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Voorwoord van de penningmeester 
 
Dit is het financiële jaarverslag van de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Nederlands Juristen 
Comité voor de Mensenrechten (de “Vereniging NJCM”) over het bestuursjaar 2015. Hierbij is gevoegd 
het financiële jaarverslag 2015 van de Stichting NJCM-Boekerij. De bedoeling van dit jaarverslag is de 
leden, subsidiegevers, fondsen, sponsors en andere belangstellenden van de Vereniging NJCM te 
informeren over de financiële gang van zaken in het afgelopen jaar. De financiële jaarverslagen worden 
mondeling toegelicht in de algemene ledenvergadering van de Vereniging NJCM op 14 april 2016.  
 
De financiële jaarverslagen van de Vereniging NJCM en de Stichting NJCM-Boekerij laten zich het beste 
lezen in samenhang met een overzicht van de activiteiten van deze twee rechtspersonen. Het inhoudelijk 
jaarverslag van de Vereniging NJCM en de Stichting NJCM-Boekerij over 2015 is daarom toegevoegd aan 
de financiële jaarverslagen 2015. Dit inhoudelijk jaarverslag 2015 is bovendien gepubliceerd in het eerste 
nummer van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin van 2016 (deze uitgave is op te 
vragen bij het secretariaat van de Vereniging NJCM) en staat op onze website.  
 
Net als de vorige jaren zijn de financiële jaarverslagen van de Vereniging NJCM en van de Stichting 
NJCM-Boekerij samengesteld met behulp van een extern administratiekantoor. De afgelopen jaren was 
dat Hendriks Belastingadviseurs B.V. te Rijswijk. Dat kantoor heeft ook in 2015 administratieve 
assistentie verleend, waaronder diensten op het gebied van de belastingaangifte en de salarisadministratie. 
Het kantoor hanteert voor ons een ‘zacht’ tarief. Voor de jaarafsluiting 2015 hebben we dit keer verder de 
assistentie gehad van de adviseur van het NJCM-bestuur P.J. van den Berg van Economicwise te 
Amersfoort, eveneens voor een zeer schappelijk tarief. De heer Van den Berg heeft in verband met de 
jaarafsluiting een samenstellingsverklaring verstrekt. Bij deze jaarafsluiting is gekeken naar de 
bankmutaties in het jaar 2015 en op basis daarvan is de administratie geanalyseerd. Deze benadering heeft 
er toe geleid dat bij beide rechtspersonen een balanscorrectie is doorgevoerd. De oorzaak daarvan is 
onder meer gelegen in de overschatting van de post ‘crediteuren’ in de balans 2014 van de Stichting 
NJCM-Boekerij (deze waren voor 100% opgenomen, maar werden grotendeels voor 85% vergoed). Deze 
bevindingen zijn voorgelegd aan Hendriks Belastingadviseurs die hierover nader advies zal geven.     
 
Voorts heeft de heer Van den Berg van het bestuur het verzoek gekregen om in het kader van de 
jaarafsluiting nader onderzoek te doen naar de volgende specifieke onderwerpen:  

1. Dubieuze debiteuren: m.n. niet-betaalde contributies of abonnementen 

2. Verhouding/kruisposten tussen beide rechtspersonen 

3. Verzekeringen 

4. Pensioenen 

5. Transparantie en vereenvoudiging van de boekhouding.   

Over deze onderwerpen heeft de heer Van den Berg het bestuur separaat geadviseerd of zal hij nog nader 
adviseren. Ten aanzien het laatste onderwerp heeft de heer Van den Berg concrete aanbevelingen gedaan 
die zijn neergelegd in een rapport van de penningmeester aan het bestuur van de Vereniging NJCM van 
23 maart 2016.  
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Deze twee financiële jaarverslagen 2016 zijn verder doorgenomen door de kascommissaris die voor de 
controle van dit financiële jaar is aangezocht, NJCM-lid mr. Marina van de Vijver. De kascommissaris 
heeft een verklaring verstrekt waaruit blijkt dat bij de controle van de jaarrekening vanuit de administratie 
geen noemenswaardige bevindingen zijn te rapporteren.   
 
Het beleid van de besturen van de Vereniging NJCM en van de Stichting NJCM-Boekerij (de functie van 
penningmeester van deze rechtspersonen wordt door eenzelfde persoon vervuld) is er op gericht dat deze 
rechtspersonen jaarlijks een neutraal resultaat hebben. Aangezien de respectievelijke continuïteitsreserves 
lager zijn dan maximaal verantwoord wordt geacht op grond van de relevante richtlijn van de Vereniging 
van Fondsenwervende Instellingen (VFI), wordt een positief resultaat toegevoegd aan de reserves. Het 
resultaat van beide rechtspersonen wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de uitgave Nederlands 
Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin. De drukkosten komen voor 85% voor rekening van de 
Vereniging NJCM en voor 15% voor rekening van de Stichting NJCM-Boekerij. Deze kosten zijn dit jaar 
lager geweest dan was gebudgetteerd op basis van de voorafgaande jaren.  
 
De Vereniging NJCM heeft het jaar 2015 voor wat betreft haar normale exploitatie met een gering 
positief resultaat afgesloten (€ 3.250). Na het geringe verlies uit 2014 kan dit positieve resultaat aan de 
reserves worden toegevoegd. Het positief resultaat komt mede door de lagere drukkosten die door de 
Stichting NJCM-Boekerij zijn doorbelast. De subsidies van de overheid hebben altijd minder dan 50% 
van de baten van de Vereniging NJCM gevormd, en dat is ook dit jaar het geval. Het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie heeft de subsidie enkele jaren achter elkaar verlaagd. Ook blijkt het aanvragen van 
subsidies een steeds hogere drempel te worden voor een organisatie met een omvang als de onze: het 
wordt steeds moeilijker om aan de nieuwe eisen te voldoen en ministeries lijken steeds vaker slechts 
bereid om alleen voor een korte termijn en/of voor een specifiek project subsidie beschikbaar te stellen. 
Het bestuur heeft in 2015 bij de drie verantwoordelijke ministeries opnieuw zijn zorg uitgesproken over 
deze ontwikkeling en zal dat blijven doen. Het aantal leden van de Vereniging NJCM is in 2015 licht 
gestegen en op het moment van het verschijnen van dit jaarverslag zijn er iets meer dan 1000 leden. Dit 
komt onder meer door de recente projecten van de organisatie waar een  wervende kracht van uitgaat. De 
inkomsten uit contributies zijn ten opzichte van 2014 in 2015 gestegen, maar opgemerkt moet worden 
dat in de post contributies ook additionele bedragen zitten die de leden als donatie hebben verstrekt (die 
zullen in 2016 separaat onder de post Donaties worden opgenomen). De hoop is dat de voorgenomen 
ledenwerfcampagne in 2016 resultaat zal hebben. De inkomsten uit opleidingen (altijd een onzekere 
factor omdat de Vereniging NJCM ook in dat verband is aangewezen op vrijwilligers en afhankelijk is van 
advocaten die voor hun opleidingspunten een vergoeding betalen) zijn dit jaar laag ten opzichte van 
eerdere jaren. Nieuw dit jaar zijn de inkomsten en uitgaven (van een gelijke omvang) voor het project Pro 
Bono Connect (€ 14.000). In het jaar 2015 heeft de Vereniging NJCM een onderzoek laten doen naar de 
mogelijkheden om een clearinghouse naar buitenlands model op te zetten in Nederland: een clearinghouse is 
een bemiddelaar bij pro bono werk. Het clearinghouse begeleidt NGO’s (waaronder onze eigen organisatie, 
in het bijzonder het PILP, waarover later meer) in het formuleren van verzoeken om rechtshulp en 
bevordert bij participerende advocatenkantoren de bereidheid deze verzoeken pro bono (dus kosteloos) 
op te pakken. De kosten van dit onderzoek in 2015 zijn door grote advocatenkantoren betaald. De 
meeste van deze kantoren hebben zich ook bereid verklaard om het clearinghouse gedurende een pilot van 
drie jaar (2016-2019) te financieren. Het clearinghouse, inmiddels Pro Bono Connect genaamd, is dus een 
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nieuwe activiteit van de Vereniging NJCM met een geheel zelfstandige financiering. De Nederlandse 
Orde van Advocaten is geïnteresseerd in dit model. In het jaar 2015 is verder een eerste termijn van een 
eenmalige donatie (totaal groot USD 45.000) ontvangen die uitsluitend mag worden aangewend om onze 
communicatie te verbeteren en om leden te werven. De tweede en derde termijn wordt in het jaar 2016 
verwacht.   
 
De Stichting NJCM-Boekerij heeft eveneens een positief resultaat (€ 4.470). Dit is hoofdzakelijk het 
gevolg van de dalende drukkosten, omdat het NTM/NJCM-Bulletin niet meer zes maar vier maal per jaar 
verschijnt.  
 
In mei 2014 is de Vereniging NJCM voor de duur van twee jaar gestart met het zogenaamde Public Interest 
Litigation Project (ook: “PILP”). Het PILP is geheel gefinancierd door een extern buitenlands fonds en er 
wordt separaat aan dit fonds rekening en verantwoording afgelegd voor die activiteiten en uitgaven. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een door dat fonds voorgeschreven reporting format. Aangezien hier 
sprake is van een specifiek project met een eigen fonds, is in goed overleg met de externe administrateur 
gekozen voor een gescheiden administratie en financiële verantwoording. Alle lasten voor het PILP zijn 
rechtstreeks geboekt ten laste van het verkregen PILP-fonds. Het project loopt tot mei 2016 en kent 
diverse tussentijdse rapportages (de laatste dateert van eind november 2015). De organisatie van de 
Vereniging NJCM wordt door het PILP niet belast: de betrokkenheid van de twee personeelsleden wordt 
vergoed vanuit het PILP-fonds en daardoor separaat gerapporteerd. Het bestuur heeft goede hoop dat 
het project na mei 2016 voor drie jaar kan worden voortgezet. Dit zal op dezelfde voet gebeuren: er zijn 
externe financiers (vooral Nederlandse fondsen) die alle hiermee verband houdende kosten vergoeden.  
 
Voor het komende bestuursjaar geldt dat er wederom hard gewerkt zal worden om zoveel mogelijk 
activiteiten van het NJCM (ook financieel) mogelijk te maken. Naast de kernactiviteiten van de 
Vereniging NJCM - het monitoren van nieuw beleid en wetgeving en het toetsen daarvan op conformiteit 
met de mensenrechtenstandaarden - zijn er de volgende doelen voor 2016: (i) het verbeteren van de 
communicatie en het gebruik van sociale media door een communicatieproject (waarvoor de Vereniging 
NJCM een eenmalige toereikende donatie heeft gekregen), (ii) het onderhouden van de contacten met 
Europese zusterorganisaties binnen het netwerk van de International Commission of Jurists (ICJ) en het 
netwerk van (op dit moment 15) partijen binnen het European Liberties Platform, (iii) het verder stimuleren 
van het samenwerkingsverband van mensenrechtenorganisaties in Nederland waarvan het NJCM 
voorzitter is, het Breed Mensenrechten Overleg Nederland (BMO-NL) en actief blijven deelnemen in het Breed 
Mensenrechten Overleg (buitenland), (iv) het continueren van het Public Interest Litigation Project (administratief 
en financieel onafhankelijk van de Vereniging NJCM) en een (extern bekostigd) onderzoek of dit project 
een zelfstandig financieel vervolg kan krijgen, en (v) het uitbouwen van Pro Bono Connect als hèt 
clearinghouse in Nederland (eveneens administratief en financieel onafhankelijk van de Vereniging NJCM). 
Met het oog op een aantal van deze doelen wordt een bestemmingsreserve aangehouden.  
 
Namens het bestuur van de Vereniging NJCM en het bestuur van de Stichting NJCM-Boekerij,  
mr. Herman Veerbeek, penningmeester Vereniging NJCM en penningmeester Stichting NJCM-Boekerij 
 

Leiden, april 2016 
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Balans per 31 december 2015 

 
 31 december 2015 31 december 2014 
 € € 
 
Vlottende activa   
   
Vorderingen en overlopende activa   
   
Debiteuren 1.500 50.885 
 _______ _______ 
 1.500 50.885 
Liquide middelen   
   
Lopende rekening bank 3.073 1.002 
Te vorderen Project PILP 6.768  
Vermogensspaarrekening  
 

145.000 96.475 

 _______ _______ 
Som der vlottende activa 156.341 148.362 
   
   
Kortlopende schulden   
   
Rekening-courant Stichting NJCM-Boekerij 15.839 22.490 
Af te dragen gelden aan derden 0 2.523 
Crediteuren 6.871 9.877 
Te betalen vakantiegeld 
Pensioenvoorziening 

3.800 
3.417 

 

3.372 
- 

 _______ _______ 
Uitkomst activa min kortlopende schulden 126.414  110.100  
   
   
Eigen vermogen   
   
Continuïteitsreserve 100.000 100.000 
Bestemmingsreserve 
Reserve Project Communicatie 
Resultaat dit jaar 

10.100 
13.064 
3.250 

10.366 
- 

-266 
 ______ _______ 
  126.414  110.100 
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Staat van baten en lasten over 2015 
 

 2015 2014 
                 €                   €         €                    € 

 
Baten     
     
Subsidie  41.847  41.844 
Contributies  58.825  45.368 
PO-punten  1.525  4.175 
Rente  358  1.146 
Donaties 
Pro Bono Connect 
Communicatie Project (OSF, 1e termijn) 

 1.966 
14.001 
13.063 

 1.320 
- 
- 

Overige inkomsten  -  - 
Lustrum  150  20.863 
  _______  _______ 
 
Lasten 

 131.735  114.716 

     
Secretariaatskosten     
- kantoorbehoeften/porti/kopiëren 2.995  3.157  
- fax / telefoon / internet 159  473  
- diversen -  854  
 _______  _______  
  3.154  4.484 
Bijdrage NTM-kosten (85%) 
Drukkosten “Jongensbesnijdenis” 

 24.585 
2.131 

 28.242 

Administratiekosten  1.392  2.033 
Vergaderkosten  1.367  1.174 
ICJ  -  - 
Overige kosten (o.a. ALV)  2.356  1.603 
Diversen  6.647  5.928 
Directe lustrumkosten  555  14.795 
Salarissen  67.301  66.733 
Salarisbijdrage Stichting NJCM-Boekerij (15%) 
Reiskosten 
Pro Bono Connect 
Communicatie Project (reserve) 

 -8.746 
646 

14.034 
13.063 

 -10.010 
 

- 

  _______  _______ 
Som der lasten  128.485  114.982 
  _______  _______ 
Resultaat       3.250        -266 
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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 
 
Algemeen: 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 (vlottende activa) 
De sterke stijging van de liquide middelen ten opzichte van 2014 laat zich m.n. verklaren door het feit 
dat toegezegde subsidies voor 2014 pas in 2015 zijn ontvangen (deze waren in het jaarverslag 2014 bij 
Debiteuren zichtbaar) en dat financiering is ontvangen voor projecten die nog niet in geheel zijn 
uitgegeven. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de ontvangen rente.   
 
Continuïteitsreserve (eigen vermogen)  
De continuïteitsreserve wordt aangehouden om de continuïteit van de Vereniging NJCM te 
waarborgen. Hiertoe wordt een zodanige reserve aangehouden 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) van september 2012 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 2013 verhoogd naar € 100.000 om de kosten van 1 jaar te kunnen voldoen zonder andere 
middelen. 
 
Bestemmingsreserve en reserve Project Communicatie (eigen vermogen)  
De bestemmingsreserve wordt aangehouden met het oog op de langere termijndoelen genoemd in het 
voorwoord. Per jaareinde 2015 wordt deze reserve aangevuld met het voordelig resultaat over dit 
boekjaar.  
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Specificatie bestemmingsreserve 2015 2014 
 € € 
   

Balans 1 januari  
 

10.100 12.366 

Bij/af: resultaat boekjaar 3.250 -266 
Af: BMO -700 -2.000 
Af: Ontwerp Logo -1.260  
 ______ ______ 
Balans 31 december     11.390        10.100  
 
De tweede reserve is gericht op het project Communicatie waarvoor de    
verplichtingen is aangegaan en extern financiering heeft verkregen. 
 

  

Pensioenvoorziening (kortlopende schulden) 
De pensioenvoorziening wordt aangehouden mede op basis van extern advies. In het jaar 2016 
dient de pensioenpositie van het personeel (voor zover deze pensioen zijn toegezegd, te weten 
twee) nader onderzocht. De voorziening is mogelijk door een correctie die moest worden 
doorgevoerd: in het verleden blijken de activa op de balans ondergewaardeerd of de kortlopende 
schulden overgewaardeerd te zijn geweest.  
 
Te betalen vakantiegeld (kortlopende schulden) 
Betreft het totaalbedrag van de vakantieaanspraken - bestaande uit de opgebouwde rechten over de 
maanden juni tot en met december - van de twee vaste medewerkers en een tijdelijke medewerker voor 
het project PILP van de Vereniging NJCM ultimo 2015 € 3.800 (2014: € 3.372). 

 
3. Toelichting op staat van baten en lasten  
 
Subsidies 
De Vereniging NJCM heeft in het boekjaar 2015 van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een 
subsidie ontvangen steeds met het oog op de dekking van de exploitatiekosten (respectievelijk € 25.391, € 
5.675, en € 10.780). Het totaalbedrag aan exploitatiesubsidies dat over 2015 werd toegezegd bedroeg € 
41.847 (2014: €41.844; 2013: € 41.844; 2012: € 43.180). De subsidie van het Ministerie van Veiligheid & 
Justitie is enkele jaren achter elkaar gekort. 
 
De exploitatiesubsidies samen vormen thans iets meer dan 30% van de totale inkomsten. Bijna 45% van 
de inkomsten wordt gevormd door de contributies van de leden van het NJCM. Het overige deel bestaat 
uit financiering van fondsen voor specifieke projecten.  
 
Contributies  
Het bedrag van de in het boekjaar ontvangen contributies van leden is gesteld op € 58.825 (2014: € 
45.368), een stijging als gevolg van ontvangen achterstallige contributies uit 2014 in welk jaar een bedrag 
van € 3.000 was afgeboekt als dubieuze debiteuren. Het aantal leden is ultimo 2015 gestegen tot 994 
(ultimo 2014: 956; ultimo 2013: 950). Het ledenverloop was als volgt: 
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Ledenverloop   
  
Aantal leden per 1 januari 2015 956 

  
Bij: nieuwe leden 123 
Af: uitgeschreven wegens niet betalen of adres onbekend 13 
Af: opgezegd 72 
 _______ 
Aantal leden per 31 december 2015 994          
 
PO-punten 
De Vereniging NJCM heeft in 2015 weer een aantal seminars georganiseerd waarmee voor advocaten 
opleidingspunten te behalen waren. Advocaten die opleidingspunten wensten te ontvangen waren voor het 
bijwonen van de seminars cursusgeld verschuldigd. De Vereniging NJCM heeft met de organisatie van 
seminars dit boekjaar € 1.525 (2014: € 4.175, 2013: € 3.175, 2012: €5.975) 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 2015 een beperkt aantal donaties, w.o. die uit het diverse donaties, onder 
meer van de Vriendenloterij (voorheen: Sponsor Bingo Loterij) en van de Stichting Vrienden van het 
NJCM (€ 900).  
 
Secretariaatskosten 
Deze kosten zijn lager in verband met lagere kopieerkosten.  
 
Drukkosten bulletins 
Het NTM/NJCM-Bulletin wordt uitgegeven door de Stichting NJCM-Boekerij. De Vereniging NJCM heeft 
de Stichting NJCM-Boekerij in het boekjaar 2015 € 24.585 (2014: € 28.242) betaald voor het drukken en 
verspreiden van de NTM/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.  
 
Salariskosten  
Betreft de salarissen, pensioenlasten en aanspraken vakantiegeld van de twee vaste medewerkers van het 
NJCM. In 2015 was er een tijdelijke medewerker voor het project PILP. Beide vaste medewerkers werken 
tijdelijk meer uren in verband met het PILP.  
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2015 2014 

 € € 
   

Salarissen 42.456 48.208 
Jubileumuitkering - 1.700 
Sociale lasten 15.409 11.109 
Pensioenpremies 3.544 1.841 
Verzekeringen en Arbo 3.227 2.440 
Reiskosten 646 1.191 
Diverse personeelskosten - 244 
Bijdrage Stichting NJCM-Boekerij (15%) -8.746 -10.010 
 _______ _______ 
      

56.536     
     

56.723     
 
Op basis van een tussen de Vereniging NJCM en de Stichting NJCM-Boekerij bestaande afspraak is 15% 
van de bruto salariskosten (inclusief werkgeverslasten) doorberekend aan de Stichting-Boekerij. 
 
Kosten ICJ en Overige kosten  
Onder de post overige kosten zijn de vergaderkosten van de algemene ledenvergadering opgenomen.   
 
Diversen 
Onder de post Diversen vallen de kosten die gemaakt worden voor seminars (€ 2.540). Opgemerkt mag 
worden dat veel seminars 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 seminars in 
de regel gratis toegankelijk en zouden ze zelfbedruipend moeten zijn (via PO-punten of sponsoring). Ook 
vallen onder de post Diversen de kosten voor de tweejarige Thoolen NJCM-Scriptieprijs.  
 
Toelichting project PILP 
Voor het project PILP zijn er tot met december 2015 kosten gemaakt die nog niet zijn vergoed zodat PILP 
nog € 6.768 aan de Vereniging moet betalen. 

Resultaat 
De stijging van de baten en lasten in 2015 komt door de bijzondere inkomsten en uitgaven in verband met 
projecten en de lagere drukkosten.  
 
4. Bestuur  
Het bestuur bestond in het boekjaar 2015 uit onder meer de volgende personen: mr. dr. L.A. (Marloes) van 
Noorloos (voorzitter), mr. S.A. (Simon) Minks opgevolgd door mr. A.G.P. (Ton) van den Brandt (vice-
voorzitter) en mr. H.J.E. (Herman) Veerbeek (penningmeester).  
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Begroting en realisatie 2015, begroting 2015, begroting 2016 en begroting 2017 
 
     
 2015 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 
 € € € € 
Baten     
     
Subsidie 41.847 41.844 40.000 40.000 
Contributies 58.825 48.000 50.000 50.000 
PO Punten 1.525 - 1.500 1.500 
Rente 358 1.000 1.500 1.500 
Donaties 
Pro Bono Connect 
Communicatie Project  

1.966 
14.001 
13.063 

- 
- 
- 

2.000 2.000 
 
 

Lustrum 150 - -  
 _______ _______ _______ _______ 
Totaal 131.735 90.844 95.000 95.000 
     
     
Lasten     
     
Secretariaatskosten 3.154 4.500 4.000 4.000 
Drukkosten NTM/NJCM-B 24.585 28.000 26.000 26.000 
Administratiekosten 1.392 1.500 1.500 1.500 
Vergaderkosten 1.367 1.200 1.500 1.500 
ICJ-Review - - - 

 Overige kosten 2.356 1.000 1.000 1.000 
Diversen 6.647 1.926 2.000 2.000 
Directe lustrumkosten 2014 555 - -  
Salarissen  112.781 55.000 60.000 66.000 
 _______ _______ _______ _______ 
Totaal 114.982 93.126 96.000 96.000 
 _______ _______ _______ _______ 
Saldo baten minus lasten      3.250     -2.282     -1.000     -1.000 
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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 (gestart mei 2014), het in 2015 gestarte Pro Bono Connect project en het project 
Communicatie waarvoor bijzondere sponsoring is verkregen om de organisatie meer mediagericht te 
maken en leden te werven.  
 
2. Baten  
 
In de begroting is rekening gehouden met inkomsten verbonden aan de seminars. Advocaten kunnen 
tegen betaling seminars 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 zal zijn om voldoende seminars (cursussen) te realiseren. Het streven is om elk jaar per 
werkgroep een seminar te organiseren, maar dit is niet iets wat het bestuur af kan of wil dwingen. Het 
moet de werkgroepen vrij staan om zelf de meest geschikte instrumenten te kiezen om hun zorgen te 
uiten en doelstellingen te behalen. Daarbij wil het bestuur hen niet beperken in hun vrijheid om het 
onderwerp van een seminar te kiezen, door aan alle seminars het vereiste te koppelen dat ze 
interessant moeten zijn voor de advocatuur. Deze inkomstenbron is daarom onzeker (zie voorwoord).  
 
De seminars worden mede gebruikt voor het werven van nieuwe leden en ook de projectcoördinator 
van het PILP blijkt actief nieuwe leden aan te brengen. In 2015 is het ledenaantal ten opzichte van 
2014 iets gestegen terwijl in de laatste jaren het ledenbestand jaarlijks licht was gedaald. De hoop is dat 
we het ledental de komende jaren in ieder geval op peil kunnen houden. Overwogen wordt om bijv. 
via de Stichting Vrienden ook niet-juristen actief te vragen om een (periodieke) financiële bijdrage.  
 
In de begroting voor 2016 en 2017 zijn ten opzichte van 2015 geen verdere wezenlijke wijzigingen 
aangebracht in de genormaliseerde baten.  
 
3. Lasten 
 
In 2014 is het NJCM-kantoor binnen de Universiteit Leiden verhuisd. Er wordt verwacht dat de aan 
de Universiteit Leiden jaarlijks te betalen vergoeding niet zal toenemen. In 2016 is er ook een vestiging 
in Amsterdam. De kosten daarvan komen voor rekening van het PILP en Pro Bono Connect. 
 
De werkelijke drukkosten voor het 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 2015 gerealiseerde bedrag.  
 
Bij de post ‘overige kosten’ moet onder meer gedacht worden aan de kosten voor de uitgave in het 
kader van de tweejaarlijkse Thoolen NJCM-Scriptieprijs en de bijdrage aan de ICJ en het BMO. De 
post ‘salarissen’ is exclusief de kosten die worden doorbelast naar PILP of Pro Bono Connect.  
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Balans per 31 december 2015 
 

 31 december 2015 31 december 2014 
          €                     € 

 
Vlottende activa   
   
Voorraden   
   
Boeken en andere uitgaven P.M. P.M. 
   
Vorderingen en overlopende activa   
   
Depot Post.NL-derden 600 600 
Rekening-courant Vereniging 15.839 22.490 
Te vorderen BTW 
Nog te vorderen (van Vereniging ivm 
Publicatie “Jongensbesnijdenis”) 

1.220 
 

2.131 

1.181 

Overige vorderingen 184 616 
Te vorderen (Abo’s in 2016) - - 
 _______ _______ 
 19.974 24.887 
   
Liquide middelen   
   
Lopende rekening (bank) 6.204 7.730 
Vermogensspraarrekening 13.500 1.000 
Fonds stichting Pro 2.181 - 
 _______ _______ 
 21.885 8.730 
   
 _______ _______ 
Som der vlottende activa    41.589    33.617 
   
   
Kortlopende schulden   
   
Crediteuren 12.585 5.201 
Te betalen vanuit “Pro” (VN 
Martelingenfonds) 

1.091 4.703 

 _______ _______ 
Uitkomst activa min kortlopende schulden    28.183 23.713    

   
   

Eigen vermogen   
   
Continuïteitsreserve 23.713 22.446 
Resultaat dit jaar 4.470 1.267 
 _______ _______ 
    28.183    23.713 
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Staat van baten en lasten over 2015 
 

 2015 2014 
                          €                    € 

 
Baten   
   
Abonnementen 11.076 10.863 
Donaties 
Losse verkopen NTM/NJCM-B 

2.530 
  - 

- 
23 

Verzamelbanden 264 198 
Verkoop overige publicaties 2.291 1.956 
Opbrengsten Stichting Pro  3.250 4.032 
Rentebaten  - - 
Bijzondere baten 2.131 2.246 
 _______ _______ 
Som der baten 21.542 19.318 
   
Lasten   
   
Drukkosten NTM/NJCM-B 28.924 31.344 
Minus: bijdrage drukkosten Vereniging NJCM  -24.585 -26.643 
Salariskostenbijdrage aan Vereniging NJCM 8.746 10.010 
Secretariaat (kantoorkosten) 2.150 591 
Administratiekosten 104 860 
Uitgaven inzake scriptieprijs - 1.778 
Rentelasten - 18 
Diversen 1.733 93 
 _______ _______ 
Som der lasten 17.072 18.051 
 _______ _______ 
Resultaat       4.470     1.267 
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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 bedragen € 21.885 (2014: € 8.730). Het verschil is het directe gevolg van een extra 
donatie van € 2.530 en een ruim positief exploitatieresultaat over 2015. 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 de Vereniging NJCM die alle ontvangsten voor de helft 
aan de Stichting NJCM-Boekerij en de helft aan VN-Fonds voor slachtoffers van marteling te Geneve 
door boekt (dit op basis van een aan de auteurs van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten gedane 
toezegging).  
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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 en deze hebben nu effect: 

- 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-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. Na lichte verliesjaren in 2013 en 
2014 is 2015 met een ruim positief resultaat afgesloten en dat wordt toegevoegd aan 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).  
 

 
 

2015 2014 

 € € 
   

Balans 1 januari 23.713 22.446 
Bij: Toevoeging batig saldo boekjaar 4.470 1.267 
 ______ ______ 
Balans 31 december     28.183     23.713 

 
 

3. Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Abonnementen  
Het bedrag € 11.076 (2014: € 10.863) betreft de in dit boekjaar ontvangen inkomsten uit abonnementen op 
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin. De Stichting NJCM-Boekerij heeft per eind 2015: 
169 (2014: 164) 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 2015 (in jaargang 40 zijn vier nummers van het NTM/NJCM-B verschenen met in totaal 
558 pagina’s (2014: 853, 2013: 835 en 2012: 830). Het NTM/NJCM-Bulletin heeft een oplage van 1.450 
exemplaren. 
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Bijdrage Vereniging aan de drukkosten 
De Vereniging NJCM heeft in het boekjaar 2015 € 24.585 (2014: € 26.643) 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).  
 
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).  
 
Diversen 
Deze post betreft een correctie op de balans naar aanleiding van het onderzoek dat in het voorwoord is 
toegelicht.  
 
4. Bestuur 
 
Het bestuur bestond in het boekjaar uit de volgende personen:  r. 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 2015, begroting 2016 en begroting 2017 
 

 2015 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 
         €      €                    €   € 

 
     
Baten     
     
Abonnementen 11.076 10.000 10.000 10.000 
Donaties 2.530 - - - 
Losse verkoop NTM/NJCM - - - - 
Verzamelbanden 264 200 200 200 
Verkoop overige publicaties 2.291 200 200 200 
Bijdrage Vereniging NTM 24.585 25.000 25.000 25.000 
Opbrengst Stichting Pro 3.250 2.000 2.000 2.000 
Bijzondere baten/   2.000  
Vrijval belastingen 2.131 - - - 
 _______ _______ _______ _______ 
Totaal 46.127 37.400 39.400 37.400 
     
Lasten     
     
Drukkosten NTM/NJCM-B 28.924 28.000 28.000 28.000 
Bijdrage salariskosten 8.746 9.000 9.000 9.000 
Administratiekosten 104 1.600 1.600 1.600 
Kantoorkosten 2.150 500 500 500 
Uitgaven inzake scriptieprijs - - 2.000 - 
Diversen 1.733 100 1.100 1.100 
 _______ _______ _______ _______ 
Totaal 39.924 39.200 42.200 40.200 
 ________ _______ _______ _______ 
Saldo baten minus lasten         4.470    -1.800     -2.800     -2.800 
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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 niet langer zwak te noemen. Het is de vraag of de gekozen aanpak van de samenwerking 
met de Vereniging NJCM op langere termijn volstaat. Indien het beleid ongewijzigd wordt voortgezet lijkt 
het er op dat het bedrag dat ten laste van de Stichting NJCM-Boekerij komt aan drukkosten (in 2015: € 
4.339, te weten: € 28.924 minus € 24.585) vermeerderd met de bijdrage die de Stichting NJCM-Boekerij aan 
de Vereniging NJCM moet voldoen aan de salarissen (in 2015: € 8.746; samen: € 13.085) structureel hoger is 
dan het bedrag dat de Stichting NJCM-Boekerij ontvangt van abonnees (in 2015: € 11.076), ondanks een 
lichte stijging i.v.m. 2014. Dit geldt zeker als de inkomsten uit abonnementen zoals in 2014 verder dalen. 
Dit betekent dat de Stichting NJCM-Boekerij met enkel de verkoop van abonnementen de voor de 
publicatie te maken lasten niet terugverdient, m.a.w. structureel verlieslatend is. Wellicht zou daarom de 
bijdrage in de drukkosten van de Vereniging NJCM op termijn structureel moeten worden verhoogd en/of 
de bijdrage van de Stichting NJCM-Boekerij aan de salarissen van de Vereniging NJCM structureel moeten 
worden verlaagd. De bijdrage aan salarissen is op 15% overeengekomen maar wellicht is een aanpassing 
naar 10% reel.  
 
De redactie heeft plannen om de publicatie open access te maken gecombineerd met het lanceren van de 
nieuwe website. In dat kader is de papieren publicatie teruggebracht tot vier keer per jaar. Met de financiële 
gevolgen daarvan is bij het opstellen van de begroting vooralsnog 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 van de Stichting Vrienden van het NJCM (die enkel 
doneren aan de Vereniging NJCM toestaan). 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 verder 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. In 2016 wordt 
als bijzondere baten verwacht de vergoeding die de de Vereniging NJCM zal betalen in verband met de 
scriptieprijs.  
  
3. Lasten 
 
De gerealiseerde drukkosten in het jaar 2015 zijn laag. De lasten zijn voor het overige in de begroting voor 
2016 en 2017 ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2015 met dien verstande dat er een externe 
redactiesecretaris is aangesteld die een vergoeding zal krijgen voor zijn werk.   
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NJCM/ICJ-BERICHTEN

NJCM
JAARVERSLAG (CONCEPT) 2015

Inhoudsopgave

1. Inleiding – beleid 2015
2. International Commission of Jurists
3. Activiteiten

Brieven en commentaren
Schaduwrapportages
Seminars
Andere activiteiten
Website en sociale media

4. Samenwerking met derden
Breed Mensenrechten Overleg
Breed Mensenrechten Overleg Nederland
Platform Mensenrechteneducatie
Schaduwrapportages
Mensenrechtendialoog in de Tweede Kamer
European Liberties Platform
Sustainalytics
Commissie Meijers

5. NJCM
Organisatie NJCM
Vereniging NJCM
Public Interest Litigation Project
Pro Bono Connect
Stichting NJCM-Boekerij
Stichting Vrienden NJCM

6. Verslagen werkgroepen

1 Inleiding – beleid 2015

Het jaar 2015 stond voor het NJCM binnenshuis in het teken van herstructurering en versterking
van de organisatie. Tegelijkertijd floreerde het Public Interest Litigation Project (PILP), waarmee
in 2014 was gestart, met nieuwe zaken en dossiers, en nieuwe samenwerkingen. Daarnaast
ontstond er gedurende het jaar een idee voor een nieuw, aanvullend project: Pro Bono Connect.
En natuurlijk ging het ‘gewone werk’ ook door. Meer hierover in de paragrafen 3 tot en met 6.
In deze eerste paragraaf meer over de interne ontwikkelingen.
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Een reorganisatie was nodig om de nieuwe projecten en de ‘klassieke NJCM-activiteiten’
(beleidsbeïnvloeding en kennisvergroting) te kunnen combineren. De nieuwe projecten brengen
nieuwe mogelijkheden om de doelstellingen van het NJCM te bereiken. Ze dragen bij aan de
effectiviteit van het NJCM, en zelfs van andere organisaties. Met deze instrumentele groei, steeg
echter ook de werkdruk. Zowel voor de uitvoerend directeur als het dagelijks bestuur en de
werkgroepen. En niet in de laatste plaats, de ledenadministrateur. Mede door de populariteit
van het PILP onder advocaten, belangenorganisaties en studenten steeg het ledenaantal begin
2016 alweer tot 1.000!

Herstructurering dus om de toegenomen werkdruk beter te verdelen en tegelijkertijd de
efficiëntie te verhogen. Versterking om de kwaliteit van het werk ook in de toekomst te kunnen
garanderen. In een aantal sessies boog een groepje bestuursleden zich met de uitvoerend directeur
over een drietal vragen: wat is het NJCM? Wat moet het NJCM doen? Welke organisatiestructuur
is het meest geëigend voor de gestelde doelen? De voorstellen die hieruit voortvloeiden zijn
besproken met het voltallige bestuur, meerdere NJCM-coryfeeën en de werkgroepen. Tijdens
de ALV in april 2015 werden de belangrijkste ingrepen besproken en ook unaniem ondersteund.
Lees over de veranderingen van de organisatiestructuur meer in paragraaf 5 van het jaarverslag.

Hier een korte schets van de antwoorden op de vragen wat het NJCM is en wat het moet
doen. Het NJCM is een vereniging van mensen met hart voor mensenrechten, die de rechts-
ontwikkeling kritisch volgen en becommentariëren en die de mensenrechten in Nederland vanuit
een juridisch perspectief willen bevorderen. Het PILP is hierbij een laatste vangnet, wanneer
beleidsbeïnvloeding niet tot resultaat heeft geleid. En wat zou het NJCM in ieder geval moeten
doen? Het vergroten van kennis over mensenrechten bleek duidelijk de kerntaak van de vereni-
ging. Het bevorderen van de mensenrechten in Nederland en in het Nederlands buitenlandbeleid
was een goede tweede. En hoe dit moet gebeuren? In ieder geval door: het organiseren van
seminars, het uitgeven van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM/NJCM-
Bulletin), het schrijven van brieven, commentaren, schaduwrapportages en opinieartikelen, door
te lobbyen en door deel te nemen aan mensenrechtenfora. Het nieuwe instrument van strategisch
procederen wordt gezien als passende aanvulling hierop. Eind 2015 kwam daar, na uitvoerig
‘marktonderzoek’, Pro Bono Connect bij. Lees meer over deze intermediair tussen NGO’s met
juridische vragen en advocatenkantoren in paragraaf 5.

Nu nog de buitenwereld. De volgende stap in dit proces is de zichtbaarheid van het NJCM
te vergroten. In 2015 is hiermee een begin gemaakt. Er is geld binnengehaald om de externe
communicatie van het NJCM te verbeteren. Daaronder valt in ieder geval een gebruiksvriendelijke
website en een nieuwsbrief die ook niet-juristen aanspreekt. Het nieuwe logo, dat in 2015 door
een ontwerpbureau is ontwikkeld, is al te bewonderen op de nieuwe kaft van het NTM. Het
NTM werd ter ere van zijn 40ste jaargang door hetzelfde ontwerpbureau in een modern jasje
gestoken. Eind 2015 zijn gesprekken gestart met een professioneel campagnebureau om de nieuwe
communicatiemiddelen te ontwikkelen en om meer leden voor het NJCM te werven. De realisatie
hiervan geschiedt in 2016. De ledenwerfcampagne zal in de twee daaropvolgende jaren nog
op verschillende wijze worden voortgezet. Een groot ledenbestand legitimeert het bestaan van
de vereniging en geeft gewicht aan diens werk en uitingen. Daarenboven, het NJCM draait
hoofdzakelijk op de energie en inzet van zijn actieve leden, of wel ‘de vrijwilligers’.

Een honderdtal leden zet zich vrijwillig in om de doelstellingen van het NJCM te realiseren.
Zij zijn actief als bestuurslid, in de werkgroepen en als deskundigen bij de PILP-dossiers. In
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2015 zetten zij weer een scala aan activiteiten neer (paragraaf 3), al dan niet in samenwerking
met andere organisaties (paragraaf 4).

2 International Commission of Jurists

Het NJCM is een ‘nationale sectie’ van de International Commission of Jurists (ICJ). Voor zijn beleid
en strategie is het NJCM niet afhankelijk van de ‘moederorganisatie’ in Genève. Wel is er
samenwerking op Europese dan wel internationaalrechtelijke thema’s. Dit jaar zijn daar meerdere
documenten uit voortgekomen. Zie de lijst van ‘brieven en commentaren’ in paragraaf 3.

3 Activiteiten

Brieven en commentaren

In 2015 schreef het NJCM zes commentaren op nieuwe wetsvoorstellen en wetswijzigingen;
vier gezamenlijke brieven met andere NGO’s; twee amicus curiae-brieven ter ondersteuning van
PILP-zaken; en twee policy papers met het European Liberties Platform. Ook ondersteunde het
NJCM twee oproepen, een aan het kabinet, de ander aan de VN.
– Commentaar op het ontwerpwetsvoorstel aanpassing Wet bewaarplicht (15 januari)
– Commentaar op de wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (15 februari)
– ’NGO’s call on governments to support the establishment of a UN Special Rapporteur on

the right to privacy’, ondertekend door 63 NGO’s, waaronder de ICJ (2 maart)
– ’Joint NGO Statement on draft Brussels Declaration ’’Implementation of the European

Convention on Human Rights, our shared responsibility’’, met Amnesty International, ICJ,
JUSTICE, Open Society Justice Initiative e.a. (10 maart)

– ’Briefing on the European Commission Proposal for a Directive on the strengthening of
certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in
criminal proceedings’, met ICJ en JUSTICE (maart)

– Amicus curiae-brief t.b.v. kort geding over het verlofstelsel in hoger beroep in strafzaken
(2 april)

– Commentaar op het wetsvoorstel Bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (30 april)
– Commentaar op het wetsvoorstel Publicatie door particulieren van camerabeelden (9 juni)
– Amicus curiae-brief t.b.v. kort geding inzake het afluisteren van advocaten (15 juni)
– Brief t.b.v. Algemeen Overleg Mensenrechten in Nederland, met Amnesty Nederland e.a.

(22 juni)
– Brief t.b.v. de nationale dialoog Onderwijs2032, ‘Richt het primair en secundair onderwijs

in volgens de mensenrechtenbenadering’, met het Platform Mensenrechteneducatie (6 juli)
– Commentaar op het concept-wetsvoorstel ter vervanging van de Wet op de inlichtingen-

en veiligheidsdiensten 2002 (1 september)
– Brief t.b.v. de vaste Kamercommissie van OCW over Burgerschapsvorming, met het Platform

Mensenrechteneducatie (21 september)
– Oproep aan kabinet, ‘Asielzoekerskinderen dupe van asielbeleid’, met 158 NGO’s (20 november)
– Commentaar op het ontwerpbesluit terugkeer en vreemdelingenbewaring (30 november)
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– ’Joint comments of civil society groups regarding the possible amendments to the Rules
of Court rising out of the implementation of Protocol 16’, met groep Europese NGO’s (30
november)

– Beleidsnotitie ‘The rule of law dialogue: five ideas for future EU presidencies’, met het
European Liberties Platform (november)

– Beleidsnotitie ‘How the European Parliament can protect the EU’s fundamental values: An
interparliamentary rights dialogue’, met het European Liberties Platform (december)

Schaduwrapportages

Twee schaduwrapportages vonden in 2015 hun weg naar de Verenigde Naties in Geneve. Eind
juni diende het NJCM een zogenaamde List of Issues Prior to Reporting (LoIPR) in. Deze ’lijst’
had betrekking op de implementatie en naleving van het VN-Antifolterverdrag. Midden juli
volgde de schaduwrapportage over het Verdrag tegen rassendiscriminatie voor de Nederlandse
sessie op 18 en 19 augustus. Lees meer hierover in paragraaf 3.

Seminars

In 2015 organiseerde het NJCM zes seminars, waarvan er één moest worden afgelast.

– ‘Arbeidsmigranten uitgebuit. De rol van de uitzendbranche’ (27 maart)
- ‘Jihadisme en mensenrechten deel II. Het intrekken van het Nederlanderschap wegens

jihadistische activiteiten’(30 april)
– ‘Breaking ground for human rights in the EU: what does it take?’ (20 mei)
– ‘De klimaatzaak en strategisch procederen voor mensenrechten’ (22 oktober)
– ‘Sportevenementen en mensenrechten: fair play?’ (26 november, afgelast)
– ‘Dag van de mensenrechten: jongensbesnijdenis anno 2015’ (10 december)

Volgens standaard beleid worden de seminars zoveel als mogelijk budgetneutraal georganiseerd.
Het uitgangspunt is gratis toegang zodat iedereen kan deelnemen. Sprekers dragen traditie-
getrouw, tot grote waardering van het bestuur en de werkgroepen, gratis bij aan de seminars.
Advocaten kunnen voor hun deelname aan de seminars opleidingspunten behalen. Zij bepalen
naar eigen inzicht of de inhoud hun vakbekwaamheid ten goede komt.

Andere activiteiten

– Mensenrechtendialoog in de Tweede Kamer, ‘Mensenrechten en gemeenten in het kader
van de decentralisaties’, met Amnesty, Cordaid, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten,
Open Society Foundations en Dietz, Dröge & Van Loo (26 januari)

– Dutch Visitors Programma (4 februari)
– Opinieartikel in Volkskrant Online, ‘Vluchtelingen in juridisch niemandsland’ (11 maart)
– Mensenrechtendialoog in de Tweede Kamer, ‘Mensenrechten in het (formeel en non-formeel)

Nederlandse onderwijs’ (30 maart)
– Tweede jaarlijkse bijeenkomst van het European Liberties Platform, Boedapest (27-28 mei)
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– Jaarlijks gesprek tussen het Breed Mensenrechtenoverleg en de Minister van Buitenlandse
Zaken (8 juni)

– ‘Leren over je rechten. Een bijeenkomst over de waarde van mensenrechten en kinderrechten
in het schoolcurriculum’, met het Platform Mensenrechteneducatie (23 juni)

– Presentatie t.b.v. het VN CERD-Comité in Genève, lunchbijeenkomst met het Comité en
bijwonen Nederlandse sessie (17-20 augustus)

– Interview Eefje de Kroon door de NOS, ’VN verhoort Nederland over racisme’ (18 augustus)
– Interview Eefje de Kroon door NPO Radio 1, ’We moeten ook de mensenrechten van

ongedocumenteerde migranten beschermen’ (18 augustus)
– Deelname in de studiecommissie Uitingsdelicten, de Vereniging voor Media- en Communica-

tierecht (sinds september)
– Kennismaking met een advocatencollectief in Antwerpen (7 oktober)
– Onderzoek naar de behoeften aan een clearinghouse voor mensenrechten in Nederland,

presentatie onderzoek (14 oktober)
– De zesde editie van de Thoolen NJCM-Scriptieprijs (deadline 1 november, uitslag februari

2016)
– Deelname aan Headlines, een bijeenkomst van de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam

(18 november)
– Bijeenkomst jury voor de shortlist van de Thoolen NJCM-Scriptieprijs 2015 (30 november)
– Herdenking NJCM’s vice-voorzitter Daan Schoemaker (10 december)
– Gesprek over actuele ontwikkelingen in het vreemdelingenbeleid en het werkprogramma

van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (10 december)
– Gesprek met Hongaarse NGO over mensenrechteneducatie op introductie van HMA Boeda-

pest (17 december)

Website en sociale media

Op 31 december 2015 waren er 3.298 volgers op Twitter-account ‘@NJCM_nl’ (sinds 2011). Het
jaar daarvoor, op 31 december 2014, waren dat er 2.216. Het Facebook-account, dat in juni 2012
is geactiveerd, heeft ook meer ‘likers’ dan vorig jaar. Op 31 december 2015: 757 (31 december
2014: 513). De LinkedIn-groep heeft 439 leden (31 december 2014: 362). Het LinkedIn-‘bedrijfspro-
fiel’ dat in februari 2014 in gebruik is genomen, wordt inmiddels door 347 personen gevolgd
(31 december 2014: 132 personen). Het persoonlijke LinkedIn-account, dat in diezelfde maand
was aangemaakt, om berichten te plaatsen in de groep en op het bedrijfsprofiel heeft inmiddels
329 connecties (31 december 2014: 128 connecties).

De social media kanalen van het NJCM werden tot en met oktober 2015 beheerd door bestuurs-
en werkgroeplid Douwe Sikkema. Afgezien van de LinkedIn-groep heeft hij de social media
kanalen voor het NJCM op de kaart gezet. Dit heeft het bereik en de zichtbaarheid van de
vereniging aanzienlijk vergroot. Het bestuur is hem hiervoor zeer erkentelijk. Vanaf begin
november is Elfahmi el Bouazati de social media beheerder.
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4 Samenwerking met derden

Breed Mensenrechten Overleg

Het Breed Mensenrechten Overleg (BMO) kwam in 2015 viermaal bijeen in een reguliere vergade-
ring. Daarnaast vond er tweemaal overleg plaats met de afdeling Mensenrechten en Politieke
en Juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een kleine delegatie van het
BMO, waaronder het NJCM, sprak op 15 juni met minister Koenders. Een van de thema’s die
werden besproken betrof de geloofwaardigheid van het buitenlandse mensenrechtenbeleid. Hoe
spreekt de minister andere landen aan, terwijl in Nederland niet alles op orde is? Zo heeft
Nederland bepaalde verdragen en protocollen nog niet geratificeerd. En ook mensenrechteneduca-
tie blijft een heikel thema in eigen land. De minister moet het belang van het ‘internationale
mensenrechtenbouwwerk’ in zijn buitenlandse betrekkingen blijven benadrukken, volgens het
BMO. Juist nu veel conflicten zijn opgelaaid, wordt dit bedreigd door repressieve maatregelen.
Het BMO herinnerde eraan dat staten zich vrijwillig hebben verbonden aan mensenrechtenverdra-
gen en op hun verplichtingen moeten worden aangesproken, te allen tijde. Ook verzocht het
BMO de minister om uitvoeriger over mensenrechten te rapporteren aan de Tweede Kamer
na zijn dienstreizen.

In mei bogen de partners uit het BMO zich over hun eigen werk en functioneren. Na 2,5
jaar werken met een professioneel secretariaat was het tijd voor een evaluatie. Tijdens een
strategiebijeenkomst werden eerst de nodige existentiële vragen gesteld. Is er nog behoefte aan
een BMO? Sinds 1979 is in het beleid van de Minister van Buitenlandse Zaken steeds aandacht
voor mensenrechten. Dat is echter geen gegeven in de politiek. Ook blijft het belangrijk om het
ministerie te adviseren bij de te maken beleidskeuzes. Hierbij moeten steeds nieuwe afwegingen
worden gemaakt, in een snel veranderende wereld. Advies is ook gediend bij het bepalen van
de Nederlandse inzet binnen de Europese en internationale instanties. Des te meer wanneer
het politieke tij niet meezit. Genoeg te doen dus.

Om samen sterker te kunnen staan, is ondersteuning door een eigen secretariaat gewenst.
Bij de aangesloten organisaties is hier mede door bezuinigingen geen ruimte meer voor. Voor
een actieve bijdrage van de aangesloten organisaties is wel van belang dat de inhoud vanuit
hen komt. Ter bevordering hiervan zullen zij beter op de hoogte moeten zijn van elkaars werk.
Alleen zo kan worden geïnventariseerd op welk vlak samen optrekken nuttig kan zijn.

Alle organisaties hebben nog een jaar financiële ondersteuning voor het secretariaat toegezegd.
Daarna wordt weer geëvalueerd of dit nodig en haalbaar is. Het voorzitterschap van het BMO
werd van Cordaid overgenomen door Free Press Unlimited. De eerste coördinator van het BMO-
secretariaat, Marike Radstaake, nam aan het einde van het jaar afscheid van het BMO. Zij gaf
het BMO een tijdlang een vast gezicht en de continuïteit die dit informele platform nodig had.
Het NJCM is haar hier erkentelijk voor.

Het Breed Mensenrechten Overleg volgt sinds 1979 de mensenrechtenontwikkelingen in
het Nederlands buitenlands beleid. In 2015 bestond het BMO uit de volgende organisaties:
Amnesty International Nederland, Free Press Unlimited, COC Nederland, Dutch Coalition on
Disability and Development, Defence for Children, Cordaid, Hivos, ICCO en Kerkinactie, Justice
and Peace, Landelijke India Werkgroep, Lawyers for Lawyers, Nederlands Juristen Comité voor
de Mensenrechten, Nederlands Helsinki Comité, Oxfam-Novib, Peace Brigades International
Nederland, Netherlands Institute for Multiparty Democracy, YWCA Nederland. Waarnemers
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zijn: Commissie Mensenrechten van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken, College
voor de Rechten van de Mens, Human Rights Watch, Studie – en informatiecentrum Mensenrech-
ten. De aangesloten organisaties adviseren het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Tweede
Kamer. Zie voor meer informatie: www.bmoweb.nl.

Breed Mensenrechten Overleg Nederland

Het NJCM is sinds november 2013 voorzitter van het Breed Mensenrechten Overleg Nederland
(BMO-NL). In 2014 is het voorzitterschap van het NJCM met een jaar verlengd.

Een aantal organisaties uit het BMO-NL, waaronder het NJCM, schreef in 2015 een brief
aan de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken voor het Algemeen Overleg Mensenrech-
ten. Dit AO werd meermaals uitgesteld, dreigde zelfs schriftelijk te worden afgedaan, maar vond
uiteindelijk in juni plaats. In de brief werd ingegaan op de moeizame uitvoering van het Natio-
naal Actieplan Mensenrechten. Daarnaast werd opgeroepen tot actie met betrekking tot mensen-
rechteneducatie en gewaarschuwd voor de gevolgen van de decentralisaties. Ook wilden de
NGO’s duidelijkheid over de ratificatie van een aantal verdragen en protocollen.

Het BMO-NL is (sinds 2009) een samenwerkingsverband van mensenrechten NGO’s die elkaar
wederzijds informeren. Wanneer zij dat opportuun achten, trekken zij gezamenlijk op om het
Nederlandse mensenrechtenbeleid te beïnvloeden. Het BMO-NL bestaat uit: Amnesty Inter-
national Nederland, Art.1/ Radar, COC Nederland, Defence for Children – ECPAT Nederland,
ieder(in), Justice and Peace, Liga voor de rechten van de mens, Stichting LOS, Nederlands
Helsinki Comité, NJCM, Privacy First, YWCA Nederland, en Vluchtelingenwerk Nederland.
Het BMO en het College voor de Rechten van de Mens zijn aan het BMO-NL verbonden als
waarnemers. Het voorzitterschap van het BMO-NL rouleert en het secretariaat wordt op vrijwilli-
ge basis gevoerd.

Platform Mensenrechteneducatie

Het jaar 2015 bood volop kansen voor mensenrechteneducatie en het Platform Mensenrechten-
educatie (PMRE) heeft ze alle benut. Het begon met de kick-off van een nationale dialoog over
de toekomst van het onderwijs door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
in februari. De dialoog bestond uit verschillende fasen en bood daarmee meerdere kansen voor
deelname en input. Eind maart stond een hoorzitting over mensenrechteneducatie in de Tweede
Kamer in het vooruitzicht.

Het platform kwam dit jaar driemaal bijeen in grote samenstelling. In kleiner verband, kwam
het vaker bijeen voor lopende zaken waaronder steeds Amnesty en NJCM. Zo rondden zij de
basisvisie van het platform begin 2015 af. Lees wat het platform precies verstaat onder mensen-
rechteneducatie op de vernieuwde website: www.mensenrechteneducatie.nl. De nieuwe website
is voornamelijk te danken aan Amnesty en Movies that Matter.

Het onderwerp van de nationale dialoog was de herijking van het curriculum voor het
primair- en voortgezet onderwijs. Voor de aansturing was het Platform Onderwijs2032 in het
leven geroepen door de staatssecretaris. Doel van de dialoog was een breed gedragen advies
aan OCW over de toekomst van het onderwijs. De volgende vragen stonden centraal: wat moeten
kinderen die nu met school beginnen en hun opleiding rond 2032 hebben afgerond nú leren
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om straks een vliegende start te kunnen maken op de arbeidsmarkt? Welke kennis en vaardig-
heden hebben zij nodig in de samenleving van de toekomst? Het PMRE mengde zich in de
dialoog door een rondetafelgesprek te organiseren, ‘Leren over je rechten. Een bijeenkomst over
de waarde van mensenrechten en kinderrechten in het schoolcurriculum’. Hiervoor werden leden
van het Platform Onderwijs2032 uitgenodigd, maar ook het College voor de Rechten van de
Mens, de Kinderombudsman en twee verenigingen voor openbaar onderwijs (VOS/ABB en
VOO). De rector van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag, gastheer van de bijeenkomst,
demonstreerde hoe zij mensenrechteneducatie school-breed toepassen. Het Jeugdjournaal pikte
het persbericht over de bijeenkomst op, net als nu.nl en andere media. Een cameraploeg kwam
langs op de school voor een interview met Unicef over hoe mensenrechten een plek kunnen
krijgen op school. Het PMRE stuurde het Platform Onderwijs2032 voor- en achteraf inhoudelijk
input met concrete voorbeelden van mensenrechteneducatie op school. Op 1 oktober presenteerde
het Platform Onderwijs2032 de hoofdlijnen van het advies. Mensenrechten worden hierin
onderschreven als belangrijk onderdeel van het burgerschapsonderwijs, dat een prominentere
positie binnen de vaste kern van het nieuwe curriculum moet krijgen. De nationale dialoog werd
op basis van de hoofdlijnen voortgezet en het PMRE stuurde wederom verdiepende input. De
publicatie van het eindadvies van het Platform Onderwijs2032 werd van december 2015 naar
januari 2016 verzet. Tot grote vreugde van het PMRE staat hierin dat alle kinderen op school
zouden moeten leren over de betekenis van mensenrechten en kinderrechten voor het dagelijkse
(samen)leven. Ze zouden moeten leren over de werking van mensenrechten en de wederkerigheid
ervan: ze gelden overal voor iedereen. Ook zouden leerlingen moeten weten hoe ze kunnen
opkomen voor het naleven van mensenrechten.

Een petit comité van het PMRE was begin 2015 nauw betrokken bij de samenstelling van
het programma voor de hoorzitting ‘mensenrechten in het (formeel en non-formeel) Nederlandse
onderwijs’ in de Tweede Kamer. Op advies van het PMRE werd een spreker uit België uitgeno-
digd om te vertellen over de Belgische lessons learned. In 2011 werd mensenrechteneducatie in
België verplicht gesteld. Een vertegenwoordiger van Unicef vertelde over de positieve resultaten
van hun benadering van mensenrechteneducatie in het Verenigd Koninkrijk. De secretaris van
het PMRE, Kirsja Oudshoorn van Amnesty en oud-docent, gaf een presentatie met de titel
‘Mensenrechteneducatie in Nederland: teveel richtingen, geen kompas’.

Op 23 september sprak de vaste Kamercommissie van OCW een aantal deskundigen over
burgerschapsvorming. Het debat ging in het bijzonder over de beleidsreactie op het onderzoek
‘Maatschappelijke thema’s in de klas. Hoe moeilijk is dat?’. Het PMRE schreef de commissie
over een school-brede benadering van mensenrechteneducatie als oplossing voor de structurele,
onderliggende problemen die leraren ervaren bij het bespreken van maatschappelijke thema’s
in de klas. Zo noemden zij het ontbreken van een sociaal-veilig klimaat en het gebrek aan
gespreksvaardigheden als struikelblok bij het bespreken van maatschappelijke thema’s.

Het Platform Mensenrechteneducatie streeft naar verankering van mensenrechten in het
Nederlandse onderwijs. De leden wisselen inhoudelijke informatie uit over mensenrechteneducatie
en stemmen hun activiteiten zoveel als mogelijk met elkaar af. De volgende organisaties maken
deel uit van het PMRE: 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), Liliane
Fonds, Movies that Matter en het NJCM. Het College voor de Rechten van de Mens is waar-
nemend lid.
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Schaduwrapportages

De schaduwrapportage voor de Nederlandse sessie over de implementatie van het Anti-discrimi-
natieverdrag onderging in 2015 een flinke update. Het VN-Comité dat de naleving van dit
verdrag overziet had de sessie meermaals uitgesteld vanwege achterstallig werk. De extra tijd
werd door het NJCM goed benut. Er werden meer organisaties en deskundigen bij betrokken
met een stevig document tot gevolg. De definitieve versie werd door maar liefst 25 NGO’s en
een aantal deskundigen medeondertekend en telde 45 pagina’s aan achtergrondinformatie en
concrete aanbevelingen.

Een aantal punten uit de schaduwrapportage werd door NJCM-lid Eefje de Kroon, tevens
een van de coördinatoren en schrijvers van het rapport, uitgebreider toegelicht aan het Comité.
Zij deed dit tijdens een NGO-bijeenkomst in Genève, een dag voor de officiële Nederlandse
sessie op 18 en 19 augustus. Het persbericht werd opgepikt door verschillende media die het
NJCM benaderden voor commentaar, waaronder het AD, de NOS, en NPO Radio 1. Een verslag
hiervan is na te lezen in NTM/NJCM-Bull. 2015, p. 548-550.

Eind juni rapporteerde het NJCM voor het eerst middels een zogenaamde List of Issues Prior
to Reporting (LoIPR). Deze rapportage betrof de implementatie van het VN-Antifolterverdrag.
Het werd medeondertekend door tien organisaties en twee deskundigen die inhoudelijk hadden
bijgedragen. Voor de totstandkoming van de rapportage nodigde het NJCM mogelijke belangstel-
lenden uit om de meest prangende kwesties te identificeren.

Mensenrechtendialoog in de Tweede Kamer

In het eerste kwartaal van 2015 vonden de twee mensenrechtendialogen in de Tweede Kamer
plaats die in 2014 waren voorbereid. Op 26 januari stond ’Mensenrechten en gemeenten in het
kader van de decentralisaties’ op het programma. Hieruit volgde een aantal concrete aanbevelin-
gen aan Kamerleden. Zo werd voorgesteld om een Mensenrechtenambassadeur Binnenland aan
te stellen om de coördinatie op verschillende overheidsniveaus te verbeteren. Daarnaast werd
gesignaleerd dat er onder de uitvoerders van de decentralisatie behoefte is aan toegepaste
workshops en trainingen. Daarin zouden gemeentelijke kennis en praktische mensenrechtenkaders
aan bod moeten komen. Het kabinet werd opgeroepen om systeemverantwoordelijkheid te nemen
en onderzoek te (laten) doen naar de mensenrechtelijke gevolgen van decentralisatie. En de
rijksoverheid werd verzocht het VN-Gehandicaptenverdrag en de Optionele Protocollen bij het
Internationaal Verdrag inzake Economisch, Sociale en Culturele Rechten en het Kinderrechtenver-
drag te ratificeren.

Op 30 maart volgde de dialoog over ’Mensenrechten in het (formeel en non-formeel) Neder-
landse onderwijs’. Hierover is reeds verslag gedaan onder het kopje ’Platform Mensenrechten-
educatie’.

De Mensenrechtendialoog startte in 2014 als een initiatief van Amnesty International Neder-
land, Cordaid, het NJCM, het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten en de Onderzoeks-
school Rechten van de Mens in samenwerking met Open Society Foundations en Dietz, Dröge
& Van Loo (DDvL). De motivatie is om in de Tweede Kamer de dialoog over mensenrechten
in eigen land te stimuleren. De fracties van SP, D66, GroenLinks, CDA, SGP, PvdA en Christen-
Unie ondersteunen de Mensenrechtendialoog.
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Het secretariaat van de dialoog wordt gevoerd door DDvL (een adviesbureau voor communi-
catie en public affairs, dat zich inspant voor een duurzame aanpak en maatschappelijk verant-
woord beleid) en gefinancierd door de betrokken organisaties en Open Society Foundations.
Het NJCM agendeert onderwerpen, levert inhoudelijke input, denkt strategisch mee en stelt
zijn netwerk ter beschikking.

European Liberties Platform

Het European Liberties Platform werd in 2015 uitgebreid met twee nieuwe organisaties uit
Kroatië en Zweden. Hiermee telt het ELP vijftien leden uit evenzoveel landen. De tweede
jaarlijkse bijeenkomst van het ELP vond plaats in mei in Boedapest. Een belangrijk onderwerp
van deze bijeenkomst was de mogelijke consolidatie van de samenwerking. Zien platformleden
een meerwaarde in gezamenlijk optrekken op lidstaten-overstijgende onderwerpen? Welke
onderwerpen zijn dat dan? Moet er unanimiteit zijn of zijn kleinere allianties ook een optie?
Op alle vragen werd in beginsel positief gereageerd. Dit leidde tot de aanstelling van een
beleidsadviseur in september. Hij begon zijn werkzaamheden in het najaar met een kennis-
makingsronde langs de platformleden. Daarbij inventariseerde hij waar de leden zich voor
inzetten en identificeerde de overlappende thema’s. Daar vloeiden twee beleidsnotities voor
EU-instellingen uit voort. ‘The rule of law dialogue: five ideas for future EU presidencies’ werd
verzonden aan de Europese Commissie. ‘How the European Parliament can protect the EU’s
fundamental values: An interparliamentary rights dialogue’ was bestemd voor het Europees
Parlement. Beide notities werden ondersteund door het NJCM.

De website van het ELP, liberties.eu, zag een grote stijging van het aantal nieuwsberichten.
De platformleden worden steeds actiever met het aanleveren van content. Het NJCM blijft
hofleverancier van de website. Een team uit de werkgroep Europees recht houdt verschillende
bronnen in de gaten. Daaruit selecteert het berichten die mensenrechten in Nederland betreffen.
Dit kan nieuws vanuit het NJCM zijn, maar ook van andere organisaties en de media. Het nieuws
heeft altijd betrekking op de mensenrechten in Nederland en rechtsstatelijke ontwikkelingen.
De berichten worden door het ELP vertaald in (bijna) alle talen van de aangesloten organisaties.
Ook plaatsen de organisaties steeds vaker video’s van hun nieuws of campagnes. Het NJCM
leverde in 2015 zijn eerste video aan. Deze betrof een zaak van het PILP, het gemeentelijke
uitsterfbeleid van woonwagenkampen. Het nieuws van liberties.eu is ook te volgen via facebook,
twitter en YouTube.

Het NJCM is het Nederlandse lid van het European Liberties Platform, dat voor het eerst bij
elkaar kwam in 2014. Het ELP begon als een informeel platform van organisaties uit EU-lidstaten
die informatie uitwisselen over ontwikkelingen op het gebied van fundamentele rechten en
vrijheden in hun land. Deze informatie wordt voornamelijk gewisseld via de website liberties.eu.
Alles nieuws op deze site wordt door de vertalers van het platform in de talen van de aangeslo-
ten organisaties vertaald. Zodoende ontstaat een steeds vollediger beeld van de staat van de
Europese rechtsstaten en kunnen op termijn ook EU-brede trends worden gesignaleerd. Naast
het delen van nieuws, biedt liberties.eu ook mogelijkheden om peilingen te houden, beleid te
beïnvloeden middels online campagnes en brieven naar (Europese) beslissingmakers te versturen.
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Sustainalytics

Voor de tweejaarlijkse essaywedstrijd ‘Schoenmaker-Sustainalytics Student Competition Business
& Human Right’ was 2015 een tussenjaar. Daarin is contact gelegd met Sustainalytics om
afspraken te maken over de tweede editie. Eind 2015 is de aankondiging verspreid met 19
februari 2016 als deadline voor de inzendingen. Vanuit het NJCM zal de werkgroep DOEM
weer de coördinatie op zich nemen.

De wedstrijd werd in 2013 ingesteld ter herinnering aan NJCM’s in 2012 overleden vicevoor-
zitter Daan Schoemaker. Het is een samenwerking tussen het NJCM en Sustainalytics, zijn laatste
werkgever. Achterliggend idee is om studenten te enthousiasmeren voor verdieping in maat-
schappelijk verantwoord ondernemen.

Commissie Meijers

Het NJCM is één van de oprichters van de Commissie Meijers. Prof. mr. Hemme Battjes is
commissielid namens het NJCM. De Commissie Meijers is een onafhankelijke denktank van
rechtswetenschappers op het gebied van Europees migratie- en strafrecht. De nadruk ligt op
mensenrechten, non-discriminatie en centrale waarden van de rechtsstaat. De Commissie brengt,
gevraagd en ongevraagd, commentaren en adviezen uit. Deze betreffen Europese voorstellen
aan het Nederlandse parlement, het Europees Parlement, de nationale parlementen van andere
lidstaten, de leden van de Nederlandse regering en aan beleidsmakers van de Europese instellin-
gen.

5 NJCM

Organisatie NJCM

De organisatie van het NJCM bestaat sinds eind 2015 uit vier onderdelen. Naast de Vereniging
NJCM, die activiteiten ontplooit, zijn dat de Stichting NJCM-Boekerij, die het Nederlands
Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM/NJCM-Bulletin) en andere publicaties uitgeeft; de
tweejarige pilot Public Interest Litigation Project, waarmee strategisch procederen in Nederland
wordt verkend; en sinds 2015 Pro Bono Connect, het Nederlandse ‘clearinghouse’. Daarnaast
is er de Stichting Vrienden van het NJCM, die tot doel heeft de vereniging NJCM financieel
te ondersteunen. Het PILP en Pro Bono Connect worden beide onafhankelijk extern gefinancierd.

Het werk binnen de vereniging wordt vrijwel geheel gedaan door vrijwilligers die onder-
steund worden door een professioneel secretariaat en een betaalde uitvoerend directeur. Het
PILP en het PBC worden ieder geleid door een betaalde projectcoördinator en ondersteund door
een stagiair.

Vereniging NJCM

Het hoogste orgaan van het NJCM is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze komt eenmaal
per jaar bij elkaar en stelt het beleid van het NJCM vast. Het bestuur van het NJCM doet
voorstellen voor beleid. Hieraan is niets veranderd met de herstructurering van de organisatie
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die in 2015 is begonnen. Wel is het een en ander binnen het bestuur veranderd teneinde de
werklast beter te verdelen en de efficiëntie te verhogen. Het bestuur bestaat alleen nog uit het
dagelijks bestuur (voorzitter, vicevoorzitter – tevens secretaris – en de penningmeester) en
bestuursleden met een of meer specifieke portefeuilles. Er is geen plaats meer voor algemene
bestuursleden. De uitvoerend directeur wordt aangestuurd door het bestuur en houdt ook een
of meer portefeuilles. Voor de coördinatie en ondersteuning van de werkgroepen zijn in de
nieuwe opzet twee personen verantwoordelijk, een portefeuillehouder en de uitvoerend directeur,
waar dit voorheen alleen de directeur was.

Het College van Advies, dat een soort mini-ALV was elk jaar, is in de nieuwe opzet een
College van Aanbeveling geworden. Het College van Aanbeveling wordt jaarlijks uitgenodigd
voor een kritische inhoudelijke brainstorm over mensenrechten in Nederland en de rol van het
NJCM hierin.

De werkgroepen blijven de motor van de vereniging. Zij volgende de ontwikkelingen in
de mensenrechten op hun rechtsgebied, in het bijzonder in het nationaal en buitenlands beleid,
waarop zij activiteiten initiëren. Om de wetenschappelijke en juridische kwaliteit van hun werk
te blijven borgen in de nieuwe realiteit met een kleiner bestuur, worden de werkgroepen in 2016
gekoppeld aan deskundigen op hun rechtsgebied. Deze zogenaamde ‘gecommitteerden’ zullen
de werkgroepen attenderen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken en inhoudelijk meeden-
ken. De deskundigen worden na overleg tussen bestuur en werkgroepen geselecteerd en uitgeno-
digd. Het blijft aan de werkgroepen welke onderwerpen zij oppakken en op welke manier ze
dat doen. De gecommitteerden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse vergadering van het
bestuur en de werkgroepvoorzitters.

Algemene Ledenvergadering
Het NJCM had op 1 januari 2015 956 leden en op 1 januari 2016 994 leden. In 2015 zijn er 123
nieuwe leden bijgekomen en hebben 85 leden hun lidmaatschap opgezegd. Bij activiteiten die
het NJCM organiseert worden actief leden geworven door de aanwezige bestuursleden en de
organiserende werkgroepleden. Daarnaast worden vacatures voor actieve leden en wervende
teksten verspreid via de website en via social media. Ook door de samenwerkingen met derden
en andere contacten van het PILP weten steeds meer mensen de weg naar het NJCM te vinden.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vond plaats op 20 mei 2015. De notulen van de ALV
zijn na te lezen in NTM/NJCM-Bull. 2015, p. 265 en het verslag van het ALV-debat ’Breaking
ground for human rights in the EU: what does it take?’ is te vinden in NTM/NJCM-Bull. 2015,
p. 271-273.

Dagelijks bestuur
In de verslagperiode was het dagelijks bestuur (DB) als volgt samengesteld:
mr. dr. L.A. (Marloes) van Noorloos – voorzitter
mr. drs. S. (Simon) Minks – vicevoorzitter tot mei
mr. A.G.P. (Ton) van den Brandt – vicevoorzitter vanaf mei
mr. H.J.E. (Herman) Veerbeek – penningmeester

Bestuur
In de verslagperiode was het bestuur als volgt samengesteld:
mr. H.T. (Hilde) Bos-Ollermann – algemeen bestuurslid tot mei
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mr. A.G.P. (Ton) van den Brandt – algemeen bestuurslid tot mei
mr. F.A. (Friederycke) Haijer – algemeen bestuurslid tot mei
mr. N. (Nina) Kesar – bestuurslid vanaf februari
mr. E. (Eefje) de Kroon – bestuurslid vanaf oktober
mr. dr. E.R. (Eva) Rieter – algemeen bestuurslid tot mei
dhr. D. Tj. (Douwe) Sikkema – algemeen bestuurslid tot mei
mr. L. (Lucille) van Wijnbergen – bestuurslid

Werkgroepen
Het NJCM heeft de volgende acht werkgroepen:
– Duurzaam Ondernemen En Mensenrechten
– Europees recht
– Internationale Bescherming Mensenrechten
– Internationaal Strafrecht
– Jeugdrecht en Gezondheidsrecht
– Staats- en bestuursrecht
– Strafrecht
– Vreemdelingenrecht

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

College van Advies/Aanbeveling
In de verslagperiode was het College van Advies/Aanbeveling 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. (Jolien) Schukking

Mr. Jit Peters nam in december 2014 afscheid van het College van Advies. Hij maakte sinds
2005 deel uit van het College van Advies. Het bestuur heeft in die tijd genoten van zijn scherpe
juridische en politieke analyses, verwoord met een droog gevoel voor humor. Daarnaast moedig-
de Peters het NJCM immer aan om, zijn juridische uitgangspunt trouw blijvend, uitgesproken
en activistisch te zijn. Mr. Wilhelmina Thomassen nam in 2015 afscheid als voorzitter van het
College van Advies. Zij maakte sinds 2006 deel uit van het College, waarvan de laatste twee
jaar als voorzitter. Het NJCM dank haar voor het delen van haar rijke ervaring met het bestuur.
Het College van Advies kwam door de herstructurering niet bijeen in 2015.

Public Interest Litigation Project
Het jaar 2015 was een erg geslaagd en druk jaar voor het Public Interest Litigation Project (PILP).
De Bewaarplicht-zaak, waarbij PILP-NJCM mede-eiser was en de zaak inhoudelijk ondersteunde,
werd gewonnen. De rechter stelde de wet op 11 maart buitenwerking. De regering besloot niet
in hoger beroep te gaan, want deze was reeds bezig met een nieuw wetsvoorstel voor de
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bewaarplicht en neemt het vonnis mee in dat wetgevingsproces. Het PILP ondersteunde in juni
2015 de zogenaamde Aftap-zaak van de advocaten van Prakken D’Oliveira tegen de Staat met
een amicus curiae-brief. Deze zaak werd in zowel eerste aanleg als hoger beroep gewonnen.

Het PILP is in 2015 met nog meer organisaties (en met sommige structureler) gaan samenwer-
ken, waaronder de Consumentenbond, Bits of Freedom en het College voor de Rechten van
de Mens. Sommige organisaties brengen mogelijke zaken aan de orde wanneer hun front office
wordt gebeld met een interessante casus, andere organisaties brengen specifieke expertise in
voor de lopende dossiers.

Ook op het gebied van onderzoek zijn nieuwe allianties aangegaan, zoals met de Rechten-
faculteit van de Universiteit Leiden waarvan de Law Clinic rechtsvragen in het kader van het
dossier Toiletten in treinen onderzoekt. Verder zijn rechtsvragen omtrent (de mensenrechtentoets
bij) wapenhandel, seksistische reclame en het CEDAW en filmen door de politie uitgezet.

Er is in 2015 ook een aantal mooie nieuwe dossiers gestart, bijvoorbeeld tegen Facebook
naar aanleiding van de Schrems/safe harbor-zaak in samenwerking met Bits of Freedom, Privacy
First en het Platform Bescherming Burgerrechten. Dit dossier kreeg zowel nationaal als internatio-
naal veel aandacht. Ook zet het PILP zich samen met FNV Vrouw, de Vrouwenraad, Proefproces-
senfonds Clara Wichmann en de Stichting Steunpunt Studerende Moeders in voor de belangen
van studerende moeders en zwangere studenten waarvoor vaak beleid ontbreekt in het beroeps-
en wetenschappelijk onderwijs.

Via het werk en de contacten van het PILP ontstond in 2015 het idee om in Nederland een
zogenaamd ’clearinghouse’ te beginnen, een intermediair tussen NGO’s met een juridische vraag
en grote advocatenkantoren die in het kader van hun MVO-beleid gratis juridisch advies willen
verlenen. Zo ontstond het nieuwe project van het NJCM: Pro Bono Connect. Meer hierover onder
het kopje Pro Bono Connect in dit verslag. Voor het PILP zal Pro Bono Connect het makkelijker
maken om advocaten te vinden bij de zaken die het voor de rechter wil brengen.

In november verscheen de eerste video van het PILP online, over het dossier rond het
uitsterfbeleid van woonwagenkampen. In deze video leggen woonwagenbewoners uit waarom
deze zaak belangrijk is voor hen. Projectcoördinator Jelle Klaas en dossier-coördinator Leonie
Huijbers belichten de mensenrechtelijke aspecten van het uitsterfbeleid en de toegevoegde waarde
van strategisch procederen in deze zaak. De video is te zien op de website van het PILP: http://
pilpnjcm.nl/video-over-uitsterfbeleid-woonwagenkampen/

De samenwerking met de werkgroepen en andere deskundigen uit het NJCM-netwerk op
alle dossiers is ook in 2015 met veel enthousiasme voortgezet. Extra hulp is altijd welkom. Mocht
je iets willen doen voor PILP, of nog goede ideeën hebben voor PILP-zaken, neem gerust contact
op: contact@pilpnjcm.nl.

De pilot van het PILP loopt in mei 2016 af. De projectcoördinator is met het bestuur druk
bezig om fondsen bij elkaar te krijgen zodat de pilot kan worden voortgezet nu veel dossiers
in een cruciale fase terechtkomen. Het is duidelijk dat er veel ruimte is voor het PILP in Neder-
land. Dit werk wil het NJCM doorzetten.

Projectraad PILP – adviseurs
prof. mr. T. (Tom) Barkhuysen, Universiteit Leiden, Stibbe
prof. dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer, Universiteit Utrecht (UU)
prof. mr. J.E. (Jenny) Goldschmidt, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM), UU
dr. J.D. (Jeff) Handmaker, Institute of Social Studies (ISS), Erasmus Universiteit Rotterdam
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mr. N. (Nani) Jansen, Legal Director van Media Legal Defence Initiative (MLDI) en advocaat
mr. F. (Folkert) Jensma, NRC Handelsblad

In 2015 verliet Maxim Ferschtman de projectraad, omdat hij rechter werd en belangenverstrenge-
ling had kunnen ontstaan als hij betrokken bleef bij het PILP. Nani Jansen werd uitgenodigd
om zijn plaats in de projectraad in te nemen. Jansen is directeur van MLDI waarmee ze wereld-
wijd aan strategisch procederen doet. Daarvoor was zij advocaat bij de Brauw Blackstone
Westbroek en actief lid van het NJCM, waar ze onder meer een schaduwrapportage schreef
voor de Universal Periodic Review van Nederland.

Projectraad PILP – dagelijks bestuur
mr. dr. L.A. (Marloes) van Noorloos, voorzitter NJCM
mr. H.J.E. (Herman) Veerbeek, penningmeester en bestuurslid NJCM
mr. dr. E.R. (Eva) Rieter, Vaksectie Internationaal en Europees Recht, Radboud Universiteit
Nijmegen

Projectcoördinator PILP
mr. J. (Jelle) Klaas

Pro Bono Connect
In november startte het NJCM een nieuw project: Pro Bono Connect. Dit is een zogenaamd
clearinghouse dat maatschappelijke organisaties koppelt aan advocaten, die op pro bono-basis
juridisch advies geven of in een juridische procedure bijstaan.

Het idee om dit project op te zetten ontstond eind 2014 bij het PILP Project. De projectcoördi-
nator van het PILP, Jelle Klaas, sprak in zijn zoektocht naar strategische mensenrechtenprocedures
met veel verschillende NGO’s en belangengroepen. Velen van hen hielden zich met vraagstukken
bezig waarbij zij ondersteuning van een advocaat goed konden gebruiken. Ook als het niet om
strategische procedures ging, of puur mensenrechtelijke vraagstukken, wilde hij deze NGO’s
kunnen helpen. Daarnaast was Klaas zelf regelmatig op zoek naar advocaten die een strategische
procedure konden voeren. In een van zijn gesprekken met een advocaat in het kader van het
PILP werd hij gewezen op het bestaan van clearinghouses in het buitenland, intermediairs die
NGO’s ‘matchen’ met advocaten. In Nederland bestond een dergelijk instituut nog niet en zo
drong zich de vraag op: zou het iets zijn voor het NJCM om een clearinghouse op te richten in
Nederland?

Na een buitenlands clearinghouse te hebben bezocht, wist Klaas ook het bestuur van het
NJCM te enthousiasmeren. Zij benaderden Floris van Hees, die net zijn baan had opgezegd
bij een groot advocatenkantoor en zich voor het NJCM wilde inzetten, om dit verder te onderzoe-
ken. Klaas en Van Hees gingen vervolgens aan tafel met advocaten om te peilen of zij bereid
waren via een clearinghouse vraagstukken aangeleverd te krijgen en pro bono werk te verrichten.
Van Hees verrichte daarop onderzoek naar de voorkeuren van advocatenkantoren en NGO’s
en inventariseerde best practises van buitenlandse clearinghouses. Hierbij werd hij bijgestaan door
Sophie van Dijken, een advocate van De Brauw Blackstone Westbroek. Het onderzoek leidde
tot een projectplan dat in oktober werd voorgelegd aan de advocatenkantoren die hadden
meegewerkt aan het onderzoek. Velen van hen steunden het plan en zegden hun deelname en
steun toe.
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Aan Pro Bono Connect zijn nu elf van Nederlands grootste advocatenkantoren verbonden.
Ze hebben zich voor de komende drie jaar gecommitteerd aan het project. Door hun deelname
geven zij hun advocaten de mogelijkheid om in aanraking te komen met een brede groep
organisaties die het algemeen belang behartigen op het gebied van mensenrechten, kwetsbare
groepen, natuurbehoud, milieu en dierenwelzijn. Daarbij komen in het bijzonder vraagstukken
aan de orde met een mensenrechtencomponent (in de breedste zin van het woord) of vragen
die de interne organisatie betreffen en van strategisch belang zijn voor de betreffende NGO.
Ook voor juridische procedures kan Pro Bono Connect als tussenpersoon fungeren, onder andere
voor strategische procedures voor mensenrechten via het PILP.

Pro Bono Connect is constant op zoek naar interessante en relevante vragen van NGO’s.
De projectcoördinator benadert NGO’s en gaat met hen in gesprek om hun juridische behoeften
in kaart te brengen. Hij helpt hen feiten samen te vatten en juridische vragen te formuleren die
zich lenen om door advocaten in behandeling te worden genomen. Vervolgens kiest hij een
advocatenkantoor dat op grond van haar expertise het meest geschikt is voor de oplossing van
de betreffende kwestie. Dat heeft reeds tot succesvolle allocaties van verzoeken geleid over
uiteenlopende vragen, zoals op het gebied van (internationaal) vreemdelingenrecht, contracten
en belastingrecht.

In 2016 zal het project verder worden aan- en ingekleed. Zo zal een adviescomité worden
benoemd, bestaande uit de betrokken kantoren, vertegenwoordigers van NGO’s en het NJCM.
Wat aankleding betreft wordt er een kantoorruimte gezocht, een website gebouwd en een stagiair
aangesteld.

Projectcoördinator PBC
mr. F. (Floris) van Hees

Stichting NJCM-Boekerij
De Stichting NJCM-Boekerij geeft het NTM/NJCM-Bulletin uit en losse publicaties die de
mensenrechten betreffen. NTM/NJCM-Bulletin jaargang 40 (2015) heeft een omvang van 558
pagina’s en wordt gezonden aan NJCM-leden en abonnees. Van de aan de Boekerij verschuldigde
vergoedingen 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. Dit is ook in 2015 gebeurd in november (C= 3.240). Het bedrag over 2014 werd in april
215 overgemaakt (C= 4.730).

In 2015 verschenen twee publicaties bij de Boekerij:
– nr. 55, ‘Vrouwe Justitia zucht en steunt. Hoe houden we de rechtsstaat toekomstbestendig?’

naar aanleiding van het gelijknamige lustrumcongres ter gelegenheid van NJCM’s 40-jarig
bestaan in 2014.

– nr. 56, ’Jongensbesnijdenis bezien vanuit het mensenrechtelijk perspectief’, een bundel
samengesteld door de werkgroep Jeugdrecht & Gezondheidsrecht van het NJCM.

Bestuursleden zijn: mr. M.K. (Mielle) Bulterman (voorzitter), mr. H.J.E. (Herman) Veerbeek
(penningmeester), mr. G.J.M (Trudy) Veerman (secretaris).
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Stichting Vrienden NJCM
De Stichting Vrienden van het NJCM heeft het afgelopen jaar C= 2.052,- van donateurs ontvangen.
Dit is meer dan in 2014 toen C= 1.407,- werd gedoneerd. Het aantal donateurs is afgenomen van
23 donateurs in 2014 tot 21 in 2015.

Bestuursleden zijn: mr. O.P.G. (Otto) Vos (voorzitter), mr. Th.J. (Dick) Blommestijn RA (penning-
meester), mr. drs. S. (Simon) Minks (bestuurslid) en dhr. D.Tj. (Douwe) Sikkema (secretaris).

6 Verslagen werkgroepen

Werkgroep Duurzaam Ondernemen En Mensenrechten (DOEM)

Voor de werkgroep Duurzaam Ondernemen en Mensenrechten (DOEM) was 2015 weer een
inspirerend jaar. Na het seminar over moderne slavernij in 2014 volgde nog een aantal vergade-
ringen om te bezien of er een publicatie over dat onderwerp kon worden samengesteld. In deze
discussies is gekeken naar de verschillende casussen waar sprake is geweest van moderne
slavernij, zoals de zaak van de kroepoekbakkers en die van de aspergestekers. Ook werden de
nationale en internationale wetgeving en de high risk-landen onder de loep genomen. In 2016
gaat de werkgroep hiermee verder.

Daarnaast organiseerde de werkgroep in 2015 het seminar ‘De Klimaatzaak en strategisch
procederen voor mensenrechten’. Dit thema werd gekozen naar aanleiding van de uitspraak
van de Rechtbank Den Haag van 24 juni 2015 in de zogenaamde ‘Klimaatzaak’ van Urgenda
en de opkomst van strategisch procederen in Nederland. De rechter bepaalde in de Klimaatzaak
dat de Nederlandse Staat aan zijn zorgplicht moet voldoen en zijn burgers beter moet beschermen
tegen de risico’s en effecten van klimaatverandering. Nam de rechter hiermee niet plaats op
de stoel van de wetgever? En waarom is strategisch procederen in opkomst in Nederland? Deze
en andere vragen passeerden de revue. Voor het verslag van dit seminar zie NTM/NJCM-Bull.
2015, p. 551-554.

Klimaat en mensenrechten is niet alleen in Nederland een onderwerp van gesprek. Een goed
voorbeeld van de ontwikkelingen is het verzoek tot onderzoek van verschillende NGO’s en
Typhoon-overlevers ingediend bij de Filipijnse Commissie voor de mensenrechten (CHR). De
groep vraagt de CHR een onderzoek te starten naar 50 olie- en gas bedrijven en naar hun rol
in klimaatverandering als een mensenrechtenschending. Klimaatverandering en mensenrechten
zullen steeds meer met elkaar in verband worden gebracht. Deze ontwikkeling zal de werkgroep
DOEM de komende tijd met veel interesse in de gaten blijven houden.

In 2016 kunnen studenten zich weer aanmelden voor de Schoemaker-Sustainalytics Student
Competition Business and Human Rights. Deelnemers maken kans op een stage bij Sustainalytics
op het onderwerp mensenrechten in het bedrijfsleven. Bezoek de website van het NJCM voor
meer informatie: http://njcm.nl/site/events/show/190. Deze competitie is een initiatief van
het NJCM in samenwerking met Sustainalytics ter nagedachtenis van hun collega Daan Schoe-
maker. Vanuit het NJCM is de werkgroep DOEM verantwoordelijk voor het goede verloop van
de competitie.

Eind 2015 is een vacature uitgezet voor een nieuwe voorzitter en meer leden die zich vol
overgave willen inzetten voor duurzaam ondernemen en mensenrechten.
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Werkgroep Europees recht

Het werkterrein van de werkgroep Europees recht beslaat het recht van de Europese Unie, de
werkzaamheden van de Raad van Europa en de verhouding daartussen. Speciale aandacht krijgen
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Handvest) en het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het beleid en de regelgeving van de Europese Unie
en de Raad van Europa, en de toepassing daarvan in Nederland, worden door de werkgroep
kritisch en vanuit mensenrechtelijk oogpunt gevolgd.

De werkgroep heeft aan het begin van het jaar een flink aantal nieuwe leden geworven om
de ‘oude garde’ te versterken en om daarmee de continuïteit te waarborgen. Met deze nieuwe
en enthousiaste groep leden is de werkgroep in 2015 aan de slag gegaan. Een aantal nieuwe
leden is direct begonnen met onderzoekswerk voor het Public Interest Litigation Project. De
dossiers ‘aangifte door ongedocumenteerden’, ‘privacy en SyRI’ en ‘veiligheid’ vallen onder
de verantwoordelijkheid van deze leden van de werkgroep. Het dossier ‘aangifte door ongedocu-
menteerden’ bijvoorbeeld is aangedragen door een lid van het Europees Parlement en betreft
de Nederlandse implementatie van een Europese Richtlijn inzake de minimumrechten van
slachtoffers van strafbare feiten. De werkgroep heeft het PILP ook bijgestaan in de ‘Doventolk-
zaak’ op verzoek van de advocaat. De werkgroep heeft hiervoor een notitie geschreven over
het Handvest, het Europees beleid inzake handicaps en de Richtlijn gelijke behandeling in arbeid
en beroep. Daarnaast heeft een lid van de werkgroep, die werkzaam is bij de afdeling Burgerlijk
recht van de Universiteit Leiden, als pilot een Law Clinic georganiseerd voor een groep studenten
die onderzoek doen in een gelijke behandelingszaak die aangedragen is door het PILP.

De werkgroep Europees recht heeft in 2015 het seminar ‘Breaking ground for human rights
in the EU: what does it take?’ georganiseerd dat volgde op de Algemene Ledenvergadering
van het NJCM op 20 mei. Tijdens dit seminar deelden Natalija Bitiukova, jurist en adjunct
directeur van het Human Rights Monitoring Institute uit Litouwen en Cristina de la Serna, jurist
van het Spaanse Rights International Spain hun ervaringen over de uitdagingen, de campagnes
en de successen op het gebied van mensenrechten in Litouwen en Spanje. René Rouwette, senior
consultant en associate partner bij het Haagse Dietz Dröge & Van Loo gaf zijn visie op lobby
in het kader van het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van
2016. Vanaf het najaar is de werkgroep Europees recht samen met de werkgroep Vreemdelingen-
recht bezig geweest om in het eerste kwartaal van 2016 een seminar te organiseren over het
‘falend asielbeleid van de Europese Unie’.

Sinds 2014 is het NJCM de Nederlandse partner bij het European Liberties Platform, een
netwerk en nieuwsagentschap op het gebied van burgerrechten en burgerlijke vrijheden. De
website Liberties.eu is een nieuwsbaken voor ontwikkelingen op het gebied van fundamentele
rechten en vrijheden in de Europese Unie. De voorzitter van de werkgroep en een aantal leden
zijn verantwoordelijk voor de Nederlandse bijdragen voor deze website. Zij leveren wekelijks
eigen nieuws aan voor de website, maar ook dat van andere organisaties uit het netwerk van
het NJCM en nieuws naar aanleiding van berichten uit de media. In mei reisde de voorzitter
van de werkgroep af naar Boedapest voor de tweede jaarlijkse bijeenkomst van het ELP. Vanuit
het ELP zijn in december twee policy papers geschreven over ‘The Rule of Law Dialogue: 5
Ideas for Future EU Presidencies’, één bestemd voor het Europees Parlement en één bestemd
voor de Europese Raad. De werkgroep is namens het NJCM betrokken geweest bij de totstand-
koming van deze policy papers.
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De werkgroep was vertegenwoordigd tijdens meerdere bijeenkomsten, zoals de bijeenkomst
van het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) over het negatieve advies van het Hof van
Justitie over de toetreding van de EU tot het EVRM, de Dag van de Rechtsspraak, het EU Law
Symposium van het Asser Instituut, het afscheidsseminar van Laurien Koster – voorzitter van
het College voor de Rechten van de Mens, de Nacht van de Rechtsstaat en de bijeenkomst
‘Mensenrechten: lokale dilemma’s en internationale kaders’, georganiseerd door de VNG en
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De voorzitter van de werkgroep heeft zich samen met de uitvoerend directeur bezig gehouden
met het restylen van de cover van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten en het
nieuwe logo van het NJCM dat in 2016 in gebruik zal worden genomen. De voorzitter van het
NJCM en de voorzitter van de werkgroep Europees recht maken sinds september deel uit van
de Studiecommissie Uitingsdelicten. Op 1 september 2015 promoveerde Ingrid Leijten, lid van
de werkgroep, op haar proefschrift Core Rights and the Protection of Socio-Economic Interests by
the European Court of Human Rights. Op 11 november 2015 aanvaardde Hans van Meerten, ook
lid van de werkgroep, zijn ambt als hoogleraar met de oratie ‘Het ontstaan van een Europese
Pensioen Unie’.

Ook in het komende jaar zal de werkgroep het beleid van de Nederlandse overheid op
Europees en mensenrechtelijk terrein in de gaten houden en wederom in toenemende mate haar
ogen op de Europese Unie richten.

Werkgroep Internationale Bescherming Mensenrechten (IBM)

Het werkterrein van de werkgroep IBM beslaat enerzijds de implementatie van VN-mensenrech-
tenverdragen in Nederland en anderzijds het Nederlandse buitenlandse mensenrechtenbeleid.

In juni 2015 heeft de werkgroep IBM voor de eerste keer een rapportage gecoördineerd en
samengesteld in het kader van de zogenaamde List of Issues Prior to Reporting (LoIPR) ten
behoeve van het Comité dat toezicht houdt op de implementatie van het VN-Antifolterverdrag.
Ondanks een zeer korte deadline zijn leden van de werkgroep er in geslaagd om een gezamenlijke
bijdrage te realiseren in samenwerking met een aantal organisaties uit het maatschappelijk
middenveld.

Ook het coördinatie- en schrijfproces van de schaduwrapportage voor het toezichthoudend
Comité van het Verdrag tegen rassendiscriminatie werd in 2015 afgerond (juli). In vervolg daarop
vertegenwoordigde werkgroeplid Eefje de Kroon het NJCM in augustus bij het CERD-Comité
in Genève, waar zij een aantal prangende punten uit de schaduwrapportage nader toelichtte
aan de Comitéleden. Beide bovengenoemde inzendingen van het NJCM zijn te raadplegen via
de website van het NJCM en het desbetreffende VN-Comité.

Verder kijkt de werkgroep IBM terug op een succesvolle samenwerking met het PILP. In
een kort geding naar aanleiding van het op grote schaal afluisteren van advocaten door de
regering hebben het NJCM en het PILP betoogd dat dergelijke praktijken een inbreuk vormen
op het verschoningsrecht van advocaten. Middels het schrijven van een amicus curiae-brief hebben
leden van IBM een waardevolle bijdrage geleverd aan deze zogenaamde aftap-zaak. De brief
is na te lezen op de website van het NJCM.

Samen met Eefje de Kroon, bestuurslid van het NJCM en lid van de werkgroep IBM, heeft
de voorzitter van IBM, Szilvia Csevar een presentatie gegeven over het belang van schaduw-
rapportages en de rol van NGO’s bij de implementatie van mensenrechtenverdragen door staten
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voor ambtenaren en beleidsmedewerkers uit Vietnam. Dit was een waardevolle ervaring, die
leidde tot zeer positieve reacties van zowel de organisatoren als de deelnemers. De presentatie
maakte deel uit van een trainingsprogramma met betrekking tot effectieve implementatie van
VN-mensenrechtenverdragen, georganiseerd door het Instituut Clingendael in Den Haag.

Werkgroep Internationaal Strafrecht (ISR)

De werkgroep Internationaal Strafrecht heeft zich in 2015 verdiept in mensenrechtelijke vraagstuk-
ken in de nationale strafrechtspleging en de invloed die het internationaal en het Europees
strafrecht daarop hebben.

Lieke van Wijk heeft in mei 2015 het voorzitterschap overgedragen aan Mirjam Ekkart en
Jonte van Essen. Lieke is nog altijd actief lid van de werkgroep. Verder heeft de werkgroep dit
jaar diverse nieuwe leden mogen verwelkomen en is geïnventariseerd of de bestaande leden
actief willen blijven deelnemen aan de werkgroep. Helaas is ook afscheid genomen van een
aantal leden. De werkgroep telde eind 2015 ongeveer twintig actieve leden.

In het najaar van 2015 is besloten het inhoudelijke blikveld van de werkgroep verder te
definiëren, zodat duidelijk is welke onderwerpen binnen de focus van de werkgroep vallen en
kunnen worden opgepakt. Binnen de reikwijdte valt niet alleen het internationaal en Europees
strafrecht in engere zin, maar komen ook internationale juridisch-politieke vraagstukken aan
de orde. Onderwerpen die ter sprake kwamen tijdens de vergadering waren onder andere de
opvang van ‘geclearde’ Guantanamo Bay-gevangenen in Nederland en het onderzoek naar MH17.

In februari 2015 is door de werkgroep Internationaal Strafrecht gereageerd op de internetcon-
sultatie bij de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken
van het Nederlanderschap.

De werkgroep heeft op 30 april 2015 – in navolging van het drukbezochte seminar over
jihadisme in 2014 – een tweede seminar gehouden over jihadisme en mensenrechten. De focus
lag dit keer op het intrekken van het Nederlanderschap wegens jihadistische activiteiten. Er
kon wederom worden gerekend op een volle zaal.

Op 5 november 2015 is tevens in samenwerking met de werkgroep Strafrecht een succesvol
seminar gehouden over de strafrechtelijke grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. De sprekers
– een academica, een officier van justitie, een politicus en een advocaat – hebben hierbij een
interessant debat met de zaal gevoerd over dit actuele onderwerp.

In 2016 zal de werkgroep elke zes weken bij elkaar komen en zullen recente ontwikkelingen
op het gebied van internationaal strafrecht nauwgezet worden gevolgd.

Werkgroep Jeugdrecht en Gezondheidsrecht

De werkgroep Jeugdrecht en Gezondheidsrecht volgt de ontwikkelingen in het jeugdrecht en
het gezondheidsrecht kritisch om te zien of in de regelgeving en het beleid aangaande deze
rechtsgebieden de mensenrechten voldoende worden gerespecteerd. Gezien de samenstelling
van de werkgroep is in de praktijk de aandacht hoofdzakelijk gericht op het jeugdrecht.

Het jaar 2015 kenmerkte zich door twee thema’s die om aandacht van de werkgroep vroegen.
Als eerste de publicatie en de organisatie van een seminar over ‘mensenrechtelijke aspecten
van jongensbesnijdenis’, een onderwerp dat al langer op de agenda stond en zowel het jeugdrecht
betreft als het gezondheidsrecht. Het streven was om op 10 december een seminar te organiseren
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én een bundel te presenteren over dit onderwerp. In nauwe samenwerking met het NJCM is
het gelukt om de bundel op tijd gereed te hebben, zodat een eerste exemplaar op 10 december
kon worden aangeboden aan professor Jos Dute, lid van het College voor de Rechten van de
Mens. Het is gelukt om een gevarieerde bundel te maken met een aantal grotere bijdragen, een
aantal statements, een voorwoord van Kees Flinterman en een nawoord van Caroline Forder.
Het seminar vond plaats in Amsterdam, waar geïnteresseerden vanuit verschillende hoeken
aanwezig waren om te luisteren naar de inleidingen van drie sprekers, waarna ruimte was voor
discussie. Goed om te zien was de mate van respect die de deelnemers elkaars aanziens tentoon
spreiden bij dit toch emotioneel beladen onderwerp. Ter discussie staat nu of de werkgroep
hier een vervolg aan wil geven, zoals door de deelnemers aan het seminar werd verzocht.

Het tweede thema dat de aandacht vroeg van de werkgroep, is de samenstelling van en
voortgang binnen de werkgroep. Er is veel belangstelling om lid te worden van de werkgroep,
maar slechts een klein deel daarvan blijft betrokken bij de werkzaamheden van de werkgroep.
Dit gegeven zorgt voor fluctuaties en maakt het ingewikkelder om de voortgang te kunnen
bestendigen. In de komende periode zal het inzet vragen om hier een constructieve wending
aan te geven. De thema’s die op de agenda staan voor de komende periode zijn: drang en dwang
in de jeugdzorg, complexe echtscheidingen en adoptie. Het voornemen is om voor alle drie de
onderwerpen activiteiten te ontwikkelen.

De werkgroep Jeugdrecht en gezondheidsrecht vergadert ongeveer eenmaal per zes weken
in Den Haag. Enthousiaste nieuwe leden die interesse hebben om zich voor langere tijd actief
in te zetten voor de werkgroep kunnen via het NJCM-secretariaat contact opnemen met Goos
Cardol.

Werkgroep Staats- en Bestuursrecht

De werkgroep Staats- en Bestuursrecht heeft in 2015 een aantal onderwerpen gevolgd die diep
ingrijpen op het terrein van de privacy. Een van deze onderwerpen is het geruchtmakende
concept- wetsvoorstel dat strekt tot vervanging van de huidige Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2002 (Wiv2002), wetsvoorstel WIV2001. In augustus heeft de werkgroep
Staats- en Bestuursrecht namens het NJCM tijdens de consultatie een reactie geschreven op het
wetsvoorstel. Daarin bracht de werkgroep naar voren dat onvoldoende is gemotiveerd wat de
noodzaak is van de voorgestelde uitbreidingen van de interceptiebevoegdheid van de inlichtin-
gendiensten waarbij de diensten bulk kunnen intercepteren in het kabelgebonden domein.
Aftappen, ontvangen, opnemen en afluisteren van elke vorm van telecommunicatie of gegevens-
overdracht door niet specifieke personen door de inlichtingendienst wordt hiermee mogelijk.
Daarnaast heeft de werkgroep voorgesteld dat voor deze wijze van onderschepping voorafgaande
rechterlijke toestemming de aangewezen bescherming is. In juni heeft de werkgroep gereageerd
op een ander ingrijpend wetsvoorstel, waarbij de publicatie door particulieren van camerabeelden
van diefstal of vernieling wordt geregeld.

In maart 2015 gaf werkgroepvoorzitter Hilde Bos-Ollermann na vier jaar het stokje door
aan Monique Steijns. Ook een aantal oudgedienden onder de leden besloot er in de maanden
hierna mee te stoppen. Hierdoor kwam de werkgroep minder vaak bijeen, maar digitaal ging
het werk door. Inmiddels heeft een aantal oudgedienden gemeld de werkgroep weer te willen
komen versterken. Ook heeft zich een aantal nieuwe potentiële leden aangediend. Het komende
jaar zal deze versterkte werkgroep Staats- en Bestuursrecht zich richten op het organiseren van
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een seminar Big Data en het kritisch volgen van relevante onderwerpen op het gebied van staats-
en bestuursrecht.

Werkgroep Strafrecht

De werkgroep Strafrecht heeft in 2015, in nauwe samenwerking met het PILP, een amicus curiae-
brief opgesteld waarin het NJCM zich schaart achter het standpunt van het Mensenrechtencomité
dat Nederland door het handhaven van het verlofstelsel in hoger beroep in strafzaken in strijd
handelt met het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR). In
de brief stelt het NJCM dat dit onmiddellijk gevolg zou moeten hebben voor de Nederlandse
rechtsorde. Het kort geding om dit af te dwingen ging in 2015 niet door. Begin 2016 bleek uit
de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering dat het verlofstelsel zal worden
afgeschaft.

De werkgroep Strafrecht heeft ook haar samenwerking met andere werkgroepen voortgezet.
Zo is samen met de werkgroep Staats- en Bestuursrecht een kritische brief aan de Minister van
Veiligheid en Justitie geschreven aangaande het wetsvoorstel Publicatie door particulieren van
camerabeelden van diefstal of vernieling. In deze brief heeft het NJCM aanbevolen het wetsvoor-
stel te heroverwegen in verband met de noodzaak en de vereisten van proportionaliteit en
subsidiariteit en drong het met klem aan om rekening te houden met de wet- en regelgeving
omtrent de kwetsbare positie van minderjarigen.

Tevens heeft de werkgroep in samenwerking met de werkgroep Internationaal Strafrecht
een seminar georganiseerd over (strafrechtelijke grenzen aan) vrijheid van meningsuiting. Op
5 november 2015, de dag dat bekend werd dat het Openbaar Ministerie een kopstuk van de
Pegida-beweging verdacht van discriminatie vanwege haar uitlatingen tijdens een demonstratie
in Utrecht in oktober, kruisten politicus Joram van Klaveren, advocaat Tim Vis en officier van
justitie Ingeborg Doves tijdens het seminar de degens. Avondvoorzitter was Tineke Cleiren,
hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit Leiden. De avond werd gevuld met vragen
over de inzet van het strafrecht en het huidige politieke beleid. Nog scherper werd de discussie
over de zaak Wilders, ISIS-demonstraties en uitingen vanuit rechts-extremistische hoeken, het
schrappen uit het Wetboek van Strafrecht van belediging van een groep mensen en het aanzetten
tot haat, het anderzijds strafbaar stellen van het verheerlijken van terrorisme, alsook het vervol-
gingsbeleid.

De werkgroep houdt wetsvoorstellen, jurisprudentie en actualiteiten op het gebied van
strafrecht nauwlettend in de gaten en doet onderzoek naar diverse onderwerpen. Zo wordt
bijvoorbeeld het op 7 oktober jl. ingediende wetsvoorstel omtrent voorlopige hechtenis kritisch
onder de loep genomen. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om in afwachting van het hoger
beroep, opdracht te geven om een veroordeelde direct in voorlopige hechtenis te nemen. Tevens
blijft het onderwerp ‘levenslang’ een hot item, waarover de werkgroep volgend jaar een sympo-
sium wil organiseren.

Tot slot zijn er gedurende 2015 vier nieuwe en enthousiaste leden bij de werkgroep gekomen.
De werkgroep telt daarmee ongeveer vijftien bevlogen actieve leden. De werkgroep Strafrecht
vergadert iedere laatste dinsdag van de maand in Den Haag of Amsterdam. Geïnteresseerden
in actieve deelname aan deze werkgroep kunnen via het NJCM-secretariaat contact opnemen
met werkgroepvoorzitter Nadine Achterberg.
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Werkgroep Vreemdelingenrecht

Ook het afgelopen jaar heeft de werkgroep Vreemdelingenrecht de ontwikkelingen in het asiel-
en migratierecht op de voet gevolgd. Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met onderwerpen
als mensenhandel en de rechten van etnische minderheden in Nederland. De werkgroep vergadert
één keer per acht weken in Utrecht en heeft in 2015 twee nieuwe leden mogen verwelkomen.

De werkgroep heeft op 27 maart 2015 het seminar ‘Arbeidsmigranten uitgebuit. De rol van
de uitzendbranche’ georganiseerd. De laatste jaren is er steeds meer nieuws over de slechte
omstandigheden waaronder onder meer Midden- en Oost-Europese werknemers soms moeten
werken in de tuinbouwsector, maar ook in de schoonmaak en horeca. Delen van de uitzendbran-
che spelen hierbij een rol: malafide uitzendbureaus maken misbruik van de kwetsbaarheid van
arbeidsmigranten door onderbetaling, lange werkdagen en slechte en dure huisvesting. Tijdens
het seminar stond de vraag centraal hoe deze malafide uitzendbureaus kunnen worden aange-
pakt. Een verslag van dit seminar is te vinden in NTM/NJCM-Bull. 2015, p. 377-383.

Reeds op 21 februari 2014 heeft het NJCM, samen met een aantal andere organisaties,
commentaar gegeven op het conceptwetsvoorstel Terugkeer en vreemdelingenbewaring. Op 30
november 2015 heeft de werkgroep vervolgens een reactie ingediend in het kader van de
internetconsultatie voor het ontwerpbesluit Terugkeer en vreemdelingenbewaring. Verder heeft een
aantal werkgroepleden input geleverd ten behoeve van de bijdrage van onder meer het NJCM
aan de List of Issues voorafgaand aan de indiening van de zevende rapportage van Nederland
aan het VN-Comité tegen foltering.

Daarnaast heeft de werkgroep het afgelopen jaar de gevolgen van de implementatie van
de herziene Procedure- en Opvangrichtlijn in de Nederlandse wet- en regelgeving gevolgd. Ook
in 2016 zal dit een belangrijk punt van aandacht zijn voor de werkgroep, met name wat betreft
de ontwikkeling van de jurisprudentie.

Ten slotte heeft de huidige ’vluchtelingencrisis’ de aandacht van de werkgroep. Samen met
de werkgroep Europees recht zal begin 2016 een rondetafelgesprek worden georganiseerd over
de houdbaarheid van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem, opvang in de regio en
de (dreigende) versobering van rechten van asielzoekers en vluchtelingen.
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VERSLAG NJCM-SEMINAR
Dag van de mensenrechten: besnijdenis vanuit mensenrechtelijk
perspectief

Geeske Ruitenberg, Trudy Veerman & Annemieke Wolthuis

Op 10 december 2015 werd naar aanleiding van het verschijnen van het boek Jongensbesnijdenis
bezien vanuit mensenrechtelijk perspectief1 door de NJCM-werkgroep Jeugdrecht & Gezondheidsrecht
een interessant seminar gehouden. Het seminar vond plaats in academisch-cultureel centrum
SPUI25 in Amsterdam. Doel van de avond was niet om consensus te bereiken over het antwoord
op de vraag of jongensbesnijdenis verboden zou moeten worden, maar om vanuit mensenrechte-
lijk perspectief met elkaar in gesprek te gaan. Andere inzichten kunnen er immers toe leiden
dat in de discussie meer grijstinten naar voren komen en dit zou de voor- en tegenstanders van
een verbod wellicht nader tot elkaar kunnen brengen. De bundel biedt een divers palet aan
bijdragen van rechtswetenschappers, mensenrechtendeskundigen, artsen, ethici en advocaten.
Op het seminar kwamen twee van de auteurs aan het woord en een derde bijdrage van Wilma
Duijst, voorheen lid van de werkgroep en werkzaam als forensisch arts en strafrechtdeskundige.

Moet een minderheid zich voegen naar de opvattingen van de meerderheid?

Goos Cardol, de voorzitter van de avond en van de NJCM-werkgroep Jeugdrecht en Gezond-
heidsrecht, hield een inleiding waarin hij het doel van de studieavond uiteenzette. Vervolgens
kreeg Matthijs de Blois (universitair docent Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht) het woord.
Hij betoogde onder meer dat een verbod de godsdienstvrijheid (‘de hoeksteen van de grondrech-
ten’) in het geding zou brengen, alsook het recht op ouderlijke opvoedingsvrijheid. Ouders zijn
immers primair verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen en de
overheid dient te respecteren dat ouders in beginsel het recht hebben om daarin hun eigen keuzes
te maken. De keuzevrijheid van ouders is uiteraard niet onbeperkt en zal soms moeten wijken
voor andere belangen, zoals de belangen van het kind. In het kader van jongensbesnijdenis zal
er echter voor moeten worden gewaakt dat ‘het belang van het kind’ niet wordt verengd tot
het antwoord op de vraag of voor de besnijdenis een medische noodzaak aanwezig is. Ook
religieuze opvattingen spelen daarbij een rol.

Volgens De Blois is in het geval van jongensbesnijdenis geen sprake van strijdigheid met
artikel 3 EVRM of artikel 24 IVRK. De godsdienstvrijheid van het kind is evenmin in het geding,
omdat de besnijdenis er niet aan in de weg staat dat het kind later een andere weg inslaat dan
de ouders volgen. Weliswaar kleven er aan de besnijdenis – zoals aan elke medische ingreep –
risico’s, maar het besneden zijn heeft ook voordelen. Er zijn naar de mening van De Blois drie
verschillen tussen jongens- en meisjesbesnijdenis, die maken dat geen sprake is van discriminatie

Alle drie zijn lid van de NJCM-werkgroep Jeugdrecht & Gezondheidsrecht.
1 G. Cardol, T. Veerman & A. Wolthuis (red.), Jongensbesnijdenis bezien vanuit mensenrechtelijk perspectief, Leiden:
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nu meisjesbesnijdenis wel en jongensbesnijdenis niet verboden is. Ten eerste is bij jongensbesnijde-
nis vaak sprake van een godsdienstige en bij meisjesbesnijdenis van een culturele achtergrond.
Ten tweede ondervinden jongens in het algemeen geen en meisjes vaker wel nadelige medische
gevolgen van de ingreep. Ten derde heeft jongensbesnijdenis belangrijke voordelen die er in
het geval van meisjesbesnijdenis niet zijn.

Dit vraagstuk, wel of geen verbod op jongensbesnijdenis, staat niet op zichzelf. In de heden-
daagse seculiere samenleving lijkt men er in toenemende mate moeite mee te hebben dat een
minderheid zich niet wil voegen naar hetgeen de meerderheid als ’wenselijk’ beschouwt. Grond-
rechten zouden de minderheid moeten beschermen tegen de meerderheid en niet moeten worden
gebruikt om de meerderheid een wapen in handen te geven tegen de minderheid, aldus De
Blois.

Gelijke behandeling van jongens en meisjes(besnijdenis)?

De volgende spreker was Gert van Dijk (ethicus Erasmus MC Rotterdam). Hij stelde eerst de
terminologie ter discussie en gebruikte in zijn betoog consequent de neutralere termen Female
Genital Alteration (FGA) en Male Genital Alteration (MGA). Vervolgens stelde hij de vraag centraal
of jongens- en meisjesbesnijdenis zodanig verschillend zijn, dat zij een verschil in behandeling
rechtvaardigen. Immers, alle vormen van meisjesbesnijdenis zijn verboden, maar voor geen enkele
vorm van jongensbesnijdenis geldt een verbod. Dit terwijl er de nodige overeenkomsten zijn
tussen het besnijden van meisjes en jongens. Zo gaat het in beide gevallen om minderjarigen,
om een ingreep aan de geslachtsorganen en gebeurt dit om culturele dan wel religieuze redenen.
Toch worden ze heel verschillend beoordeeld. Argumenten die daarvoor vaak worden genoemd
zijn dat meisjesbesnijdenis ’veel erger’ is, dat jongensbesnijdenis gezondheidsvoordelen heeft
en dat er een verschil is in achtergronden/motieven voor de besnijdenis. Wat dit laatste betreft
geldt volgens Van Dijk dat de motivatie echter vaak hetzelfde is. Zo gebeurt het in beide gevallen,
omdat men denkt dat de persoon die de ingreep ondergaat er beter van wordt. Ten aanzien
van gezondheidsvoordelen geldt dat jongensbesnijdenis HIV kan tegengaan, maar dit geldt ook
voor meisjesbesnijdenis. Men kan zich bovendien afvragen of besnijdenis de beste manier is
om HIV tegen te gaan. Is meisjesbesnijdenis ‘veel erger’ dan jongensbesnijdenis? Bij meisjesbesnij-
denis denkt men al snel aan de meest ingrijpende, ergste en meest schadelijke vorm daarvan,
die bijvoorbeeld voorkomt in Somalië. Echter, de lichtere, meer symbolische vormen van
meisjesbesnijdenis komen veel vaker voor. Toch zijn ook deze verboden. Bij jongensbesnijdenis
kunnen zich diverse complicaties voordoen. Zo treedt bijvoorbeeld bij ongeveer 20% van de
besneden jongens op de middellange termijn een plasbuisvernauwing op en kampen besneden
mannen en hun partners drie keer zo vaak met seksuele problemen als niet-besneden mannen,
vermoedelijk omdat de gevoeligheid van de penis ten gevolge van de besnijdenis afneemt.

Bij besnijdenis van jongens wordt in de discussie gesproken in termen van (de mate van)
schade, terwijl meisjesbesnijdenis sneller wordt beschouwd als mensenrechtenschending. Als
we beide vormen van besnijdenis zouden beoordelen in het licht van de mate van schadelijkheid,
zouden we dan niet ook de lichte, symbolische vormen van meisjesbesnijdenis moeten toestaan?
Degenen die dat eerder voorstelden, werden weggehoond. Als we beide vormen bezien in het
licht van mensenrechten, zou jongensbesnijdenis dan niet ook verboden moeten worden?
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Resumerend kan worden gesteld, dat in de discussie over besnijdenis opvalt dat naar besnijdenis
van jongens niet op dezelfde wijze wordt gekeken als naar besnijdenis van meisjes.

Een strafrechtelijk verbod?

Aan Wilma Duijst (forensisch arts en rechter-plaatsvervanger in Arnhem) was gevraagd om
uit te gaan van de fictieve situatie dat jongensbesnijdenis in Nederland strafrechtelijk verboden
is. Stel dat jongensbesnijdenis verboden is, wat zouden dan de gevolgen zijn van een dergelijk
verbod?

Al snel werd duidelijk dat aan een verbod de nodige haken en ogen kleven. Zo is de eerste
vraag hoe je weet dat een kind besneden is. Wellicht dat een huisarts of het consultatiebureau
dit kan aankaarten, maar zij zijn gehouden aan een medisch beroepsgeheim. Een vraag is ook
wie verdachte is in de strafzaak. Het meest voor de hand ligt dat degene die de besnijdenis
heeft uitgevoerd verdachte is. Een verpleegkundige die heeft geassisteerd zou medepleger of
medeplichtige kunnen zijn. De ouders, de uitlokkers, zouden misschien ook als medeplichtigen
kunnen worden aangemerkt. Bewijsrechtelijk is het lastig dat de verdachten zwijgrecht hebben
en dat de getuige, het kind, vaak te jong is om iets te verklaren. Welk strafbaar feit zou besnijde-
nis zijn? Mishandeling of, omdat blijvende ‘schade’ optreedt, zware mishandeling? Ook zou
moeten worden nagegaan of sprake is van een strafuitsluitingsgrond, zoals bijvoorbeeld een
medische indicatie. Het vergaren van het bewijs is evenmin eenvoudig, want voor bijvoorbeeld
het maken van foto’s is in beginsel toestemming van de ouders nodig. Bovendien hoeven de
ouders niet te getuigen, omdat zij zich als mogelijke verdachten op hun zwijgrecht kunnen
beroepen.

De conclusie is derhalve dat indien Nederland een verbod op jongensbesnijdenis zou kennen,
weliswaar strafrechtelijke vervolging mogelijk is, maar dat het nog niet zo eenvoudig zal zijn
om het bewijs in dergelijke zaken rond te krijgen. Om deze reden zal volgens Duijst een strafrech-
telijk verbod niet erg effectief zijn en is het verhogen van de leeftijdsgrens misschien een beter
idee.

Het verlossende woord?

Na de drie interessante lezingen overhandigde Goos Cardol het eerste exemplaar van de bundel
over jongensbesnijdenis aan Jos Dute (bijzonder hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Radboud
Universiteit Nijmegen en lid van het College voor de Rechten van de Mens). Dute gaf aan dat
het College voor de Rechten van de Mens ingenomen was met het initiatief om dit thema door
middel van het boek en de studieavond opnieuw op de kaart te zetten. Er is in geval van
jongensbesnijdenis duidelijk sprake van een botsing van mensenrechten. Hij noemde godsdienst-
vrijheid, lichamelijke integriteit en de keuzevrijheid van een kind. Jurisprudentie is hierover
niet eenduidig. Is uitstellen en zelf beslissen op 18-jarige leeftijd een optie? Het College voor
de Rechten van de Mens gaat niet ‘het verlossende woord’ spreken. Volgens Dute is een verbod
of wettelijke regeling ten aanzien van jongensbesnijdenis op dit moment geen optie. Verantwoor-
de uitvoering in het licht van het recht op gezondheid is wel cruciaal. Als jongensbesnijdenis
verboden wordt, dan zal het ‘ondergronds’ toch blijven gebeuren en zullen de risico’s toenemen.
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Het College vindt voorlichting en het op gang houden van de dialoog van groot belang in het
licht van een pragmatische benadering. Dute maakte de link met de discussie rond de vaccinatie-
plicht. De wens werd uitgesproken dat het boek in dit kader z’n vruchten zal afwerpen.

Hierna volgde een levendige discussie met het publiek. Zo werd onder meer de vraag gesteld
waar de grens van de godsdienstvrijheid ligt als deze niet ligt bij de lichamelijke integriteit van
een kind. Maar ook werd aangegeven dat het nog niet zo eenvoudig is om aan te geven wat
precies moet worden verstaan onder ‘lichamelijke integriteit’. Tevens werd gediscussieerd over
de terminologie, omdat niet elke vorm van besnijdenis een vorm van alteration zou zijn. Daarnaast
werd de vraag gesteld of, indien jongensbesnijdenis verboden zou zijn, het ontbreken van
materiële wederrechtelijkheid een strafuitsluitingsgrond zou kunnen vormen. Aangegeven werd
dat in geval van besnijdenis van pasgeborenen het percentage complicaties veel geringer is dan
wanneer een besnijdenis op latere leeftijd plaatsvindt. Er werd gepraat over de rechten van het
kind en de opdracht van de overheid om kinderen te beschermen. Zouden er voor jongensbesnij-
denis richtlijnen moeten komen? En zouden er dan ook richtlijnen moeten zijn voor de lichtste
vormen van meisjesbesnijdenis? Is het niet vreemd dat, terwijl de lichtste vormen van meisjes-
besnijdenis nauwelijks zichtbaar zijn, over meisjesbesnijdenis steevast wordt gezegd ‘wat erg’,
maar dat dit niet wordt gezegd wanneer het over jongensbesnijdenis gaat?

Kortom, jongensbesnijdenis is een onderwerp dat heel wat vragen oproept en de nodige
discussie oplevert. Degenen die bij het seminar aanwezig waren hebben geen consensus bereikt
– het verlossende woord werd niet gesproken – maar dat was ook niet het doel van de avond.
Het onderwerp jongensbesnijdenis staat weer op de kaart en de discussie heeft met het verschij-
nen van de bundel een nieuwe impuls gekregen.

De bundel Jongensbesnijdenis bezien vanuit mensenrechtelijk perspectief kan besteld worden bij het
NJCM: www.njcm.nl/site/publications/list
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