. Advocaten kunnen tegen betaling  studieavonden bijwonen in 
het kader van de permanente opleiding en daarbij zogenaamde PO-punten halen. Het is de vraag of de 
Vereniging NJCM als vrijwilligersorganisatie daadwerkelijk in staat is om studieavonden te realiseren binnen de 
nieuwe in 2011 door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde normen. Deze inkomstenbron is daarom 
onzeker (zie voorwoord).  
 
De studieavonden worden gebruikt voor het werven van nieuwe leden. In 2013 is het ledenaantal net als in 2012 
weer iets gedaald terwijl in de historie het ledenbestand gemiddeld constant bleef. De hoop is dat dit zich de 
komende jaren herstelt maar voorzichtigheidshalve wordt deze post iets lager gesteld dan voorheen.  
 
In de begroting voor 2014 en 2015 zijn ten opzichte van 2013 geen verdere wezenlijke wijzigingen aangebracht 
in de baten.  
 

3. Lasten 
 
In maart 2014 zal het NJCM-kantoor binnen de Universiteit Leiden verhuizen. Er wordt verwacht dat de te 
betalen vergoeding niet zal toenemen en dat er geen eenmalige verhuiskosten zijn.  
 
De werkelijke drukkosten voor Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin (die voor 85% voor 
rekening komen van de Vereniging NJCM en voor 15% door de Stichting NJCM-Boekerij gedragen worden) 
zijn in lijn met het in 2013 gerealiseerde bedrag gebracht.  
 
Bij de post ‘overige kosten’ moet onder meer gedacht worden aan de kosten voor de uitgave in het kader van de 
Thoolen-NJCM Scriptieprijs in 2014 en de bijdrage aan ICJ en BMO.  
 
Opgemerkt wordt dat de komende jaren diverse kostenposten ten laste van de bestemmingsreserve worden 
gebracht (zie boven de toelichting op de balans).  
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Balans per 31 december 2013 
 

 31 december 2013 31 december 2012 
          €                     € 

 
Vlottende activa   
   
Voorraden   
   
Boeken en andere uitgaven P.M. P.M. 
   
Vorderingen en overlopende activa   
   
Depot Post.NL-derden 600 600 
Rekening-courant Vereniging 2.484 7.206 
Overige vorderingen 406 4.284 
 _______ _______ 
 3.490 12.090 
   
Liquide middelen   
   
ING bank 6.772 1.943 
Kapitaal/renterekening 25.000 19.000 
 _______ _______ 
 31.772 20.943 
   
 _______ _______ 
Som der vlottende activa    35.262    33.033 
   
   
Kortlopende schulden   
   
Te betalen BTW 2.277 2.169 
Crediteuren 6.904 6.036 
Rekening derden (VN Martelingenfonds) 3.635 1.343 
 _______ _______ 
Uitkomst activa min kortlopende schulden    22.446    23.485 

   
   

Eigen vermogen   
   
Continuïteitsreserve 23.486 23.912 
Resultaat dit jaar -1.040 -426 
 _______ _______ 
    22.446    23.486 
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Staat van baten en lasten over 2013 
 

 2013 2012 
                          €                    € 

 
Baten   

   
Abonnementen 12.530 13.753 
Losse verkopen NTM/NJCM-B 66 205 
Verzamelbanden 248 387 
Verkoop overige publicaties 721 13.535 
Opbrengsten Stichting Pro 2.441 983 
Rentebaten  33 175 
 _______ _______ 
Som der baten 16.039 29.038 
   
Lasten   

   
Drukkosten NTM/NJCM-B 36.643 35.793 
Bijdrage Vereniging drukkosten NTM/NJCM-B (  31.147) (  30.424) 
Drukkosten overige publicaties - 10.426 
Salariskosten 9.364 9.120 
Secretariaat (kantoorkosten) 487 2.281 
Administratiekosten 1.650 1.750 
Diversen 82 518 
 _______ _______ 

Som der lasten 17.079 29.464 
 _______ _______ 

Resultaat      -1.040       -426 
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 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten  
 
1. Algemeen 

 
De Stichting NJCM-Boekerij heeft ten doel het in samenwerking met de rechtspersoonlijkheid bezittende 
Vereniging Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (de “Vereniging NJCM”) uitgeven van publicaties, 
zowel van wetenschappelijke als van voorlichtende aard, op het terrein van de mensenrechten, mede ter 
verwezenlijking van de in artikel 3 der statuten van voormelde vereniging omschreven doelstelling. 
 
Artikel 3 van de statuten van de Vereniging NJCM luidt: de doelstellingen van het Comité zijn het ontwikkelen, 
versterken en beschermen van de fundamentele rechten en vrijheden van de mens op nationaal en internationaal 
niveau en in het bijzonder, onverminderd genoemde doelstellingen, het bevorderen en handhaven van de volgende 
beginselen: 
- de verplichting van de overheid de fundamentele rechten en vrijheden te erkennen en in haar handelen en nalaten 

te eerbiedigen; 
- de mogelijkheid van beroep op de fundamentele rechten en vrijheden door particulieren; 
- de onafhankelijkheid van de leden van de magistratuur en de advocatuur in hun beroepsuitoefening; 
- het recht van een ieder op een eerlijk proces. 
 

2. Toelichting op de balans 
 
Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat 
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting anders vermeld. Baten en 
lasten worden opgenomen voor de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen, tenzij in de toelichting anders vermeld. 
 

Voorraden 
De voorraden (Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin en andere publicaties) zijn niet 
gewaardeerd in de balans. De gerelateerde kosten zijn steeds in het boekjaar van uitgave als last verantwoord. 

 
Liquide middelen 
De liquide middelen ten bedragen € 31.772 (2012: € 20.943). Het verschil komt door betaling door de Vereniging 
NJCM van de rekening-courant verhouding. Van de liquide middelen staat € 28.883 ter vrije beschikking staan van de 
Stichting NJCM-Boekerij. De middelen die niet ter vrije beschikking van de Stichting staan komen voort uit 
betalingen door de Stichting Pro (zie hierna onder 3) die worden ontvangen op een inzake-rekening. Van deze 
ontvangsten komt (op basis van een aan de auteurs van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-
Bulletin gedane toezegging) 50% toe aan het VN-Fonds voor slachtoffers van marteling te Geneve. Van de 
ontvangsten op deze rekening wordt dus 50% doorgestort op een rekening van de Stichting NJCM-Boekerij en het 
saldo wordt (bij voorkeur) jaarlijks overgemaakt naar dit VN-Fonds.  
 

Continuïteitsreserve (eigen vermogen)  
De vermogenspositie van de Stichting NJCM-Boekerij stond de laatste jaren onder druk. In de voorafgaande jaren 
was de tendens dat structureel op het vermogen werd ingeteerd. In 2010 zijn de volgende maatregelen met een meer 
structureel karakter getroffen: 

- inkomsten verbonden aan het overnemen van artikelen uit het NTM/NJCM-B (afkomstig van Stichting Pro) 
komen niet meer voor 100% ten goede aan het VN-Fonds voor slachtoffers van foltering te Genève maar 
slechts voor 50% zodat de andere 50% gebruikt kan worden voor de exploitatie van de Stichting NJCM-
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Boekerij;  
- voor de verzending van het NTM/NJCM-B is een goedkoper posttarief gekozen (verzending binnen 48 i.p.v. 

24  uur na aanbieding); 
- de bijdrage van de Vereniging NJCM in de drukkosten van het NTM/NJCM-B is in overleg vastgesteld op 

85%; en  
- de Stichting NJCM-Boekerij betaalt 15% van de salariskosten van de Vereniging NJCM. 

 
In 2010 leek een stijgende lijn ingezet te zijn en deze is in 2011 voortgezet. Het resultaat over 2012 en 2013 is echter 
(licht) negatief. Het verlies komt ten laste van de continuïteitsreserve.  
 
Deze reserve ligt lager dan hetgeen de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) als maximaal verantwoord 
wordt geacht, namelijk dat de continuïteitsreserve niet hoger mag zijn dan maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van 
de werkorganisatie (zie de toelichting op de continuïteitsreserve van de Vereniging NJCM op pagina 8).  
 

 
 

2012 2012 

 € € 
   

Balans 1 januari 23.486 23.912 
Bij: Toevoeging batig saldo boekjaar -1.040 -426 
 _______ _______ 
Balans 31 december     22.446     23.486 

 
 

3. Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Abonnementen  
Het bedrag  € 12.530 (2012: € 13.753) betreft de in dit boekjaar ontvangen inkomsten uit abonnementen op 
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin. De Stichting NJCM-Boekerij heeft per eind 2013 208 
abonnees (veelal rechtspersonen die geen lid zijn van de Vereniging NJCM; leden van de Vereniging NJCM krijgen 
het tijdschrift als onderdeel van het lidmaatschap).  
 

NTM/NJCM-B  
In het boekjaar 2013 (jaargang 38 zijn 6 nummers van het NTM/NJCM-B verschenen met in het totaal 853 pagina’s 
(2012: 830, 2011: 944 en 2010: 996 pagina’s). Het NJCM-Bulletin heeft een oplage van 1450 exemplaren. 
 

Bijdrage Vereniging aan de drukkosten 
De Vereniging NJCM heeft in het boekjaar 2013 € 31.147 (2012: € 30.424) aan de Stichting NJCM-Boekerij betaald 
als bijdrage in de kosten van het drukken en verspreiden van het NTM/NJCM-B. Deze bijdrage is bepaald conform 
de tussen de Vereniging NJCM en de Stichting NJCM-Boekerij bestaande afspraken: 85% van de totaal gemaakte 
drukkosten in de Stichting NJCM-Boekerij. Aangezien de Stichting BTW-plichtig is dient van dit bedrag BTW te 
worden afgetrokken (6 procent; dit verklaart het verschil van deze corresponderende posten in de jaarverslagen van 
de twee rechtspersonen). Het is de vraag of deze aanpak op langere termijn volstaat. Indien het beleid ongewijzigd 
wordt voortgezet is het bedrag dat op vaste basis ten laste van de Stichting NJCM-Boekerij komt aan drukkosten en 
bijdrage salarissen, hoger dan het bedrag dat de Stichting NJCM-Boekerij ontvangt van abonnees (€ 12.530). Voor de 
Stichting NJCM-Boekerij betekent dit dat zij met de verkoop van abonnementen deze kosten niet terugverdient, 
m.a.w. verlieslatend is. Wellicht zou daarom de bijdrage in de drukkosten van de Vereniging NJCM op termijn 
structureel moeten worden verhoogd en/of de bijdrage in de salarissen verlaagd. 
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Opbrengsten Stichting Pro 
Stichting Pro (Publicatie- en Reproductierechten Organisatie) is de auteursrechtenorganisatie voor uitgevers.  
 

Stichting Pro (PRO) incasseert en verdeelt een aantal auteursrechtelijke vergoedingen:  
 
Readergelden 
PRO voert een centrale administratie van overnames uit auteursrechtelijk beschermde werken in onderwijspublicaties, zoals readers. 
Onderwijsinstellingen betalen voor deze overnames een vergoeding aan PRO. PRO verdeelt deze readergelden onder de uitgevers.  
 
Leenrechtvergoedingen 
Openbare bibliotheken betalen voor het uitlenen van werken een vergoeding aan Stichting Leenrecht. PRO verdeelt het uitgeversaandeel van 
deze vergoedingen. 
 
LiteROM-vergoedingen 
De LiteROM is een cd-rom met recensies van boeken. PRO verdeelt het uitgeversaandeel van de vergoedingen die voor dit gebruik zijn 
betaald. 
 
Vergoedingen voor Knipselkranten: CLIP 
Het Nederlands Uitgeversverbond heeft in 2003 een contract gesloten met knipseldiensten. CLIP, onderdeel van Stichting PRO, verdeelt de 
vergoedingen onder de betrokken uitgevers. 

 
Vergoedingen van Stichting Pro in verband met het overnemen van artikelen uit het NTM/NJCM-B worden op een 
separate rekening ontvangen en komen voor 50% ten goede aan de Stichting NJCM-Boekerij (zie boven toelichting 
op de liquide middelen).  

 
4. Bestuur 
 
Het bestuur bestond in het boekjaar uit de volgende personen: Mr.dr. M.K.( Mielle) Bulterman (voorzitter), Mr. 
G.J.M. (Trudy) Veerman (secretaris), Mr. H.J.E. (Herman) Veerbeek (penningmeester) 
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 Begroting en realisatie 2013, begroting 2014 en begroting 2015 
 

 2013 Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 
 € € € € 

 
Baten     

     
Abonnementen 12.530 14.000 12.000 12.000 
Losse verkoop NTM/NJCM 66 91 - - 
Verzamelbanden 248 363 200 200 
Verkoop overige publicaties 721 1.300 1.300 1.300 
Bijdrage Vereniging NTM/ 31.147 36.000 31.000 31.000 
Opbrengst Stichting Pro 2.441 500 500 500 
Rente baten 33 - - - 
 _______ _______ _______ _______ 
Totaal 47.186 52.254 45.000 45.000 
     
Lasten     
     
Drukkosten NTM/NJCM-B 36.643 39.000 36.000 36.000 
Overige publicaties - 1.592 - - 
Bijdrage salariskosten 9.364 9.759 9.400 9.400 
Administratiekosten 1.650 2.000 1.600 1.600 
Kantoorkosten 487 2.917 1.000 1.000 
Overige kosten 82 500 500 500 
 _______ _______ _______ _______ 
Totaal 48.226 55.768 48.500 48.500 
 ________ _______ _______ _______ 
Saldo baten minus lasten (    1.040) (    3.514) (    3.500) (    3.500) 
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Toelichting op de begroting  
 
1. Algemeen 
Het lijkt er op dat de door het bestuur van de Stichting NJCM-Boekerij genomen maatregelen om de financiële positie 
van de Stichting NJCM-Boekerij structureel te verbeteren effect begint te sorteren. De financiële basis is echter, 
ondanks het (in verband met bijzondere baten) goed afgesloten jaar 2010 en het bescheiden positieve resultaat in 2011, 
nog steeds vrij zwak. De redactie heeft plannen om de publicatie open access te maken gecombineerd met het lanceren 
van de nieuwe website. In dat kader zou de papieren publicatie terug gebracht kunnen worden tot vier keer per jaar. 
Met de financiële gevolgen daarvan is bij het opstellen van de begroting geen rekening gehouden.  

 
2. Baten 
 
Aan de batenkant van de begroting is de donatie van de Stichting Vrienden van het NJCM sinds 2010 geschrapt in 
verband met de statutaire beperkingen bij de Stichting Vrienden van het NJCM. De abonnementsprijs is de laatste 
jaren niet verhoogd en, gezien de statutaire doelstelling van de Stichting NJCM-Boekerij hoopt het bestuur dit ook de 
komende jaren niet te hoeven doen. Het aantal abonnementen zal waarschijnlijk licht dalen. De inkomsten in verband 
met het overnemen van artikelen uit het NTM/NJCM-B (Stichting Pro) voor komende jaren laag gesteld omdat dit 
een onzekere inkomstenbron is waarop het bestuur weinig tot geen invloed kan uitoefenen. Er is voor wat betreft de 
baten geen rekening gehouden met een eventuele gewijzigde afspraak tussen de Stichting NJCM-Boekerij en de 
Vereniging NJCM over de bijdrage aan de drukkosten of over de wijziging van de bijdrage die de Stichting NJCM-
Boekerij aan de Vereniging NJCM betaalt (thans is deze op 15% gezet maar wellicht is een aanpassing naar 10% reel).  
  
3. Lasten 
 
De gerealiseerde drukkosten in het jaar 2013 zijn laag maar geoordeeld wordt dat deze trend zich voortzet. De lasten 
zijn voor het overige in de begroting voor 2014 en 2015 min of meer ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2013.  
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Commentaren en brieven
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Bestuur
Werkgroepen
College van Advies
Secretariaat

6. Verslagen werkgroepen

1 Inleiding – beleid 2013

De missie van het NJCM is om de fundamentele rechten in Nederland te beschermen en de
kennis van mensenrechten – van scholieren en studenten tot professionals en beleidsmakers –
te vergroten. Ook waakt het NJCM ervoor dat het belang van mensenrechten weerklinkt in het
Nederlandse buitenlandse beleid. Het bestuur van het NJCM heeft hiertoe in 2012 een inhoudelijk
meerjarenplan geformuleerd, waarin richtinggevende speerpunten staan voor de komende drie
jaar. Om de werkgroepen de ruimte te geven voor eigen initiatief zijn de speerpunten breed
geformuleerd. De speerpunten die destijds werden geïdentificeerd als de grootste mensenrechtelij-
ke zorgen in Nederland kwamen voort uit discussies van het bestuur met de werkgroepen en
het College van Advies. Ondanks dat de speerpunten voor meerdere jaren worden voorzien,
ondergaan zij tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten van het bestuur met de werkgroepen en met
het College van Advies regelmatig een evaluatie en eventuele aanpassingen.
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Ter herinnering, de speerpunten voor 2012 – 2015 zijn:
- Bescherming van economische en sociale rechten, waaronder de gevolgen van de economische

crisis voor kwetsbare groepen, aandacht voor armoede in Nederland; de ratificatie van het
Optioneel Protocol bij het Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten (OP-
IVESCR).

- Druk op de democratie en rechtsstaat in Nederland en Europa, onder meer inhoudende de
hervormingen van het EHRM; de naleving van internationale en Europese verdragen; de
aanscherping van het asiel- en immigratiebeleid; de verharding van het strafrecht; mensen-
rechten in en door de Europese Unie; privacy & databescherming in het digitale tijdperk.

- Mensenrechteneducatie (MRE) in Nederland
- Bedrijven en mensenrechten

Bescherming van economische en sociale rechten
In het kader van economische en sociale rechten werd de regering in 2013 – het jaar dat het
35 jaar geleden was dat Nederland het Internationaal Verdrag inzake Economische en Sociale
Rechten ratificeerde – meermaals door het NJCM opgeroepen om ook de bijbehorende klachten-
procedure te ratificeren (OP-IVESCR). Met de tiende ratificatie van het OP-IVESCR door Uruguay
in februari 2103 trad de klachtenprocedure in mei in werking voor burgers van de tien betreffen-
de staten. In een column waarin meerdere experts voor de gelegenheid werden geïnterviewd,
sprak Marlies Hesselman, lid van NJCM-werkgroepen Internationale Bescherming Mensenrechten
(IBM) en Duurzame Ontwikkeling En Mensenrechten (DOEM), de volgende hoop uit voor de
ratificatie door Nederland: ‘Zeker in tijden van crisis is het van belang dat sociaal-economische
rechten, die intrinsiek zijn aan de menselijke waardigheid, daadwerkelijk als rechten worden
gezien, op gelijke voet met andere rechten. Wellicht valt hiermee in december 2013 de balans
voor sociaal-economische rechten positief uit en is er zelfs reden tot een feestje.’ (njcm.nl, 15
februari 2013)

Daarnaast pleitte het NJCM dit jaar voor ratificatie van het OP-IVESCR. Middels het aanleve-
ren van input voor het Nationaal Actieplan Mensenrechten. Ook in de NGO-consultaties omtrent
de beleidsbrief ‘Respect en recht voor ieder mens’, die door de Minister van Buitenlandse Zaken
wordt opgesteld, benadrukte het NJCM met het Breed Mensenrechten Overleg het belang van
ratificatie. Hoewel de ratificatie van het OP-IVESCR zowel in de beleidsbrief van minister
Timmermans als in het Nationaal Actieplan Mensenrechten is opgenomen, blijft de reactie van
de regering ook in 2013 ongewijzigd: ‘Het kabinet doet onderzoek naar de gevolgen van ratificatie
van het Facultatief Protocol bij het IVESCR.’ De regering ondertekende het Facultatief Protocol
reeds in 2009. Sindsdien heeft zij geen zichtbare stappen ondernomen richting ratificatie. Noch
heeft zij ondanks herhaalde verzoeken van NGO’s en de VN gemotiveerd waarom dit op zich
laat wachten, of welke vragen het onderzoek precies betreft en in welk stadium dit zich bevindt.

Onder dit speerpunt van economische en sociale rechten werden tevens twee seminars
georganiseerd. Eén over het recht op voedsel, kleding en onderdak voor ongedocumenteerden
in Nederland naar aanleiding van de zaak CEC tegen Nederland voor het Europees Comité voor
Sociale Rechten. En de ander over het grensoverschrijdende karakter van sociaal-economische
rechten en de betekenis van de Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations.
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Druk op de democratie en rechtsstaat in Nederland en Europa
Wat de zorgen van de Vereniging omtrent de druk op de democratie en rechtsstaat betreft
noopten op nationaal niveau vooral nieuwe wetsvoorstellen met betrekking tot het (adolescen-
ten)strafrecht en het Vreemdelingenrecht tot een reactie van het NJCM. Middels brieven en
notities wees het NJCM de regering op mogelijke strijdigheid met fundamentele rechten en
beginselen. Met een opiniestuk zocht het NJCM ook het publieke debat op en in een seminar
konden deskundigen uit verschillende disciplines van gedachten wisselen over de mensenrechtelij-
ke knelpunten met betrekking tot bestaand, dan wel nieuw beleid en wetgeving . Voor specifieke
activiteiten op deze thema’s wordt verwezen naar de opsomming verderop in het jaarverslag.

In strafrechtelijke en bestuursrechtelijke wet- en regelgeving werden ook in 2013 regelmatig
met het oog op het bieden van meer veiligheid de grenzen opgezocht – dan wel overschreden –
van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Recente voorbeelden zijn onder
meer het voorstel tot het creëren van een hackbevoegdheid voor de politie, het voornemen of
het uitbreiden van de interceptie bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,
de opslag van vingerafdrukken onder de Paspoortwet, preventief fouilleren en de inzet van
drones door de politie. Ook zetten diverse strafrechtelijke (wets)voorstellen het recht op een
eerlijk proces onder druk, zoals het creëren van een nieuwe grond voor voorlopige hechtenis
(onschuldpresumptie), het plan om straffen direct te executeren wanneer hoger beroep is ingesteld
(onschuldpresumptie) en het voorstel voor een decryptiebevel (nemo tenetur). De algemene
tendens is dat veiligheid voorop wordt gesteld en mensenrechten in de besluitvorming niet de
prominente plaats krijgen die zij verdienen. Zie ook hier voor concrete voorbeelden van acties
door het NJCM de aciviteitenlijst verderop in het jaarverslag.

Mensenrechteneducatie (MRE) in Nederland
Het NJCM is actief in het Platform Mensenrechteneducatie (PMRE); zie ‘samenwerking met
derden’. Daarnaast heeft het NJCM bij verschillende gelegenheden (bijvoorbeeld bij de input
voor het Nationaal Actieplan Mensenrechten) benadrukt dat mensenrechteneducatie een formele
plaats in het Nederlands onderwijs dient te krijgen.

Bedrijven en mensenrechten
In februari 2013 organiseerde het NJCM een groot seminar ter nagedachtenis van NJCM-bestuurs-
lid Daan Schoemaker over ‘Human Rights Violations as a Business Risk. From soft law to hard
law’ (zie ‘Verslagen werkgroepen’). De werkgroep Duurzame Ontwikkeling en Mensenrechten
(DOEM) houdt zich specifiek bezig met de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Ook is het Breed Mensenrechten Overleg (BMO) dit jaar gestart met
een subgroep op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), waarin het
NJCM tevens is vertegenwoordigd.

Toekomstbestendigheid en nieuwe plannen ‘public interest litigation’
Wellicht door NJCM’s 40e verjaardag in het vooruitzicht – op 14 juli 2014 om precies te zijn –
stelden de actieve leden van de Vereniging zich in 2013 regelmatig de welbekende existentiële
vragen die zich opdringen voor een mijlpaal in iemands bestaan: Wat heb ik tot nu toe bereikt?
Wat moet ik nog doen of bereiken om tevreden te zijn? En, iets meer filosofisch, wat is überhaupt
de zin van het, of specifieker, mijn bestaan?
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Deze vragen dienden zich al voorzichtig aan in 2012 met de komst van het College voor
de Rechten van de Mens. Binnen en buiten de Vereniging rees toen de vraag of het NJCM niet
overbodig zou worden met de komst van dit instituut, waarvan de doelstellingen goeddeels
met die van het NJCM overlappen. Na het eerste jaar van het bestaan van het College, kan al
met zekerheid worden geconcludeerd dat de twee mensenrechtenwaakhonden door hun verschil-
lende relatie ten opzichte van de overheid elkaar niet kunnen vervangen. Wel blijken zij elkaar
te kunnen versterken, juist wanneer hun doelstellingen overlappen. Vanwege het brede spectrum
aan mensenrechtelijke kwesties en vraagstukken en de financieel uitdagingen aan weerszijden,
is het ook moeilijk voor te stellen dat alles door de een of de ander gedekt kan worden.

Instrumenteel gezien staken de genoemde existentiële vragen de kop op met betrekking
tot de effectiviteit van de lobby richting beleidsmakers. Als vrijwilligersorganisatie moet het
NJCM soms volstaan met wat kortere brieven of commentaren en kan aandacht voor follow-up
van de brieven door een persoonlijk gesprek met de betrokken beleidsmakers een punt zijn.
Hoewel het lastig is om het effect van lobby-acties te meten, blijkt uit de gevolgen van politieke
processen vaak wel impliciet (en soms expliciet) dat bepaalde acties effect hebben gehad, of
dat nu de oprichting van een instituut is, het terugzien van aangedragen punten in een rappor-
tage, in de vragen van de oppositie of die van de VN-Mensenrechtenraad. Ook kan informatie-
voorziening op zichzelf al belangrijk zijn als gewicht in de schaal van politieke afwegingen
waarbij soms botsende mensenrechten worden afgewogen en/of andere (soms tegenstrijdige)
belangen spelen.

In de zomer van 2013 speelden deze vragen omtrent instrumentarium en effectiviteit op
door een onderzoek dat in opdracht van Open Society Foundations (OSF) in Nederland en andere
voornamelijk Wets-Europese landen werd uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was om in
kaart te brengen of en zo ja welke organisaties zich inzetten voor de bescherming van fundamen-
tele rechten en vrijheden van de burgers in hun land. Een belangrijke vraag die de betrokken
organisaties werd gesteld, is waar volgens hen in een bepaald land behoefte aan is wat de
bescherming van fundamentele rechten betreft. In Nederland bleek het NJCM als enige NGO
op te komen voor het hele spectrum van mensenrechten in eigen land. Andere organisaties wezen
ook naar het NJCM als logische gesprekspartner voor het OSF om verder mee te praten. Het
bestuur van het NJCM zag dit als een mooie gelegenheid om na te denken over nieuwe instru-
menten voor de doelstellingen van de Vereniging. Uit de gesprekken tussen het NJCM en OSF
en interne gesprekken met actieve leden bleek dat procederen in het algemeen belang (‘public
interest litigation’) in Nederland nog weinig ontwikkeld is, terwijl uit de advocatuur en maat-
schappij wel regelmatig signalen worden opgevangen dat er behoefte aan is. Ook is er geen
organisatie met een fonds voor dit soort procederen op mensenrechten-breed gebied, wel
specifieke organsaties zoals het Clara Wichmann Proefprocessenfonds. Dit bracht het NJCM
ertoe om dit najaar een projectvoorstel in te dienen voor een tweejarige pilot en dat is begin
2014 goedgekeurd. Hoewel het NJCM zich al eerder mengde in juridische procedures gebeurde
dit slechts sporadisch, op de achtergrond en altijd op verzoek van gedupeerden. Met dit project
zal het NJCM voor het eerst structureel gehoor kunnen geven aan artikel 4 van de Statuten van
de Vereniging NJCM: ‘… het … bevorderen en zo nodig verlenen van juridische bijstand aan
personen of groepen … wier fundamentele rechten zijn geschonden, en het in en buiten rechte
optreden, wanneer dat in het belang is van de bescherming van fundamentele rechten en
vrijheden van de mens …’.

126 NTM|NJCM-Bull. jrg. 39 [2014], nr. 1



NJCM Jaarverslag (concept) 2013 | NJCM/ICJ-berichten

Verderop in dit nummer van het NTM/NJCM-Bulletin is de vacature voor de projectcoördina-
tor voor het Public Interest Litigation Project gepubliceerd.

Een reeds aangestipte grote gebeurtenis dit jaar was de presentatie van het eerste Nationaal
Actieplan Mensenrechten (NAP-MR) op 10 december 2013 door de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit Actieplan is bedoeld als kapstok voor discussie over en toezicht
op de naleving van de mensenrechten door de Nederlandse overheid. Het NJCM heeft bijgedra-
gen aan de consultatie van het maatschappelijk middenveld in de voorbereiding van het Actie-
plan en zal de uitvoering ervan nauwlettend monitoren, op eigen initiatief en in het kader van
het Breed Mensenrechten Overleg Nederland. Het zal zich wat monitoring van de naleving van
mensenrechten door de regering echter niet beperken tot het Actieplan, dat bovenal een overzicht
is van reeds bestaand beleid en weinig concrete, en nog minder, nieuwe actiepunten bevat.

Met het oog op de toekomst werd eind 2013 door de werkgroepen geconstateerd dat het NJCM
– wil het relevant blijven – zijn focus verder zal moeten verbreden. Niet zo zeer thematisch,
maar geografisch, naar het reilen en zeilen in ‘Brussel’. Dat gebeurt nu sporadisch, maar het
is niet toevallig dat de Vereniging naast de werkgroep Europees recht en de werkgroep Strafrecht
sinds dit jaar ook een werkgroep Europees Strafrecht in het leven heeft geroepen. De ontwikkelin-
gen in Brussel zijn voor een nationale vrijwilligersvereniging niet altijd makkelijk te doorzien
en bij te benen, maar gezien de invloed van de EU op nationale wetgeving en beleid is het NJCM
het aan zijn stand verplicht om de komende jaren de nodige stappen te zetten op EU-niveau.

De moederorganisatie van het NJCM, de International Commission of Jurists, heeft in juli 2013
een kantoor in Brussel geopend. De ICJ zal zich op dat niveau vooral inzetten op het asielrecht
en de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).
Beide onderwerpen raken nauw aan het werk van het NJCM. Het bestuur besloot dan ook de
Algemene Ledenvergadering van april 2014 te wijden aan de Europeanisering van mensenrechten-
lobby, met als keynote speaker Roisin Pillay van de ICJ.

Genoeg te doen dus voor het NJCM om de ‘zin’ van zijn bestaan te rechtvaardigen.

2 International Commission of Jurists (ICJ)

Het NJCM had in 2013, net als het jaar ervoor, nauw overleg met de ICJ betreffende de hervor-
mingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Naar aanleiding van input
van het NJCM op dit onderwerp is de Vereniging nu in de EHRM NGO-groep (van de ICJ,
Amnesty International, Redress, Interights, JUSTICE (de Britse afdeling van de ICJ), Aire Centre,
en andere organisaties) gevraagd formeel mee te denken bij het opstellen van toekomstige
bijdragen van deze groep in de hervormingsdiscussie.

De hervormingen van het EHRM zijn niet slechts een juridische kwestie, ze zijn ook onder-
hevig aan politieke druk vanuit de Verdragsstaten. Naast het leveren van de juridische input,
spreekt het NJCM daarom ook de politiek en beleidsmakers aan op hun verantwoordelijkheden
voor de (kwaliteit van) rechtsbescherming in Europa.
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Daarnaast consulteerde het NJCM de ICJ over een statement voor het Anti-foltercomité in
het kader van de Nederlandse sessie over de naleving van het Verdrag tegen Foltering in mei
2013.

In maart 2013 benoemde de ICJ hoogleraar en voormalig rechter bij het EHRM voor Neder-
land Egbert Myjer als commissielid. Myjer is één van de founding fathers van het NJCM en het
NJCM-Bulletin.

3 Activiteiten

Schaduwrapportages
Het NJCM waakt ervoor dat de Nederlandse regering de mensenrechtenverdragen die zij heeft
geratificeerd naleeft en implementeert. Deze verdragen verplichten de staten die daarbij partij
zijn periodiek te rapporteren over de naleving en implementatie van de betreffende rechten.
Andere belanghebbenden, zoals NGO’s en nationale mensenrechteninstituten, mogen zogenaamde
schaduw- of parallelarpportages indienen om de toezichthoudende comités van hun kant te
informeren. Zie voor meer informatie hierover onder ‘samenwerking met derden’.
- Afronding van en lobby o.b.v. de Gezamenlijke NGO-rapportage m.b.t. het VN-Verdrag

tegen Foltering (CAT)
- Coördinatie en schrijven van de Gezamenlijke NGO-rapportage m.b.t. het VN-Verdrag tegen

Discriminatie (CERD)

Commentaren/ brieven/ standpunten
In 2013 schreef het NJCM drie brieven aan bewindslieden en de Tweede Kamer, twee commen-
taren en twee notities. Het NJCM schreef daarnaast mee aan één brief met het BMO en één met
het PMRE.
- Brief in reactie op het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht (17 januari)
- Brief in reactie op wetsvoorstel illegaal verblijf (medeplichtigheid) (21 maart)
- Notitie ‘Het Bureau Medische Advisering nader beschouwd. Zorgpunten en aanbevelingen’

(23 mei)
- Reactie op de internetconsultatie t.b.v. conceptwetsvoorstel Computercriminaliteit III (28

juni)
- Brief m.b.t. wetsvoorstel uitbreiding gronden voorlopige hechtenis (1 juli)
- BMO-reactie op de Beleidsbrief ‘Respect en recht voor ieder mens’(13 september)
- Commentaar op begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 (11 november)
- Commentaar op begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2014 en Buitenlandse Handel

en
Ontwikkelingssamenwerking 2014 (25 november)

- Notitie m.b.t. wetsvoorstel wijziging Wetboek van Strafvordering i.v.m. vastleggen en
bewaren kentekengegevens door politie (ANPR) (25 november)

- PMRE-brief n.a.v. het Nationaal Actieplan Mensenrechten (17 december)

Seminars
In 2013 organiseerde het NJCM zeven studieavonden. Advocaten konden voor alle seminars
punten behalen indien dat naar hun eigen inzicht de inhoud van hun vakbekwaamheid ten goede
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kwam. Behalve voor advocaten die punten willen behalen, is deelname aan NJCM-seminars
over het algemeen gratis, zodat ze voor iedereen toegankelijk blijven. Bij het organiseren van
seminars wordt hiermee rekening gehouden bij het regelen van zalen en catering. Sprekers
dragen, inmiddels traditiegetrouw en tot NJCM’s grote waardering, standaard gratis bij aan
NJCM-seminars.

- ‘Discussieavond voorlopige hechtenis’ (24 januari)
- ‘Human Rights Violations as a Business Risk. From soft law to hard law’, seminar ter

nagedachtenis van Daan Schoemaker (14 februari)
- ‘Persbreidel in Nederland? Over de gespannen verhouding tussen overheid en media’ (25

april)
- ’Recht op voedsel, kleding en onderdak voor ongedocumenteerden in Nederland. De zaak

CEC t. Nederland voor het Europees Comité voor Sociale Rechten’ i.s.m. Y. Donders (UvA)
(2 mei)

- ‘Social and economic rights across borders: a practical exploration of the Maastricht Extraterri-
torial Obligations (ETO)’ i.s.m. FIAN (Right to Food) (18 september)

- ‘Europees Aanhoudingsbevel (EAB)’ (2 oktober)
- ‘Het Bureau Medische Advisering: experts in gesprek’ (29 november)

Andere activiteiten
- Nieuwjaarsreceptie, spreker Jan-Peter Loof (10 januari)
- Gesprek met Shawan Jabarin, directeur Al Haq, Westelijke Jordaanoever (geaffilieerde

organisatie van de ICJ) i.s.m. ICCO en Institute of Social Studies (ISS) (31 januari)
- Deelname als NGO observer namens NJCM & ICJ tijdens bijeenkomst in Straatsburg van

vertegenwoordigers staten over hervormingen bij het EHRM, waaronder de discussie over
interim measures (Drafting Group ‘C’, januari/februari)

- Gesprek met Oleksandra Matviichuk (Oekraïne), Dutch Visitors Programme, BZ (21 maart)
- Consultatie BZK inzake Nationaal Actieplan Mensenrechten (28 mei)
- Deelname aan Meeting of European Civil Liberties Groups van European Civil Liberties

Project, Barcelona (1-2 juli)
- Inhoudelijke inbreng voor de Staat van de Grondrechten/ Nationaal Actieplan Mensenrechten

(juli)
- Gesprek met de Minister van V&J over het wetsvoorstel ANPR-gegevens (juli)
- Gesprek over (hervormingen) EHRM en EVRM met Raad van Europa desk van BZ i.s.m.

BMO (september) & vervolgbrief (oktober)
- Gesprek met Bedia Aysegül Tansen uit Turkije i.h.k.v. de Dutch Visitors Programme, BZ

(19 september)
- Buitengewone ALV t.b.v. statutenwijziging inzake behoud ANBI-status (7 oktober)
- Deelname jaarcongres van de Vereniging voor Vrouw & Recht en overleg met voorzitter

VVR (9 oktober)
- Strategieworkshop i.h.k.v. het BMO (26 oktober)
- Deelname aan Assises de la Justice conferentie, Brussel (21-22 november)
- Speech tijdens herdenking Decembermoorden, Mozes & Aäronkerk (8 december)
- Schoemaker-Sustainalytics Student Competition Business & Human Rights, NJCM i.s.m. Sustain-

alytics
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Pers
- Opinieartikel ’Illegaliteit strafbaar? Zo criminaliseer je groep die bescherming nodig heeft’,

Volkskrant, 13 maart (website)
- Opinieartikel ‘Schrap toch dat verbod op blasfemie!’, Trouw, 3 december 2013

Website en sociale media
Het Twitter-account ’@NJCM_nl’ dat in 2011 werd aangemaakt om het digitale netwerk uit te
breiden en de verspreiding van informatie te vergroten en te versnellen, heeft in 2013 een forse
groei laten zien. Op 13 februari waren er 659 volgers. Aan het eind van het jaar was dit aantal
bijna verdubbeld: 1274 volgers. Het Facebook-account dat in juni 2012 is geactiveerd had op
nieuwjaarsdag 97 ’likers’ en op oudejaarsavond 314 ’likers’. De LinkedIn-groep heeft 308 leden
(eind februari 2014). Recent is er ook LinkedIn-‘bedrijfsprofiel’ aangemaakt waar personen het
NJCM-nieuws kunnen volgen. De nieuwe website zal in 2014 worden gepresenteerd.

4 Samenwerking met derden

Breed Mensenrechten Overleg
Het Breed Mensenrechten Overleg (BMO, sinds 1979) is een samenwerkingsverband van niet-
gouvernementele mensenrechtenorganisaties met (sinds juli 2012) een permanent secretariaat
en een part-time coördinator. De coördinator wordt ondersteund door een stagiair. Het BMO
volgt de mensenrechtenontwikkelingen in het Nederlands buitenlands beleid en adviseert het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Tweede Kamer hieromtrent. Het NJCM heeft ook in
2013 een actieve rol gespeeld binnen het BMO door de reguliere vergaderingen bij te wonen,
bij te dragen aan de gezamenlijk reactie op de mensenrechten beleidsbrief ‘Respect en recht voor
ieder mens’, en anderszins input te leveren aan de activiteiten van het BMO zoals bij de feitelijke
vragen voor het Algemeen Overleg over de beleidsbrief. In 2013 kwam het BMO zeven keer
bijeen in een reguliere vergadering dan wel voorbereidende vergadering voor een brief of
gesprek. Daarnaast vonden er meerdere overleggen plaats met de Directie Mensenrechten van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding en nabespreking van de beleidsbrief,
en een gesprek met minister Timmermans op 12 februari, waar het NJCM ook aan deel nam.

In kleiner comité, waaronder het NJCM, is het BMO ook op gesprek geweest met de EHRM-
deskundigen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de hervormingen van het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens en de naleving van de uitspraken van het Hof door andere
Verdragsstaten van de Raad van Europa, in het bijzonder de Nederlandse rol daarin. Dit gesprek
zal, gezien de complexe aard en lange weg van de hervormingen, worden voortgezet.

Het BMO is dit jaar ook gestart met een subgroep op het terrein van maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO), omdat het buitenlandse mensenrechtenbeleid ook onderdeel
is van de handelsmissies van de Nederlandse regering. In de zomer werd een inventarisatie
gehouden over wie wat doet op dit gebied onder de partnerorganisaties en welke onderwerpen
zij gezamenlijk zouden willen oppakken. Dit resulteerde in lijst waaruit komend jaar keuzes
zullen moeten worden gemaakt en nader uitgewerkt. De subgroep MVO kwam dit jaar één keer
fysiek bijeen. Het NJCM wordt hierin vertegenwoordigd en de werkgroep Duurzame Ontwikke-
ling en Mensenrechten (DOEM) is intern verantwoordelijk voor de inhoudelijke inbreng.
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Het BMO hield in juni zijn eerste netwerkbijeenkomst onder de permanente coördinator.
Centraal in de bijeenkomst stonden de Mensenrechtenbrief ‘Respect en recht voor ieder mens’
van minister Timmermans en de nota ‘Wat de wereld verdient’ van minister Ploumen. Ook
was er ruim aandacht voor de wisselwerking met het binnenlandse mensenrechtenbeleid. De
sprekers waren Aloys van Rest (Defence for Children), Daniëlle Hirsch (Boths Ends) en Jan-Peter
Loof (College voor de Rechten van de Mens). Het Ministerie van Buitenlandse Zaken was met
een grote delegatie vertegenwoordigd en reageerde ter plekke op de vragen omtrent het toen
nog uit te zetten beleid van de beide ministers.

Het permanente secretariaat werd in de zomer van 2012 opgezet met financiële toezeggingen
van de deelnemende organisaties voor tweeëneenhalf jaar en een tussentijdse evaluatie na het
eerste jaar. Deze evaluatie resulteerde in de zomer van 2013 in een zeer positieve beoordeling
van de coördinator, waaronder veel lof voor de informatievoorziening betreffende de Tweede
Kamer agenda, algemene overleggen, gesprekken met politieke partijen en het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.

Breed Mensenrechten Overleg Nederland (BMO-NL)
Op 21 november 2013 nam het NJCM het voorzitterschap van het Breed Mensenrechten Overleg
Nederland (BMO-NL) over van Amnesty Nederland. Het BMO-NL bestaat sinds 2009 en is een
samenwerkingsverband van mensenrechten NGO’s die elkaar wederzijds informeren en die
gezamenlijk in eerste instantie de overheid beïnvloeden ten gunste van mensenrechten in
Nederland. Het overleg, dat in tegenstelling tot het BMO ‘Internationaal’ op geheel vrijwillige
basis opereert, was in 2013 ondanks goede bedoelingen van de partnerorganisaties een slapende
waakhond geworden. In de loop van het jaar werd het wakker geschud, aan de ene kant door
de steeds luidere roep vanuit het BMO om op het gebied van ‘coherentie van binnen- en
buitenlands beleid’ het binnenlandse mensenrechtenbeleid voor zijn rekening te nemen. En aan
de andere kant waren het de organisaties die zich inzetten voor mensenrechten in Nederland,
die onder meer door de komst van het Nationaal Actieplan Mensenrechten steeds meer behoefte
voelden aan periodiek overleg. Met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) als trekker
van het Nationaal Actieplan is er ook voor het eerst een duidelijke gesprekspartner van regerings-
zijde voor mensenrechten in Nederland. Het BMO-NL zal in eerste instantie vooral een platform
zijn om informatie te delen en met elkaar van gedachten te wisselen. Daarnaast zal het het
Ministerie van BZK uitnodigen om de mogelijkheid te bespreken van periodiek overleg. Tot
slot kunnen de betrokken organisaties, wanneer zij daarin met betrekking tot een bepaalde
kwestie de toegevoegde waarde van inzien, een gezamenlijke lobby voeren.

Het BMO-NL bestaat uit Amnesty Nederland, Art.1/ Radar, COC Nederland, Defence for
Children – ECPAT Nederland, Justitia et Pax, Liga voor de rechten van de Mens, Stichting LOS,
Nederlands Helsinki Comité (NHC), NJCM, Privacy First, YWCA Nederland, en Vluchtelingen-
werk Nederland. Het BMO en het College voor de Rechten van de Mens zijn aan het BMO-NL
verbonden als waarnemers.

Platform Mensenrechteneducatie (PMRE)
Het NJCM is actief in het Platform Mensenrechteneducatie (PMRE). Dit platform streeft naar
een sterkere positie en uiteindelijk verankering van mensenrechten in het Nederlandse onderwijs.
Daarnaast wisselen de leden inhoudelijke informatie uit over mensenrechteneducatie en stemmen
zij hun activiteiten zoveel mogelijk met elkaar af.

NTM|NJCM-Bull. jrg. 39 [2014], nr. 1 131



NJCM/ICJ-berichten | NJCM Jaarverslag (concept) 2013

Het PMRE kwam in 2013 drie maal bijeen. Daarnaast vond in kleiner comité een bezoek
aan het Ministerie van OCW plaats, onder meer over de mogelijke aanpassing van de kerndoelen
in het primair en voortgezet onderwijs. In april 2013 rapporteerde het PMRE aan het Bureau
van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN over de ‘Third phase of the World
Programme for Human Rights Education’. In december 2013 stuurde het PMRE het boekje
Inspiratie voor mensenrechteneducatie. Democratisch burgerschap en mensenrechten in het (burger-
schaps)onderwijs (Leiden: NJCM-Boekerij 2010) met een begeleidende brief aan de betreffende
bewindslieden en de vaste Kamercommissie voor Onderwijs ter gelegenheid van de presentatie
van het Nationaal Actieplan Mensenrechten. Later die maand publiceerde staatssecretaris Dekker
zijn reactie (16 december 2013) op het rapport van de Onderwijsraad ‘Verder met burgerschap
in het onderwijs’. Daarin geeft de staatssecretaris aan dat hij het advies van de Onderwijsraad
om de kerndoelen die betrekking hebben op burgerschap aan te scherpen mee zal nemen in
een breder onderzoek naar de invulling en herijking van kerndoelen en curricula. Daarbij zal
hij ook de positie van mensenrechten, waaronder kinderrechten, betrekken.

Het PMRE bestaat uit Amnesty International (secretariaat), Anne Frank Stichting, Centrum
voor Mondiaal Onderwijs (CMO), Defence for Children – ECPAT Nederland, DCDD (Dutch
Coalition on Disability and Development), HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs), Movies
that Matter en het NJCM. Het College voor de Rechten van de Mens neemt als waarnemer deel
aan veel van de vergaderingen van het PMRE.

Schaduwrapportages
Bij het opstellen van schaduwrapportages ten behoeve van de monitoring van de naleving van
verdragsverplichtingen door de regering tracht het NJCM alle Nederlandse NGO’s die op het
terrein van het betreffende verdrag actief zijn te betrekken. Op de rapportages worden alle
partners die inhoudelijk hebben bijgedragen vermeld. Daarnaast worden de definitieve versies
van de rapportages aan andere organisaties voorgelegd voor ondertekening.

In 2012 startte het NJCM de schrijfprocessen van twee schaduwrapportages, één bij het VN-
Verdrag tegen Foltering en één bij het VN-Verdrag tegen Rassendiscriminatie. Op 14 mei 2013
vond de Nederlandse sessie bij het Anti-foltercomité bij de Verenigde Naties in Genève plaats
over de naleving van verplichtingen onder het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmen-
selijke en onterende behandeling of bestraffing (CAT). Een dag eerder ontmoette het Comité
tegen Foltering vertegenwoordigers van NGO’s, het College voor de Rechten van de Mens en
andere belanghebbenden die het Comité van hun kant informeerden over de stand van zaken
betreffende onmenselijke behandeling in Nederland. Een vertegenwoordiger van het NJCM
belichtte in Genève een aantal zorgpunten uit de gezamenlijke schaduwrapportage, die in totaal
door zestien organisaties en andere belanghebbenden was ondertekend. De Nederlandse sessie
over de naleving van het Verdrag tegen Rassendiscriminatie werd uitgesteld naar februari 2015
wegens de vertragingen die het Comité door de jaren heeft opgelopen.

Commissie Meijers
Het NJCM is, als één van de oprichters, lid van de Commissie Meijers in de persoon van dhr.
prof. mr. Hemme Battjes. De Commissie Meijers, ook bekend als de Permanente Commissie
van deskundigen in het internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht, is een
onafhankelijke denktank van rechtswetenschappers op het gebied van Europees migratie- en
strafrecht, waarbij de nadruk ligt op mensenrechten, non-discriminatie en de waarborging van
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de centrale waarden van de rechtsstaat. De Commissie brengt – gevraagd en ongevraagd –
commentaren en adviezen uit over Europese voorstellen aan het Nederlandse parlement, het
Europees Parlement, de nationale parlementen van andere lidstaten (zoals de House of Lords),
de leden van de Nederlandse regering en aan beleidsmaker van de Europese instellingen.

College voor de Rechten van de Mens
Bestuurders en medewerkers van het College en het NJCM weten elkaar steeds beter te vinden,
bilateraal en in andere samenwerkingsverbanden, zoals het Breed Mensenrechten Overleg
Nederland en het Platform Mensenrechteneducatie. Ook bij de voorbesprekingen van schaduw-
rapportages en de opvolging van de aanbevelingen van Verdragscomites weten de twee elkaar
te vinden. Zie voor meer informatie over samenwerking met het College voor de Rechten van
de mens onder meer in paragraaf 1.

5 NJCM

Organisatie NJCM
De organisatie van het NJCM bestaat uit twee onderdelen: de Vereniging NJCM, die activiteiten
ontplooit en de Stichting NJCM-Boekerij, die het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten
(NTM//NJCM-Bulletin) en andere publicaties uitgeeft. Het werk binnen de vereniging wordt
geheel gedaan door vrijwilligers die ondersteund worden door een professioneel secretariaat.

Vereniging NJCM
Het hoogste orgaan van het NJCM is de Algemene Ledenvergadering (ALV), die eenmaal per
jaar bij elkaar komt en het beleid van het NJCM vaststelt. Het bestuur van het NJCM (de
Kerngroep/ KG), dat bestaat uit een dagelijks bestuur, algemene bestuursleden en vertegenwoor-
digers van de werkgroepen van het NJCM, doet jaarlijks voorstellen voor beleid. Het College
van Advies adviseert het bestuur hierin. De werkgroepen volgen ontwikkelingen in de mensen-
rechten op hun rechtsgebied, en in het bijzonder in het nationaal en buitenlands beleid. Daarop
initiëren zij activiteiten, zoals het organiseren van studieavonden en het schrijven van onder
meer brieven, commentaren, en schaduwrapportages. Daarmee zijn de werkgroepen grotendeels
verantwoordelijk voor de activiteiten van het NJCM.

ALV
Het NJCM had op 1 januari 2013: 986 leden en op 1 januari 2014: 950 leden. In 2013 zijn er 56
nieuwe leden bijgekomen en hebben 92 leden hun lidmaatschap opgezegd. Bij activiteiten die
het NJCM organiseert wordt er actief aan ledenwerving gedaan. Daarnaast worden vacatures
geplaatst op de eigen website en op oneworld.nl. De Algemene Ledenvergadering vond plaats
op 25 april 2013. Een verslag van het ALV-debat ‘Persbreidel in Nederland? Over de gespannen
verhouding tussen overheid en media’ is te vinden in NTM/NJCM-Bull. 2013, p. 461-462.

Buitengewone ALV
Op 7 oktober 2013 vond een buitengewone ALV plaats om de Statuten van de Vereniging NJCM
te wijzigen conform de vereisten van de Belastingdienst teneinde de ANBI-status van de
Vereniging te handhaven.
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Dagelijks bestuur (DB)
In de verslagperiode was het DB als volgt samengesteld:
mr. F.A. (Friederycke) Haijer – voorzitter
dr.mr. L.A. (Marloes) van Noorloos – vice-voorzitter, vanaf mei 2013 voorzitter
mr. H.J.E. (Herman) Veerbeek – penningmeester

Kerngroep (KG)
In de verslagperiode was het KG als volgt samengesteld:
mr. H.T. (Hilde) Bos-Ollermann – voorzitter werkgroep Staats- en bestuursrecht
mr. T. (Ton) van den Brandt – algemeen bestuurslid
mr. (Reinier) Feiner – lid werkgroep Jeugdrecht en Gezondheidsrecht
mr. S. (Simon) Minks – lid werkgroep Strafrecht, vanaf mei vice-vz. NJCM
mr. dr. E.R. (Eva) Rieter – algemeen bestuurslid
dhr. D. Tj. (Douwe) Sikkema – lid werkgroep IBM

Werkgroepen
Het NJCM heeft de volgende werkgroepen:
- Duurzame Ontwikkeling En Mensenrechten (DOEM)
- Europees recht (Er)
- Europees Strafrecht
- Internationale Bescherming Mensenrechten (IBM)
- Jeugdrecht en Gezondheidsrecht
- Staats- en bestuursrecht (SBR)
- Strafrecht (Sr)
- Vreemdelingenrecht (Vr)

Werkgroep Economische, Sociale en Culturele Rechten (ESCR) ging in 2013 op in werkgroep
Internationale Bescherming Mensenrechten (IBM).

Stichting NJCM-Boekerij
De Stichting NJCM-Boekerij geeft het NTM/NJCM-Bulletin uit en losse publicaties die de mensen-
rechten betreffen. NTM/NJCM-Bulletin jaargang 38 (2013) heeft een omvang van 853 pagina’s
en wordt gezonden aan NJCM-leden en abonnees. Van de aan de Boekerij verschuldigde vergoe-
dingen voor het overnemen van artikelen uit het NTM/NJCM-Bulletin wordt door het NJCM
de helft gestort op de rekening van het VN-Fonds voor slachtoffers van foltering te Genève.

Bestuursleden zijn: mr. M.K. (Mielle) Bulterman (voorzitter), mr. H.J.E. (Herman) Veerbeek
(penningmeester), mr. G.J.M (Trudy) Veerman (secretaris).

Stichting Vrienden NJCM
Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van het NJCM
De Stichting Vrienden van het NJCM heeft het afgelopen jaar C= 8.091 van donateurs ontvangen.
Dit is meer dan in 2012 toen C= 2.755 werd gedoneerd. Het aantal donateurs is afgenomen van
33 donateurs in 2012 tot 30 in 2013. Dit grote verschil is te danken aan de donatie van
prof. mr. P.F. (Paul) van der Heijden van C= 6.200. Van der Heijden doneerde dit bedrag nadat
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hij de functie van rector magnificus van de Universiteit Leiden overdroeg in februari 2013. Het
NJCM zal een deel van dit bedrag gebruiken voor de verwezenlijking van de congresbundel
die zal worden gemaakt ter ere van zijn 40-jarig bestaan en het daarvoor georganiseerde lustrum-
congres in oktober 2014.

Bestuursleden zijn: mr. O.P.G. (Otto) Vos (voorzitter), mr. Th.J. (Dick) Blommestijn RA (penning-
meester). Irene Meissen nam in 2013 afscheid als secretaris van de Stichting Vrienden van het
NJCM.

College van Advies
In 2013 nam het College van Advies afscheid van voorzitter Jenny Goldschmidt. Goldschmidt
is sinds het eerste uur lid van het NJCM en maakte sinds 1988 deel uit van het College van
Advies. Als voorzitter van het CvA was zij voor de vele voorzitters van de Vereniging die in
die periode bij het NJCM kwamen en gingen het institutionele geheugen en de morele kompas
die hen bijstond wanneer zij dat nodig hadden. Het NJCM is haar zeer erkentelijk voor deze
trouw en ondersteuning. Collegelid Wilhelmina Thomassen nam het voorzitterschap in 2013
over.

In de verslagperiode was het College van Advies als volgt samengesteld:
mr. W.M.A. (Wilhelmina) Thomassen (voorzitter)
mr.dr. Q.A.M. (Quirine) Eijkman
mr. F. (Folkert) Jensma
mr. A.M.M. (Alphons) Orie
mr. J.A. (Jit) Peters
mr. J. (Jolien) Schukking

Secretariaat
mr. F. (Franka) Olujić – uitvoerend directeur
C.M.H. (Toos) Verhaar – secretariaatmedewerker

6 Verslagen werkgroepen

Werkgroep Duurzame Ontwikkeling En Mensenrechten (DOEM)
Het jaar 2013 was voor de werkgroep Duurzame Ontwikkeling En Mensenrechten (DOEM) een
bewogen jaar. Dit jaar werd stilgestaan bij het overlijden van NJCM-bestuurslid Daan Schoe-
maker. Hoewel veel nieuwe leden van de werkgroep DOEM Daan Schoemaker niet persoonlijk
hebben gekend, zijn zij wel erg geïnspireerd geraakt door zijn werk en door de indruk die hij
op de mensen om hem heen, waaronder het NJCM-bestuur, heeft achtergelaten. Aan het begin
van dit jaar is door de werkgroep DOEM en een deel van het bestuur, in samenwerking met
De Brauw Blackstone Westbroek, een groot seminar georganiseerd ter nagedachtenis van Daan
en zijn werk op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het seminar droeg
de titel ‘Human Rights Violations as a Business Risk. From soft law to hard law’ en vond plaats
op 14 februari 2013. Tijdens dit seminar hebben verschillende sprekers hun visie gegeven over
de ontwikkeling van wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daaruit bleek
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dat er nog onvoldoende wettelijke waarborgen zijn voor individuen en publieke organisaties
om bedrijven aan te spreken op hun mensenrechtenschendingen. Uit de grote opkomst en
positieve reacties die het NJCM nadien ontving blijkt hoe zeer dit onderwerp, waar Daan zo
gepassioneerd over was, leeft. De werkgroep DOEM heeft dan ook plannen om dit seminar
een vervolg te geven. Een verslag van het seminar is gepubliceerd in NTM/NJCM-Bull. 2013,
p. 457.

Naast dit seminar is de werkgroep DOEM in Daan’s herinnering dit jaar in samenwerking
met Sustainalytics, de oud-werkgever van Daan, ook een nieuw initiatief gestart. Teneinde
studenten te stimuleren om hun kennis op het gebied van duurzaam ondernemen en mensenrech-
ten te ontwikkelen is de ‘Schoemaker-Sustainalytics Student Competition Business and Human
Rights’ opgezet. Master-studenten werden opgeroepen om een essay van 500 woorden te schrijven
over een onderwerp dat gerelateerd is aan mensenrechten in het bedrijfsleven. De student met
de beste opzet voor een essay zal een stage bij Sustainalytics winnen waar hij of zij het essay
zal kunnen uitwerken onder deskundige begeleiding. Daarnaast zal de winnaar een kijkje in
de keuken van Sustainalytics krijgen. Begin maart 2014 wordt de eerste winnaar bekend gemaakt.

In 2014 zal binnen de werkgroep DOEM moderne slavernij centraal staan. In de tweede
helft van het jaar wordt een seminar rondom dit onderwerp georganiseerd.

Werkgroep Europees recht
Het Europese recht is een breed terrein dat bijna alle rechtsgebieden bestrijkt. De leden van
werkgroep Europees recht houden elkaar daarom vanuit hun eigen achtergrond en expertise
op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het snijvlak van het Europese recht en mensenrech-
ten onder de paraplu van de Raad van Europa, zoals het EVRM. In dat verband is de werkgroep
in 2013 bezig geweest met de organisatie van een studiemiddag over het EU-Grondrechtenhand-
vest. Het EU-Handvest is sinds december 2013 vier jaar van kracht zodat de rechtspraak van
het Europese Hof van Justitie op dit terrein volop in beweging is. Ook in de nationale rechtsprak-
tijk wordt steeds vaker een beroep gedaan op het EU-Handvest. Reden om na een drukbezochte
studiemiddag in 2012 opnieuw stil te staan bij het Handvest en een viertal sprekers met expertise
op dit gebied een podium te bieden, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse rechter bij het HvJ EU
Sacha Prechal. De studiemiddag zal op 31 januari 2014 plaatsvinden.

Daarnaast volgen de werkgroepleden de ontwikkelingen op het terrein van mensenrechten
vanuit Brussel en pogen zij grip te krijgen op de ‘Europeanisering van fundamentele rechten’:
In hoeverre is Europese wetgeving in lijn met fundamentele rechten? En hoe zit het met het
HvJ EU en het EHRM, is er concurrentie of samenwerking? Ook houden zij de activiteiten van
de Fundamental Rights Agency van de EU (FRA) in de gaten en leveren zij input wanneer daar
vanuit het bijbehorende Platform voor NGO’s (FRP) om wordt gevraagd. Daarnaast zijn de
werkgroepleden betrokken bij verschillende verzoeken vanuit het bestuur of vanuit andere
werkgroepen, of het nou gaat om commentaar op de jaarlijkse begrotingen van de verschillende
ministeries vlak na Prinsjesdag, om input op NJCM-opiniestukken die in de pers verschijnen
of om de beoordeling van wetsvoorstellen. Tot slot heeft de werkgroep in het najaar een flink
aantal nieuwe leden geworven om de ‘oude garde’ te versterken en om daarmee de continuïteit
te waarborgen. Ook in het komende jaar zal de werkgroep aan bovengenoemde onderwerpen
werken en het beleid van de Nederlandse overheid op Europees- en mensenrechtelijk terrein
in de gaten houden, maar vooral ook in toenemende mate haar ogen op de EU richten.
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Werkgroep Europees Strafrecht
In 2013 zijn de ontwikkelingen in het Europese strafrecht door de werkgroep op de voet gevolgd,
inclusief de inwerkingtreding van het Europees Bewijsverkrijgingsbevel, de onderhandelingen
rond het Europees Opsporingsbevel en de perikelen rond het oprichten van een Europees OM.

In samenwerking met de werkgroep Vreemdelingenrecht is een opiniestuk geschreven over
het wetsvoorstel Strafbaarstelling illegaal verblijf. Dit wetsvoorstel voegt aan de Vreemdelingen-
wet 2000 een regeling toe waardoor illegaal verblijf van meerderjarige vreemdelingen strafbaar
wordt. Deze maatregel maakt deel uit van de in het regeerakkoord gemaakte afspraken over
strafbaarstelling van illegaal verblijf en de voorgenomen verbetering van het terugkeerbeleid.
De regering wil hiermee de illegale komst naar en illegaal verblijf in Nederland voorkomen
en bestrijden. Het NJCM heeft middels het opiniestuk gepleit voor een humaner vluchtelingen-
beleid. Het is namelijk niet aangetoond dat het strafbaar stellen van illegaal verblijf ook daadwer-
kelijk tot gevolg heeft dat het aantal onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen
zal afnemen. Het opiniestuk is op 13 maart 2013 gepubliceerd op de opiniepagina van de website
van de Volkskrant. Ondanks breed maatschappelijk verzet is het wetsvoorstel in behandeling
genomen door de Tweede Kamer.

Op 2 oktober 2013 organiseerde de werkgroep een goedbezochte studieavond over het
Europees Aanhoudingsbevel (EAB). Doel van het EAB is om de uitlevering van verdachten tussen
Europese lidstaten te vergemakkelijken door middel van overlevering. Advocaat Bart Stapert
was voorzitter van de studieavond, sprekers waren advocaat Jozef Rammelt, officier van justitie
Kasper van der Schaft en André Klip, hoogleraar straf(proces)recht en grensoverschrijdende
aspecten van het strafrecht aan de Universiteit Maastricht. Tijdens de studieavond werd duidelijk
dat het EAB in de praktijk nog steeds aan verandering onderhevig is. Mensenrechten zoals het
recht op een eerlijk proces en het recht op vrijheid en veiligheid worden nog niet overal voldoen-
de gewaarborgd en verdienen dus een alerte verdediging, maar ook een actief OM en rechters
met oog voor het Europees recht. Zie het NTM/NJCM-Bulletin 2013, p. 836-838 voor een uitgebreid
verslag.

Om op de hoogte te blijven van de plannen van de Europese Commissie (EC) was de
werkgroep vertegenwoordigd bij de conferentie Assises de la Justice in Brussel. Op 21 en 22
november 2013 organiseerde de EC een conferentie om van gedachten te wisselen met juristen
over de toekomst van het justitiebeleid van de Europese Unie (EU). Uitgenodigd waren rechters,
juristen, wetenschappers, advocaten, beleidsmakers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.
Ook de EU-lobbyist van de International Commission of Jurists (de ‘moederorganisatie’ van het
NJCM) was aanwezig. Er werd gediscussieerd over het Europees burgerlijk-, straf- en bestuurs-
recht, maar ook over de rechtsstaat en de grondrechten in de EU. De trigger voor het justitiebeleid
van de EC is overduidelijk een economische. Het is van belang voor de economische groei dat
het stelsel van rechtspleging binnen de EU betrouwbaar en efficiënt is. Niet zo’n vreemde insteek
gezien de oorsprong van de EU als Economische Gemeenschap, maar dit uitgangspunt verhoudt
zich van tijd tot tijd niet goed met de beginselen van het strafrecht.

In dezelfde maand gaven de parlementen van elf EU-lidstaten (waaronder het Nederlandse
parlement) de EC een ‘gele kaart’ ten aanzien van de voorstellen voor het oprichten van een
Europees OM. Nut en noodzaak dienden opnieuw te worden onderzocht, ook werden zorgen
geuit over proportionaliteit en de bescherming van mensenrechten. De EC heeft kort hierop
deze bezwaren van tafel geveegd. De bal ligt nu bij de Raad van Ministers om het voorstel te
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bespreken. De werkgroep Europees Strafrecht zal de ontwikkelingen met betrekking tot het
Europees OM ook in 2014 nauwlettend in de gaten blijven houden.

De werkgroep is in 2013 vijf keer bij elkaar gekomen in Den Haag. Een aantal oudgedienden
moest helaas afscheid nemen, maar gelukkig dienden zich ook weer nieuwe enthousiaste leden
aan. Begin 2013 droeg Berte van Heemst het voorzittersstokje over aan Joyce Verhaert. Na de
zomer zag Joyce zich door een nieuwe baan in België genoodzaakt dat stokje op haar beurt door
te geven aan Lieke van Wijk. Lieke is sinds september 2013 de voorzitter van de werkgroep
Europees Strafrecht.

Werkgroep Jeugdrecht en Gezondheidsrecht
De werkgroep richt zich op onderwerpen hetzij op het terrein van het jeugdrecht, hetzij op het
terrein van het gezondheidsrecht. De focus ligt in de praktijk in sterkere mate op jeugdrechtelijke
onderwerpen, gezien de samenstelling van de werkgroep. Het veld van de jeugdzorg en jeugd-
bescherming is volop in beweging. Het jeugdstelsel wordt fundamenteel gewijzigd per 1 januari
2015 en sluit daardoor beter aan bij de al eerder in gang gezette veranderingen in het sociale
domein. Tegelijkertijd wordt ook het systeem van de kinderbeschermingsmaatregelen herzien.
Alhoewel deze veranderingen in essentie veelbelovend zijn, roepen de wijzigingen ook vragen
op met betrekking tot onder meer de rechtsbescherming van ouders en jeugdigen.
De mogelijkheden van de werkgroep om te reageren op deze veranderingen worden grotendeels
bepaald door de mogelijkheden van de leden van de werkgroep. In het afgelopen jaar waren
deze beperkt door de vele wisselingen in de samenstelling van de werkgroep. Er is een hoge
instroom van nieuwe leden, maar een deel van deze leden verlaat de werkgroep ook weer omdat
de werkzaamheden voor hen niet in te passen zijn. De kerngroep van vaste leden is te klein
om veel onderwerpen aan te kunnen pakken.

De werkgroep is al enige tijd bezig met het opzetten van een project over de mensenrechtelij-
ke aspecten van besnijdenis. Het voornemen is om een bundel uit te brengen, alvorens een
studiebijeenkomst over dit onderwerp te organiseren. Het vinden van voldoende auteurs heeft
de nodige voeten in de aarde gehad, maar lijkt nu rond te zijn. In de zomer van 2014 hopen
we alle bijdragen te kunnen ontvangen en na de redactie van de bijdragen kan een definitieve
planning worden gemaakt voor de publicatie van de bundel. Vervolgens zal ook een datum
worden vastgesteld voor de studiebijeenkomst.

Na de afronding van het project over gesloten opvang, waar een fraaie publicatie van is
verschenen, bleek er behoefte te zijn om daar alsnog een vervolg aan te geven met betrekking
tot de nazorg van jeugdigen die de gesloten opvang verlaten. Het is niet gelukt om dit in 2013
te realiseren. De verwachting is dat najaar 2014 dit wel kan worden gepland.

Voorts is de werkgroep vanaf 2013 gestart met werkgroepdiscussies over relevante onderwer-
pen. Zo is er gediscussieerd over de gevolgen voor kinderen van de inzet van drones, over het
rapport van de kinderombudsman over leerplicht, over minderjarigen in de psychiatrie en over
het recht op gezondheid naar aanleiding van het verschijnen van de VN richtlijn. Soms leiden
deze discussies tot verdere acties. Zo is er naar aanleiding van de discussie over het recht op
gezondheid bij Kinderpostzegels een stagiaire aan de slag gegaan met dit onderwerp.

Werkgroep Internationale Bescherming Mensenrechten (IBM)
De werkgroep Internationale Bescherming Mensenrechten (IBM) houdt zich enerzijds bezig met
de implementatie van VN-mensenrechtenverdragen in Nederland en anderzijds met het Neder-
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landse buitenlandse mensenrechtenbeleid. Hiermee heeft de werkgroep twee belangrijke taken,
namelijk: 1) Het coördineren van en inhoudelijk bijdragen aan schaduwrapportages aan de
verschillende VN-comités waaraan Nederland periodiek moet rapporteren, en het toezicht houden
op de opvolging van aanbevelingen of uitspraken van toezichthoudende organen die voortvloeien
uit toezichtprocedures; 2) Het Nederlandse buitenlandse beleid tegen het licht van de mensenrech-
ten houden en hierover standpunten uitbrengen.

In 2013 heeft werkgroep IBM zich wederom actief bezig gehouden met een aantal toezicht-
procedures bij de Verenigde Naties, waarvoor IBM rapportages heeft gecoördineerd en samen-
gesteld namens een groot aantal organisaties uit het Nederlands maatschappelijk middenveld.
Een belangrijke procedure heeft in mei 2013 plaatsgevonden bij het VN-Verdragscomité bij het
Verdrag tegen Foltering. Een lid van de werkgroep IBM was hierbij aanwezig namens het NJCM
en vijftien Nederlandse organisaties om een gezamenlijke rapport over de implementatie van
de verplichtingen uit het Verdrag tegen Foltering in Nederland ter attentie van het Comité te
brengen. Naast het Comité werd ook gesproken met de delegatie van het Nederlandse College
voor de Rechten van de Mens. Het NGO-rapport werd in april 2013 ingediend en is daarna
door vrijwilligers van het NJCM onder de aandacht gebracht van ambassades, de Nederlandse
regering en de Tweede Kamer. Op 20 juni 2013 bracht de VN-Mensenrechtenraad haar aanbeve-
lingen aan Nederland uit.

Daarnaast is de werkgroep IBM in 2013 met de coördinatie- en schrijfprocessen ten behoeve
van een aantal andere rapportageprocedures bezig geweest, te weten voor de VN-Verdrags-
comités bij het Verdrag tegen Rassendiscriminatie en het Verdrag tegen Gedwongen Verdwijnin-
gen. Vanwege de uitstel van de Nederlandse sessie bij het Verdragscomité bij het Verdrag tegen
Rassendiscriminatie naar februari 2015 in plaats van het najaar 2013, zal de afronding van de
schaduwrapportage tot na de zomer van 2014 uitgesteld worden. Voor de procedure bij het
Verdragscomité bij het Verdrag tegen Gedwongen Verdwijningen, die dit jaar voor Nederland
voor het eerst wordt gehouden, zal naar verwachting een korte brief worden opgesteld.

Ten aanzien van de andere activiteiten, namelijk het opvolgen van internationale aanbevelin-
gen en uitspraken door Nederland en het toezicht houden op Nederlands buitenlands mensen-
rechtenbeleid, heeft werkgroep IBM zich ingezet voor het formuleren van een aantal reacties
richting regeringsleiders en de volksvertegenwoordiging. De werkgroep heeft onder andere –
deels in samenwerking met andere werkgroepen – reacties op onderdelen van de Rijksbegroting
voor 2013 geformuleerd ten aanzien van Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en Buitenland-
se Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Een lid van de werkgroep IBM heeft daarnaast op 18 september 2013 in Den Haag het
seminar ’Social and economic rights across borders: a practical exploration of the Maastricht
ETO Principles’ georganiseerd in samenwerking met hoogleraar Fons Coomans van Universiteit
Maastricht en de organisatie FIAN (Right to Food). De werkgroep heeft haar focus in 2013 verder
gericht op de rechten van vrouwen en statelozen, hetgeen ten aanzien van beide onderwerpen
in 2014 zal leiden tot seminars. Tot slot zal in 2014 aandacht besteed worden aan mensenrechten
en arbeidsrecht.

De werkgroep IBM is evenals in 2012 een grote en actieve werkgroep met een consistente
basis van betrokken leden. Het voorzitterschap is in februari 2013 door Marlies Hesselman
overgedragen aan Anne Scheltema Beduin.
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Werkgroep Staats- en bestuursrecht
De werkgroep Staats- en Bestuursrecht bestaat uit een kleine, enthousiaste groep leden. Het
afgelopen jaar heeft de werkgroep verscheidene mensenrechtelijke onderwerpen op het vlak
van het staats- en bestuursrecht kritisch gevolgd, waaronder het wetsvoorstel Taverne ter
wijziging van de Grondwet en de evaluatie en voorgenomen wijziging van de Wet op de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002. Daarnaast heeft de werkgroep de bakens het afgelopen
jaar enigszins verzet en zich voor een belangrijk deel gericht op het onderwerp privacy en
cybersecurity. Dit heeft onder meer geresulteerd in een belangrijke bijdrage van de werkgroep
aan de reactie van het NJCM op de internetconsultatie voor het conceptwetsvoorstel Computer-
criminaliteit III. In het verlengde hiervan heeft de werkgroep zich – in samenwerking met de
werkgroep Strafrecht – gewijd aan de voorbereiding van een expertmeeting over dit onderwerp.
Deze bijeenkomst zal begin 2014 plaatsvinden. De werkgroep verwacht dat het onderwerp
privacy en cybersecurity het komende jaar, gezien de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen
op dit gebied, van groot belang zal blijven en daarmee een belangrijk punt van aandacht voor
de werkgroep zal vormen. Daarnaast zal de werkgroep oog blijven houden voor de overige
voor het NJCM relevante ontwikkelingen op het vlak van het staats- en bestuursrecht.

Werkgroep Strafrecht
De werkgroep Strafrecht is het jaar 2013 begonnen met een levendige discussieavond over de
voorlopige hechtenis. Op 24 januari 2013 debatteerden raadsheer Bert Knobbout, advocaat Niels
van der Laan en officier van justitie George Rasker onder de bezielende leiding van avondvoorzit-
ter Lonneke Stevens van de Vrije Universiteit over het wetsvoorstel Uitbreiding gronden voor-
lopige hechtenis en de heersende praktijk in Nederland, één van de koplopers in Europa op
het gebied van verdachten in voorlopige hechtenis.

De werkgroep Strafrecht heeft dit jaar haar samenwerking met andere werkgroepen voort-
gezet. NJCM-breed is net als vorig jaar meegeschreven aan het commentaar op de begroting
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook heeft de werkgroep Strafrecht een bijdrage
geleverd aan de schaduwrapportage over Nederland bij de landenrapportage van het Verdrag
tegen Rassendiscriminatie, gecoördineerd door de werkgroep IBM. Daarnaast is de werkgroep
druk bezig geweest om samen met de werkgroep Staats- en Bestuursrecht een expertmeeting
te organiseren over de nieuwe opsporingsbevoegdheden op het gebied van cybercrime, met
een focus op het terughacken en het decryptiebevel. De expertmeeting vond op donderdag 13
februari 2014 plaats.

Deze expertmeeting vloeide voort uit een advies dat de werkgroep Strafrecht samen met
de werkgroep Staats- en Bestuursrecht heeft geschreven bij het Wetsvoorstel computercriminaliteit
III, waarin het NJCM onder meer de vraag heeft opgeworpen of het voorstel in de huidige vorm
in overeenstemming kan worden gebracht met het recht op privacy en de vrijheid van menings-
uiting. Ook bij het wetsvoorstel Uitbreiding gronden voorlopige hechtenis heeft de werkgroep
een advies geschreven.

Behalve wetsvoorstellen houdt de werkgroep ook jurisprudentie en actualiteiten op het gebied
van strafrecht nauwlettend in de gaten en doet de werkgroep onderzoek naar diverse onderwer-
pen. Op het moment van schrijven van dit verslag wordt bijvoorbeeld de huidige praktijk van
het vragen van gijzeling door het Openbaar Ministerie aan de kantonrechter bij het niet (kunnen)
betalen van geldboetes kritisch onder de loep genomen.
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Tot slot zijn er gedurende 2013 zes nieuwe en enthousiaste leden bij de werkgroep gekomen.
De werkgroep Strafrecht vergadert iedere laatste dinsdag van de maand in Den Haag, Utrecht
of Amsterdam. Geïnteresseerden in actieve deelname aan deze werkgroep kunnen via het NJCM-
secretariaat contact opnemen met voorzitter van de werkgroep Berte van Heemst.

Werkgroep Vreemdelingenrecht
De werkgroep Vreemdelingenrecht zet zich in voor de rechten van asielzoekers en vreemdelingen
in Nederland. Daarnaast houdt deze werkgroep zich bezig met de rechten van etnische minder-
heden in Nederland.

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep haar aandacht met name gericht op één specifiek
onderwerp, te weten het Bureau Medische Advisering. In mei heeft de werkgroep haar notitie
‘Het Bureau Medische Advisering nader beschouwd: zorgpunten en aanbevelingen’ openbaar
gemaakt en aangeboden aan de Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie. In deze notitie uit
het NJCM haar zorgen over de werkwijze van het Bureau Medische Advisering.

Op 29 november 2013 heeft de werkgroep naar aanleiding van de uitgebrachte notitie het
rondetafelgesprek ‘Het BMA: experts in gesprek’ georganiseerd om de zorgpunten en aanbevelin-
gen uit verschillende gezichtspunten te bespreken met betrokkenen uit de ambtenarij, juridische
en medische wetenschap en praktijk en het maatschappelijk middenveld. Tijdens het rondetafel-
gesprek zijn de volgende hoofdpunten uit de notitie aan de orde gekomen:
1. de anonieme bronvermelding en vertrouwensarts of International SOS waarmee het BMA

samenwerkt;
2. de randvoorwaarden waarbinnen de BMA-artsen worden geacht te werken;
3. het begrip ‘medische noodsituatie op korte termijn’;
4. het verschil tussen theorie en praktijk met betrekking tot het uitzetten van uitgeprocedeerde

zieke vreemdelingen.
Daarnaast heeft de werkgroep een brief voorbereid over het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal
verblijf. Deze brief richtte het NJCM aan de Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie. Ook schreef
de werkgroep mee aan een opinieartikel betreffende dit wetsvoorstel dat is geplaatst op de
website van de Volkskrant.

Ten slotte heeft de werkgroep ondersteunende werkzaamheden verricht met betrekking tot
diverse schaduwrapportages, zoals de reactie van het NJCM op de begroting van het Ministerie
van Veiligheid en Justitie.

Momenteel is de werkgroep bezig met het onderzoeken van wat de stand van zaken is met
betrekking tot mensenhandel, waaronder de arbeidsuitbuiting van buitenlandse werknemers
en dan met name de Oost-Europeanen. De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie
(ECRI) heeft Nederland aangespoord de uitzendbranche met malafide bureaus aan te pakken.
Ook in 2011 concludeerde een Kamercommissie onder leiding van Ger Koopmans (CDA) in
het parlementair onderzoek ‘Lessen uit recente arbeidsmigratie’ dat de situatie met de uitzend-
bureaus ernstig is, zowel wat betreft de aard als de omvang van de uitbuiting.

Ook onderzoekt de werkgroep de zorgen die zijn geuit vanuit het NJCM-netwerk over de
verdwijning van minderjarige asielzoekers uit asielzoekerscentra, die vervolgens in andere
Europese landen worden gedwongen tot prostitutie.
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