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Voorwoord 
 
Dit is het financiële jaarverslag van de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Nederlands Juristen 
Comité voor de Mensenrechten (de “Vereniging NJCM”) over het bestuursjaar 2014. Hierbij is gevoegd 
het financiële jaarverslag 2014 van de Stichting NJCM-Boekerij. De bedoeling van dit jaarverslag is de 
leden, subsidiegevers, 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 van 20 mei 2015.  
 
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 2014 is daarom toegevoegd aan 
de financiële jaarverslagen 2014. Dit inhoudelijk jaarverslag 2014 is bovendien gepubliceerd in het eerste 
nummer van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin van 2015 (deze uitgave is op te 
vragen bij het secretariaat van de Vereniging NJCM).  
 
Net als de vorige twee jaren zijn de financiële jaarverslagen van de Vereniging NJCM en dat van de 
Stichting NJCM-Boekerij samengesteld door een extern administratiekantoor (Hendriks 
Belastingadviseurs B.V.) dat in dat verband een samenstellingsverklaring heeft verstrekt. Deze twee 
financiële jaarverslagen zijn verder doorgenomen door de kascommissaris die voor de controle van dit 
financiële jaar is aangezocht, mr Marina van de Vijver.   
 
Het beleid van de besturen van de Vereniging NJCM en dat van de Stichting NJCM-Boekerij is er op 
gericht dat deze rechtspersonen jaarlijks een neutraal resultaat hebben.  Aangezien de respectievelijke 
continuïteitsreserves lager zijn dan gewenst en dan toegestaan op grond van geldende richtlijnen wordt 
een eventueel positief resultaat toegevoegd aan de reserves. De Vereniging NJCM heeft het jaar 2014 
voor wat betreft haar normale exploitatie met een gering negatief resultaat afgesloten (€ -266). Dit is voor 
het eerst sinds lange tijd omdat in de voorgaande jaren steeds een gering bedrag aan de reserves kon 
worden toegevoegd. De oorzaak is mede gelegen in het feit dat onze subsidies (die altijd minder dan 50% 
van de baten gevormd hebben) nu enkele jaren achter elkaar door de overheid zijn verlaagd. Verdere 
verlaging van deze subsidies is helaas aangekondigd. Het bestuur heeft recent in een ontmoeting bij de 
verantwoordelijke ministeries zijn zorg uitgesproken over deze ontwikkeling. Het aantal leden van de 
Vereniging NJCM is licht gestegen maar in verband met afschrijvingen van nog openstaande 
contributievorderingen van afgelopen jaren is het bedrag aan contributies lager dan vorig jaar. De 
inkomsten uit opleidingen zijn iets gegroeid. De Stichting NJCM-Boekerij heeft een positief resultaat (€ 
1.267). Dit is mede dankzij een bijzondere bate gegenereerd door de vrijval van een oude verplichting. 
 
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 
lager dan was gebudgetteerd op basis van de voorafgaande jaren. Verder zijn er in 2014 weer bijzondere 
baten gegenereerd door de zgn. PO-punten: voor het bijwonen van studieavonden die de Vereniging 
NJCM organiseert zijn advocaten die (door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde) 
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opleidingspunten wensen te ontvangen, cursusgeld verschuldigd. Zoals in eerdere jaarverslagen is gemeld 
is dit een zeer onzekere bron van inkomsten omdat deze inkomsten een uiterst wisselvallig karakter 
hebben (zo waren deze inkomsten in het bestuursjaar 2009 nog nihil). Bovendien heeft de Nederlandse 
Orde van Advocaten in 2011 nadere eisen gesteld aan accreditatie van onderwijsinstellingen waardoor de 
Vereniging NJCM niet langer in staat bleek om de accreditatie te handhaven. Dit draagt bij aan het 
onzekere karakter van deze inkomstenbron.  
 
In mei 2014 is de Vereniging NJCM gestart met het zogenaamde Public Interest Litigation project (ook: 
“PILP”). PILP is geheel gefinancierd door een externe sponsor en er wordt separaat aan deze sponsor 
rekening en verantwoording afgelegd voor die activiteiten en uitgaven. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van een door die sponsor 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 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 2014). De organisatie van de Vereniging NJCM wordt 
door PILP niet belast: de betrokkenheid van de twee personeelsleden wordt vergoed vanuit het PILP-
fonds en daardoor separaat gerapporteerd.  
 
Het jaar 2014 was een lustrumjaar voor de Vereniging NJCM. In oktober 2014 is een lustrumcongres 
gehouden. Om dit te bekostigen is met succes een separate fondswervingsactie gehouden. De 
congresactiviteiten zijn niet uit algemene middelen bekostigd. Bij gelegenheid van het congres is een 
verbeterde website aangekondigd.  
 
Voor het komende bestuursjaar geldt dat wederom geprobeerd zal worden om zoveel mogelijk 
activiteiten van het NJCM ook financieel mogelijk te maken. Concrete doelen voor 2015: (i) het 
continueren van het Public Interest Litigation project, administratief en financieel onafhankelijk van de 
Vereniging NJCM, en het onderzoeken of dit project na mei 2016 een zelfstandig administratief en 
financieel vervolg kan krijgen door het aantrekken van andere financiers, (ii) het onderzoeken van 
mogelijkheden voor een Clearing House in Nederland (het verrijken van – mensenrechtelijk relevante - 
hulpverzoeken van NGO’s en het vinden van pro bono aanbieders van diensten), dit eveneens 
administratief en financieel onafhankelijk van de Vereniging NJCM, (iii) het verbeteren van het gebruik 
van sociale media, (iv) het activeren van het netwerk van Europese zusterorganisaties binnen het netwerk 
van de International Commission of Jurists (ICJ) of het netwerk van 14 partijen binnen het European Liberties 
Platform, en (v) het verder stimuleren van het  samenwerkingsverband van veertien niet-gouvernementele 
mensenrechtenorganisaties in Nederland waarvan het NJCM eerder voorzitter, het Breed Mensenrechten 
Overleg (BMO-NL). Met het oog op 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 Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten 
en penningmeester Stichting NJCM-Boekerij 
 
Leiden, maart 2015  
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Balans per 31 december 2014 
 

 31 december 2014 31 december 2013 
 € € 

 
Vlottende activa   
   
Vorderingen en overlopende activa   
   
Debiteuren 50.885 31.830 
 _______ _______ 
 50.885 31.830 
Liquide middelen   
   
ING Bank 1.002 2.037 
Kapitaal/renterekening 96.475 87.000 
 _______ _______ 
Som der vlottende activa 148.362 120.867 
   
   
Kortlopende schulden   
   
Rekening-courant Stichting NJCM-Boekerij 22.490 2.484 
Af te dragen gelden aan derden 2.523 1.408 
Crediteuren 9.877 2.365 
Te betalen vakantiegeld 3.372 2.244 
 _______ _______ 
Uitkomst activa min kortlopende schulden  110.100  112.366  
   
   
Eigen vermogen   
   
Continuïteitsreserve 100.000 100.000 
Bestemmingsreserve 10.100 12.366 
 ______ _______ 
  110.100  112.366  
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Staat van baten en lasten over 2014 
 

 2014 2013 
                 €                   €         €                    € 

 
Baten     

     
Subsidie  41.844  41.844 
Contributies  45.368  53.780 
PO-punten  4.175  3.175 
Rente  1.146  1.109 
Donaties  1.320  1.511 
Overige inkomsten  -  270 
Lustrum  20.863  - 
  _______  _______ 
 
Lasten 

 114.716  101.689 

     
Secretariaatskosten     
- kantoorbehoeften/porti/kopiëren 3.157  4.870  

- fax / telefoon / internet 473  267  
- diversen 854  11  
 _______  _______  
  4.484  5.148 
Drukkosten NTM/NJCM-Bulletins (85%)  28.242  33.016 
Administratiekosten  2.033  1.028 
Vergaderkosten  1.174  1.118 
ICJ  -  271 
Overige kosten (o.a. ALV)  1.603  778 
Diversen  5.928  5.380 
Directe lustrumkosten  14.795  - 
Salarissen  66.733  62.426 
Salarisbijdrage Stichting NJCM-Boekerij (15%)  -10.010  -9.364 
  _______  _______ 
Som der lasten  114.982  99.801 
  _______  _______ 
Resultaat         -266        1.888 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
 
1. Algemeen 

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

nalaten te eerbiedigen; 
- de mogelijkheid van beroep op de fundamentele rechten en vrijheden tegen particulieren; 
- de onafhankelijkheid van de leden van de magistratuur en de advocatuur in hun beroepsuitoefening; 
- het recht van een ieder op een eerlijk proces. 
 
2. Toelichting op balans 
 
Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat 
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting anders vermeld. Baten 
en lasten worden opgenomen voor de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen, tenzij in de toelichting anders 
vermeld. 
 
Liquide middelen en som van de vlottende activa 
Van de liquide middelen staat € 97.477 ter vrije beschikking van de Vereniging NJCM.  
 
Specificatie liquide middelen 2014 2013 
 € € 
   
ING Bank 1.002 2.037 
Kapitaal/Renterekening 144.000 87.000 
Af: reservering banktegoeden project PILP -47.525 - 
 _______ _______ 
Totaal ter beschikking van de Vereniging      97.477           89.037   
 
De stijging ten opzichte van 2013 laat zich verklaren door het feit dat van een sponsor een fonds is ontvangen 
voor het PILP-project dat nog niet in geheel is uitgegeven aan PILP. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de 
ontvangen rente.  De som van de post Debiteuren is hoger dan in 2013 door het feit dat een subsidie van de 
overheid voor eind 2014 nog niet ontvangen was.  
 
Continuïteitsreserve (eigen vermogen)  
De continuïteitsreserve wordt aangehouden om de continuïteit van de Vereniging NJCM te waarborgen. Hiertoe 
wordt een zodanige reserve aangehouden worden dat de Vereniging NJCM bij het onverhoopt wegvallen van 
substantiële inkomensbronnen nog minimaal één jaar financieel kan blijven functioneren. De daartoe benodigde 
reserve wordt jaarlijks beoordeeld op basis van de kosten van de werkorganisatie. De continuïteitsreserve ligt 
onder het niveau dat in de richtlijn Reserves Goede Doelen van de Vereniging van Fondsenwervende 
Instellingen (VFI) als maximaal verantwoord wordt geacht. De norm van VFI luidt dat de continuïteitsreserve 
niet hoger mag zijn dan maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Deze reserve voor de 
Vereniging NJCM is in 2013 verhoogd naar € 100.000 om de kosten van 1 jaar te kunnen voldoen zonder andere 
middelen. 
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Bestemmingsreserve (eigen vermogen)  
De bestemmingsreserve wordt aangehouden met het oog op de langere termijndoelen genoemd in het 
voorwoord. In 2014 zijn ten laste van deze reserve gebracht kosten in verband met het verder stimuleren van het 
Breed Mensenrechten Overleg (“BMO”; het samenwerkingsverband van veertien niet-gouvernementele 
mensenrechtenorganisaties in Nederland waarvan het NJCM eerder voorzitter was) 

 
Omdat bepaalde doelen via specifieke sponsors gefinancierd lijken te kunnen worden, zal de bestemmingsreserve 
met name aangewend worden voor: het verbeteren van het gebruik van sociale media (waaronder het gebruik 
van de mediamiddelen die ons door een sponsor ter beschikking zijn gesteld), het activeren van het netwerk van 
Europese zusterorganisaties binnen het netwerk van de International Commission of Jurists (ICJ), het verder 
stimuleren van BMO en het verder ontwikkelen van de website. Het resultaat over 2014 is afgeboekt van de 
bestemmingsreserve.  
 
Specificatie bestemmingsreserve 2014 2013 

 € € 
   
   

Balans 1 januari 
 

12.366 10.478 

Bij/af: resultaat boekjaar -266 1.888 

Af: BMO -2.000 - 
 ______ ______ 
Balans 31 december 2014    10.100        12.366     
   
Te betalen vakantiegeld  
Betreft het totaalbedrag van de vakantieaanspraken - bestaande uit de opgebouwde rechten over de maanden juni tot 
en met december - van de twee vaste medewerkers en een tijdelijke medewerker voor het project PILP van de 
Vereniging NJCM ultimo 2014 € 3.372 (2013: € 2.244). 

 
3. Toelichting op staat van baten en lasten  
 
Subsidies 
De Vereniging NJCM heeft in het boekjaar 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden een subsidie 
ontvangen ter dekking van haar exploitatiekosten (respectievelijk € 25.392, € 5.675, en € 10.777). Het totaalbedrag 
aan exploitatiesubsidies dat in 2014 werd ontvangen bedroeg € 41.844 (2013: € 41.844; 2012: € 43.180). De subsidie 
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is twee jaar achter elkaar met gekort.  
 
De exploitatiesubsidies samen vormen iets meer dan 40% van de totale inkomsten. Meer dan 50% van de inkomsten 
worden gevormd door de contributies van de leden van het NJCM.  
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Contributies  
De in het boekjaar ontvangen contributies van leden is gesteld op € 45.368 (2013: € 53.779). Dit komt doordat er een 
bedrag van € 3.000 is afgeboekt als dubieuze debiteuren. Het ledenaantal ultimo 2013 bedroeg 950 maar is ultimo 
2014 gestegen tot 956. Het ledenverloop was als volgt: 

 
Ledenverloop   
  
Aantal leden per 1 januari 2014 950 

  
Bij: nieuwe leden 79 
Af: uitgeschreven wegens niet betalen of adres onbekend 19 
Af: opgezegd 54 
 _______ 
Aantal leden per 31 december 2014 956          
 
PO-punten 
De Vereniging NJCM is in 2005 erkend als opleidingsinstituut door de Nederlandse Orde van Advocaten. De 
Vereniging NJCM heeft in 2014 weer een aantal studieavonden georganiseerd waarmee voor advocaten 
opleidingspunten te behalen waren. Advocaten die opleidingspunten wensten te ontvangen waren voor het bijwonen 
van de studieavonden cursusgeld verschuldigd. De Vereniging NJCM heeft met de organisatie van studieavonden dit 
boekjaar € 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 2014 diverse donaties, onder meer van de Vriendenloterij (voorheen: Sponsor 
Bingo Loterij) en van de Stichting Vrienden van het NJCM (€ 900).  
 
Secretariaatskosten 
Deze kosten zijn aanzienlijk lager in verband met lagere kopieerkosten.  

 
Drukkosten bulletins 
Het NJCM-Bulletin wordt uitgegeven door de Stichting NJCM-Boekerij. De Vereniging NJCM heeft de Stichting 
NJCM/Boekerij in het boekjaar 2014 € 28.242 (2013: € 33.016) betaald voor het drukken en verspreiden van de 
NJCM-bulletins. Dit is conform tussen de Vereniging NJCM en de Stichting NJCM-Boekerij bestaande afspraken 
85% van de totaal gemaakte drukkosten van de Stichting NJCM-Boekerij.  
 
Salariskosten  
Betreft de salarissen, pensioenlasten en aanspraken vakantiegeld van de twee vaste medewerkers van het NJCM. In 
2014 was er een tijdelijke medewerker voor het project PLIP.  
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 2014 2013 

 € € 
   

Salarissen 66.928 48.860 
Jubileumuitkering 1.700 - 
Sociale lasten 11.109 7.941 
Pensioenpremies 1.841 2.247 
Verzekeringen en Arbo 2.440 2.191 
Reiskosten 1.191 1.187 
Diverse personeelskosten 244 - 
Bijdrage Stichting NJCM Boekerij (15%) -10.010 -9.364 
Bijdrage PILP Project -18.720 - 
 _______ _______ 
      56.723          53.062     
 
De bruto salariskosten die worden doorberekend aan de Stichting-Boekerij zijn - conform tussen de Vereniging 
NJCM en de Stichting NJCM-Boekerij bestaande afspraken - 15% van de basissalarissen van de Vereniging NJCM.  
 
Kosten ICJ en Overige kosten  
Onder de post overige kosten zijn de vergaderkosten van de algemene ledenvergadering opgenomen. Deze zijn iets 
hoger dan in 2013 mede in verband met de voorbereiding van het lustrum in 2014.  
 
Lustrumkosten en Diversen 
Alleen reeds uitgegeven kosten die direct betrekking hebben op het lustrum zijn hier weergegeven. Niet bijv. de 
allocatie voor personeel of bepaalde nog te betalen crediteuren. In 2015 volgt nog de publicatie van de 
lustrumbundel. Onder de post Diversen vallen de kosten die gemaakt worden voor studiedagen cq. avonden (€ 
2.540). Opgemerkt mag worden dat veel studieavonden mogelijk worden gemaakt doordat bijv. advocatenkantoren 
hun faciliteiten om niet beschikbaar stellen. In het kader van het nastreven van de doelen van het NJCM zijn de 
studieavonden in de regel gratis toegankelijk. Ook vallen onder de post Diversen de kosten voor de tweejarige 
Thoolen-NJCM Scriptieprijs.  
 
Toelichting project PILP 
Ontvangsten voor 1e jaar (mei 2014-2015)  €   74.244 
Aandeel in salariskosten NJCM personeel  -18.720 
Kosten 2014  -7.999 
  _______ 

 

Gereserveerd als projectkosten  €  -47.525 
   
   
Resultaat 
De stijging van de baten en lasten in 2014 komt door de bijzondere inkomsten en uitgaven verband houdende met het 
lustrum. Door het afboeken van dubieuze debiteuren, daalt de post contributies naar wij hopen eenmalig. Voor wat 
betreft de lasten valt op dat salariskosten zijn gestegen, mede door een naheffing van een penioenverzekeraar, terwijl 
de drukkosten verder zijn gedaald.  
 
4. Bestuur  
Het bestuur bestond in het boekjaar 2014 uit onder meer de volgende personen: dr. M.L.A. (Marloes) van Noorloos 
(voorzitter), mr. S.A. (Simon) Minks en mr. H.J.E. (Herman) Veerbeek (penningmeester).  
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Begroting en realisatie 2014, begroting 2015 en begroting 2016 

 
     
 2014 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 
 € € € € 
Baten     

     
Subsidie 41.844 41.844 41.844 40.574 
Contributies 45.368 52.000 48.000 46.000 
PO Punten 4.175 -   
Rente 1.146 1.000 1.000 1.000 
Donaties 1.320 - - - 
Lustrum 20.863 - - - 
 _______ _______ _______ _______ 
Totaal 114.716 94.844 90.844 87.574 
     
     
Lasten     
     
Secretariaatskosten 4.484 5.200 4.500 4.500 
Drukkosten NTM/NJCM-B 28.242 33.000 28.000 28.000 
Administratiekosten 2.033 1.500 1.500 1.500 
Vergaderkosten 1.174 1.300 1.200 1.200 
ICJ-Review - 122 - - 
Overige kosten 1.603 1.000 1.000 1.000 
Diversen 5.928 1.926 1.926 1.926 
Directe lustrumkosten 2014 14.795 - - - 
Salarissen  56.723 53.000 55.000 55.000 
 _______ _______ _______ _______ 
Totaal 114.982 97.048 93.126 93.126 
 _______ _______ _______ _______ 
Saldo baten minus lasten       -266     -2.204     -2.282     -5.552 
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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) en het in 2015 voorgenomen Clearing House project. Ook bestaat de mogelijkheid om met een 
bijzondere sponsoring de organisatie meer mediagericht te maken.  

 
2. Baten  
 
In de begroting is geen rekening gehouden met inkomsten verbonden aan de studieavonden. Advocaten kunnen 
tegen betaling  studieavonden bijwonen in het kader van de permanente opleiding en daarbij zogenaamde PO-
punten halen. De Vereniging NJCM is niet langer erkend als opleidingsinstituut. Het is de vraag of de Vereniging 
NJCM als vrijwilligersorganisatie daadwerkelijk in staat is om studieavonden te realiseren binnen de nieuwe in 
2011 door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde normen. Deze inkomstenbron is daarom onzeker (zie 
voorwoord).  
 
De studieavonden worden mede gebruikt voor het werven van nieuwe leden en ook de projectcoördinator van 
PILP blijkt actief nieuwe leden aan te brengen. In 2014 is het ledenaantal ten opzichte van 2013 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. In 2014 is bij de post contributies een eenmalige afboeking genomen 
in verband met dubieuze debiteuren. Overwogen wordt om bijv. via de Stichting Vrienden ook niet-juristen 
actief te vragen om een (periodieke) financiële bijdrage.  
 
In de begroting voor 2015 en 2016 zijn ten opzichte van 2014 geen verdere wezenlijke wijzigingen aangebracht 
in de 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.  
 
De werkelijke drukkosten voor Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin (die voor 85% voor 
rekening komen van de Vereniging NJCM en voor 15% door de Stichting NJCM-Boekerij gedragen worden) 
zijn in lijn met het in 2014 gerealiseerde bedrag gebracht.  
 
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 ICJ en BMO.  
 
Opgemerkt wordt dat de komende jaren diverse kostenposten ten laste van de bestemmingsreserve kunnen 
worden gebracht (zie boven de toelichting op de balans, p. 9). Ook het jaarlijkse resultaat zal ten laste of ten bate 
van deze reserve worden gebracht.  
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Balans per 31 december 2014 
 

 31 december 2014 31 december 2013 
          €                     € 

 
Vlottende activa   
   
Voorraden   
   
Boeken en andere uitgaven P.M. P.M. 
   
Vorderingen en overlopende activa   
   
Depot Post.NL-derden 600 600 
Rekening-courant Vereniging 22.490 2.484 
Te vorderen BTW 1.181 - 
Overige vorderingen 616 406 
 _______ _______ 
 24.887 3.490 
   
Liquide middelen   
   
ING Bank 7.730 6.772 
Kapitaal/renterekening 1.000 25.000 
 _______ _______ 
 8.730 31.772 
   
 _______ _______ 
Som der vlottende activa    33.617    35.262 
   
   
Kortlopende schulden   
   
Te betalen BTW - 2.277 
Crediteuren 5.201 6.904 
Rekening tbv derden (VN Martelingenfonds) 4.703 3.635 
 _______ _______ 
Uitkomst activa min kortlopende schulden    23.713    22.446 

   
   

Eigen vermogen   
   
Continuïteitsreserve 22.446 23.486 
Resultaat dit jaar 1.267 -1.040 
 _______ _______ 
    23.713    22.446 
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Staat van baten en lasten over 2014 
 

 2014 2013 
                          €                    € 

 
Baten   

   
Abonnementen 10.863 12.530 
Losse verkopen NTM/NJCM-B 23 66 
Verzamelbanden 198 248 
Verkoop overige publicaties 1.956 721 
Opbrengsten Stichting Pro 4.032 2.441 
Rentebaten  - 33 
Bijzondere baten, vrijval belastingen 2.246 - 
 _______ _______ 
Som der baten 19.318 16.039 
   
Lasten   

   
Drukkosten NTM/NJCM-B 31.344 36.643 
Minus: bijdrage drukkosten Vereniging NJCM  -26.643 -31.147 
Salariskostenbijdrage aan Vereniging NJCM 10.010 9.364 
Secretariaat (kantoorkosten) 591 487 
Administratiekosten 860 1.650 
Uitgaven inzake scriptieprijs 1.778 - 
Rentelasten 18 - 
Diversen 93 82 
 _______ _______ 

Som der lasten 18.051 17.079 
 _______ _______ 

Resultaat       1.267     -1.040 
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 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten  
 
1. Algemeen 

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

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

2. Toelichting op de balans 
 
Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat 
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting anders vermeld. Baten en 
lasten worden opgenomen voor de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen, tenzij in de toelichting anders vermeld. 
 
Voorraden 
De voorraden (Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin en andere publicaties) zijn niet 
gewaardeerd in de balans. De gerelateerde kosten zijn steeds in het boekjaar van uitgave als last verantwoord. 

 
Liquide middelen 
De liquide middelen ten bedragen € 8.730 (2013: € 31.772). Het verschil komt doordat de aflossing van de rekening-
courant door de Vereniging NJCM nog niet heeft plaatsgevonden. Van de liquide middelen staat € 4.027 ter vrije 
beschikking staan van de Stichting NJCM-Boekerij. De middelen die niet ter vrije beschikking van de Stichting staan 
komen voort uit betalingen door de Stichting Pro (zie hierna onder 3) die worden ontvangen op een inzake-rekening. 
Van deze ontvangsten komt (op basis van een aan de auteurs van het Nederlands Tijdschrift voor de 
Mensenrechten/NJCM-Bulletin gedane toezegging) 50% toe aan het VN-Fonds voor slachtoffers van marteling te 
Geneve. Van de ontvangsten op deze rekening wordt dus 50% doorgestort op een rekening van de Stichting NJCM-
Boekerij en het saldo wordt (bij voorkeur) jaarlijks overgemaakt naar dit VN-Fonds.  
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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: 

- 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. Het resultaat over 2013 en 2014 is echter 
(licht) negatief. Het verlies komt ten laste van de continuïteitsreserve.  
 
Deze reserve ligt lager dan hetgeen de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) als maximaal verantwoord 
wordt geacht, namelijk dat de continuïteitsreserve niet hoger mag zijn dan maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van 
de werkorganisatie (zie de toelichting op de continuïteitsreserve van de Vereniging NJCM op pagina 8).  
 
 

 
 

2014 2013 

 € € 
   

Balans 1 januari 22.446 23.486 
Bij: Toevoeging batig saldo boekjaar 1.267 -1.040 
 _______ _______ 
Balans 31 december     23.713     22.446 

 
 

3. Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Abonnementen  
Het bedrag € 10.863 (2013: € 12.530) betreft de in dit boekjaar ontvangen inkomsten uit abonnementen op Nederlands 
Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin. De Stichting NJCM-Boekerij heeft per eind 2014: 164 (2013: 179) 
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 2014 (jaargang 39 zijn 6 nummers van het NTM/NJCM-B verschenen met in het totaal 774 pagina’s 
(2014: 853, 2013: 835, 2012: 830 en 2011: 944 pagina’s). Het NJCM-Bulletin heeft een oplage van 1450 exemplaren. 
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Bijdrage Vereniging aan de drukkosten 
De Vereniging NJCM heeft in het boekjaar 2014 € 26.643 (2013: € 31.147) 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).  

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

 2014 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 
 € € € € 

 
     

Baten     

     
Abonnementen 10.863 12.000 10.000 10.000 
Losse verkoop NTM/NJCM 23 - - - 
Verzamelbanden 198 200 200 200 
Verkoop overige publicaties 1.956 1.300 200 200 
Bijdrage Vereniging NTM 26.643 31.000 25.000 25.000 
Opbrengst Stichting Pro 4.032 500 2.000 2.000 
Bijzondere baten/     
Vrijval belastingen 2.246 - - - 
 _______ _______ _______ _______ 
Totaal 45.961 45.000 37.400 37.400 
     
Lasten     
     
Drukkosten NTM/NJCM-B 31.344 36.000 28.000 28.000 
Bijdrage salariskosten 10.010 9.400 9.000 9.000 
Administratiekosten 860 1.600 1.600 1.600 
Kantoorkosten 591 1.000 500 500 
Uitgaven inzake boekjes 1.778 - - - 
Overige kosten 111 500 100 100 
 _______ _______ _______ _______ 
Totaal 44.694 48.500 39.200 39.200 
 ________ _______ _______ _______ 
Saldo baten minus lasten         1.267    -3.500     -1.800     -1.800 
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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 echter vrij 
zwak. 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 2014: € 4.691, te weten: € 31.344 minus € 26.643) vermeerderd met de 
bijdrage die de Stichting NJCM-Boekerij aan de Vereniging NJCM moet voldoen aan de salarissen (in 2014: € 10.010; 
samen: € 14.701) structureel hoger is dan het bedrag dat de Stichting NJCM-Boekerij ontvangt van abonnees (in 2014: 
€ 10.863), zeker als de inkomsten uit abonnementen zoals in 2014 verder daalt. 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 zou de papieren publicatie teruggebracht kunnen worden tot vier keer per jaar. Met de financiële gevolgen 
daarvan is bij het opstellen van de begroting geen rekening gehouden.  
 
2. Baten 
 
Aan de batenkant van de begroting is de donatie van de Stichting Vrienden van het NJCM sinds 2010 geschrapt in 
verband met de statutaire beperkingen 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.  
  
3. Lasten 
 
De gerealiseerde drukkosten in het jaar 2014 zijn laag maar geoordeeld wordt dat deze trend zich voortzet. De lasten 
zijn voor het overige in de begroting voor 2014 en 2015 min of meer ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2014.  
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Balans per 31 december 2014 
(in euro's) 

 
 31 december 2014 31 december 2013 

 
Vlottende Activa    
    
Te vorderen rente 93 148  
Overige vorderingen 53 53  
    
    
ING Betaalrekening 955 655  
ING Spaarrekening 15.000 14.700  
    
Som der vlottende Activa 16.101 15.556  
    
    
Kortlopende schulden    
Rekening Courant Stichting NJCM Boekerij    
    
Uitkomst activa min kortlopende schulden 16.101 15.556  
    
    
Eigen vermogen    
Bestemmingsreserve 15.556 8.220  
Correctie voorgaande jaren    
Resultaat 545 

 
7.336  

    
Subtotaal 16.101 15.556  
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Staat van baten en lasten over 2014 
(in euro's) 
 

 2014 2013 

 
    
Donaties 1407 8.144  
Rente 93 148  
    
Som der opbrengsten 1.500 8.292  
    
    
    
Kamer van Koophandel - -  
ING 55 56  
Notariskosten - -  
NJCM 900 900  
    
    
Som der lasten 955 956  
    
Resultaat 545 7.336  
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Toelichting bij de balans en staat van baten en lasten 
 

1. Algemeen 

 
De Stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van de vereniging ‘Nederlands Juristen Comité voor de 
Mensenrechten’ en het bekostigen van haar activiteiten. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting 
bestemde vermogen wordt gevormd door: 
- subsidies, giften en donaties; 
- hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; 
- hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 
 
 

2. Donaties 

 
De Stichting Vrienden van het NJCM heeft het afgelopen jaar minder inkomsten ontvangen dan in het voorgaande 
jaar. De stijging van de inkomsten werd vorig jaar met name veroorzaakt door een incidentele donatie in verband met 
het afscheid van de heer prof. mr. P. F. van der Heijden als rector-magnificus van de Universiteit Leiden. Het aantal 
donateurs is sterk gedaald in 2014 (2014: 22; 2013: 39 donateurs) waardoor de inkomsten uit donaties eveneens zijn 
gedaald.  Het bestuur bedankt alle donateurs voor hun bijdrage welke de activiteiten van het NJCM financieel helpen 
realiseren. 
 
Ook het komende bestuursjaar hoopt het Stichtingsbestuur dat leden en niet-leden bereid zullen zijn om gelden te 
doneren om de activiteiten van de Vereniging en Stichting te ondersteunen. In het komende jaar zullen leden en niet-
leden actief worden benaderd. 
 
Evenals vorig jaar heeft de Stichting Vrienden van het NJCM € 900 gedoneerd aan de Vereniging NJCM. 
 

3. Bestuur 
 
De volgende personen stellen zich kandidaat voor het bestuur 2015:  
 
Mr. O.P.G. Vos (vrz.) 
Mr. S. Minks (secretaris) 
Mr. Th.J. (Dick) Blommesteijn RA (penningmeester) 
D.Tj. Sikkema 
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NJCM
JAARVERSLAG (CONCEPT) 2014

Inhoudsopgave

1. Inleiding – beleid 2014
2. International Commission of Jurists
3. Activiteiten

Schaduwrapportages
Commentaren en brieven
Seminars
Andere activiteiten
Het Public Interest Litigation Project
Website en sociale media

4. Samenwerking met derden
Breed Mensenrechten Overleg
Breed Mensenrechten Overleg Nederland
Meer Partijen Initiatief Mensenrechten in Nederland
Platform Mensenrechteneducatie
Schaduwrapportages
European Liberties Platform
Sustainalytics
Commissie Meijers

5. NJCM
Organisatie NJCM
Vereniging NJCM
Algemene Ledenvergadering
Dagelijks bestuur
Kerngroep
Werkgroepen
Stichting NJCM-Boekerij
Het Public Interest Litigation Project
Stichting Vrienden NJCM
College van Advies
Secretariaat

6. Verslagen werkgroepen

1 Inleiding – beleid 2014

De lijst van activiteiten die zijn ontplooid in 2014 is weer indrukwekkend lang, met een record
aantal seminars in één jaar: elf welgeteld. Opmerkelijk, in een jaar waarin het NJCM misschien
wel zijn meest ambitieuze project ooit startte; de tweejarige pilot van het Public Interest Litigation
Project (PILP). Daarenboven vierde het NJCM in 2014 zijn 40-jarig bestaan met een groot lustrum-
congres over de duurzaamheid van de Nederlandse rechtsstaat. Het uitverkochte congres vond
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plaats op 30 oktober en droeg als titel ‘Vrouwe Justitia zucht en steunt. Hoe houden we de
rechtsstaat toekomstbestendig?’. Zie voor een uitgebreid verslag van het congres NTM-NJCM-Bull.
2014, p. 766-770. In het voorjaar van 2015 verschijnt er ook een lustrumbundel met de bijdrages
van de keynote-sprekers en een aantal inleiders van de mini-colleges uit het middengedeelte.

De lange lijst van NJCM-activiteiten in 2014 is niet alleen iets om trots op te zijn, als prestatie
van een vereniging die grotendeels draait op de energie, gedrevenheid en deskundigheid van
zijn vrijwilligers. Het is ook een signaal dat er nog steeds veel te verbeteren valt aan de bescher-
ming en bevordering van de rechten van de mens in Nederland; de raison d’être van het NJCM.
Daarbij gaven de speerpunten die zijn geformuleerd voor de periode 2012-2015 weer de nodige
richting aan bestuur en de werkgroepen: Bescherming van economische en sociale rechten; Druk op
de democratie en rechtsstaat in Nederland en Europa; Mensenrechteneducatie; en Bedrijven en mensenrech-
ten.

Een deel van de pijn vloeide dit jaar direct voort uit de economische malaise van de afgelopen
jaren en de daaropvolgende bezuinigingsmaatregelen. Vooral de sociale advocatuur, die de meest
kwetsbare mensen in de samenleving bijstaat, heeft het zwaar te verduren. Op het NJCM-
lustrumcongres werd hier tijdens een van de mini-colleges in het middagprogramma op inge-
zoomd. Vlak na het congres adviseerde het NJCM de regering met betrekking tot het wetsvoorstel
Wet stelselvernieuwing rechtsbijstand. En wellicht ook in het licht van de bezuinigingen te bezien,
is de nog steeds uitgebleven ratificatie door Nederland van het Facultatief Protocol bij het
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (OP-IVESCR) dat in
mei 2013 in werking trad. Met de inwerkingtreding van het Facultatief Protocol is het verdrag
voorzien van een aantal nieuwe procedures, waaronder een individuele klachtprocedure. Het
NJCM zet zich al jaren in voor de ratificatie van dit protocol door Nederland, zowel zelfstandig
als via het Breed Mensenrechten Overleg, omdat het een aanvullende rechtsgang biedt aan
slachtoffers van vermeende schendingen van ESC-rechten. Daarnaast verbindt het toezichthouden-
de VN-Comité een aantal voorwaarden aan staten bij het nemen van regressieve maatregelen
(zoals de bezuinigingen) waarbij de verwezenlijking van een recht gedeeltelijk wordt terug-
gedraaid. Deze vangnetten zijn afgesproken, ook door de Nederlandse overheid, om een mini-
mum niveau van deze fundamentele rechten te beschermen, ook (juist!) in tijden van economische
crisis. Een belangrijk instrument dus om de sociale en economische rechten in Nederland te
beschermen en bevorderen. Het NJCM vroeg er in 2014 onder meer aandacht voor in aanloop
naar het Algemeen Overleg Mensenrechten in de Tweede Kamer op 10 april en blijft zich hiervoor
inzetten.

Andere pijnpunten vloeiden voort uit het Nederlandse vreemdelingenbeleid, zoals ook bleek
uit het rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa
(oktober 2014), die in mei 2014 een bezoek bracht aan Nederland. Naast overheidsinstanties
en nationale toezichthoudende organen sprak de Mensenrechtencommissaris ook met het
maatschappelijk middenveld, waaronder verschillende deskundigen van het NJCM. Zij wezen
de commissaris onder meer op problemen in (de omstandigheden van) vreemdelingendetentie,
de mensonterende situatie van mensen zonder verblijfstitel en het gebrek aan mensenrechten-
educatie in het Nederlandse onderwijs. In november volgde de publicatie van de uitspraak van
het Europees Comité voor Sociale Rechten waarin het Nederland veroordeelde vanwege het
ten onrechte uitsluiten van vreemdelingen zonder verblijfstitel van basisvoorzieningen als voedsel,
kleding en onderdak. Het NJCM riep de overheid op om gehoor te geven aan deze uitspraak,
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om zijn verplichtingen onder het EU-Grondrechtenhandvest na te leven en de autoriteit van
het Comité ten aanzien van de interpretatie van het Handvest te respecteren.

De reeds warme herfst van 2014 werd nog iets heter met het Nationaal Actieplan Jihadbestrij-
ding dat vergaande maatregelen aankondigde tegen zogenaamde jihadgangers, zonder veel
woorden vuil te maken aan mensenrechtelijke waarborgen. Het NJCM mengde zich in de verhitte
maatschappelijke discussie die daarop volgde met een seminar over jihadisme en mensenrechten.
Naast een schets van het huidige juridische kader om jihadisme aan te pakken, en een analyse
van het actieplan in het licht van de mensenrechten, kwamen ook vragen aan bod als ‘wat heeft
de Nederlandse samenleving te bieden aan jongeren die neigen te radicaliseren of degenen die
terugkomen?’, ‘Waar kunnen bezorgde ouders van, soms nog minderjarige, jihadgangers terecht
voor hulp?’. Een makkelijk antwoord is er niet op deze vragen. Dit drukbezochte seminar kreeg
dan ook follow-up vanuit het NJCM met een reactie op het voorstel tot wijziging van de Rijkswet
op het Nederlanderschap. Ook staat er een seminar op dit specifieke onderdeel van het actieplan
op het programma in het voorjaar van 2015.

2 International Commission of Jurists

Het NJCM droeg in 2014 op uitnodiging van zijn moederorganisatie de International Commission
of Jurists (ICJ) bij aan een gezamenlijke reactie op twee voorstellen voor nieuwe richtlijnen van
de Europese Commissie: een richtlijn voor de rechtsbijstand en een richtlijn voor procedurele
waarborgen voor kinderen. Ook de Engelse tak JUSTICE droeg bij aan deze gezamenlijke reactie.
De Engelse en Nederlandse secties, hoewel zeer verschillend van opzet en capaciteit, schijnen
de meest actieve Europese nationale secties van de ICJ te zijn. Ook op het terrein van de Raad
van Europa weten de ICJ en het NJCM elkaar te vinden om de handen ineen te slaan, bilateraal
of in breder verband.

Voor het ALV-seminar ’Europeanizing human rights advocacy’ op 24 april werd de directeur
van ICJ’s Europe Regional Programme, die tevens het nieuwe ICJ-kantoor in Brussel bestiert,
uitgenodigd om haar verhaal te houden over het werk van de ICJ op EU-niveau. Het verslag
van dit seminar is te vinden in NTM/NJCM-Bull. 2014, p. 404-406.

3 Activiteiten

Schaduwrapportages
Het NJCM waakt ervoor dat de Nederlandse regering de standaarden die voortvloeien uit de
mensenrechtenverdragen die zij heeft geratificeerd hoog houdt. Deze verdragen verplichten
de staten die erbij partij zijn om er periodiek over te rapporteren. Andere belanghebbenden,
zoals NGO’s en nationale mensenrechteninstituten, mogen zogenaamde schaduw- of parallel-
rapportages indienen om de toezichthoudende comités van hun kant te informeren. Zie ook
onder ‘samenwerking met derden’.

In 2014 werd door het NJCM aan twee schaduwrapportages gewerkt: de rapportage ten
behoeve van de eerste Nederlandse sessie over de naleving van het Verdrag inzake de bescher-
ming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (CED). Het NJCM zond als enige maat-
schappelijke organisatie een schaduwrapportage in. De Nederlandse CED-sessie vond plaats
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in maart 2014. En het NJCM werkt aan de coördinatie en update van een gezamenlijke NGO-
rapportage met betrekking tot het VN Anti-Discriminatieverdrag (CERD), waarvan de sessie
werd uitgesteld tot augustus 2015. De schaduwrapportages zijn terug te vinden op www.NJCM.nl
in de rubriek ‘verdragsrapportages’.

Commentaren en brieven
In 2014 schreef het NJCM één brief aan de Tweede Kamer en leverde het driemaal input voor
de (internet)consultaties met betrekking tot nieuwe wetsvoorstellen en wetswijzigingen. Daarnaast
leverde het NJCM input voor de discussie binnen de Raad van Europa over de toekomst van
het EHRM. Met de ICJ en JUSTICE schreef het NJCM twee briefing papers aan de EU, met het
BMO kwamen vier brieven tot stand en met het PMRE één.

- Brief ‘Onderwijs nodig voor de verwezenlijking van het Nationaal Actieplan Mensenrechten’,
incl. exemplaar boekje ‘Inspiratie voor mensenrechteneducatie’ (17 december 2013)

- Input voor de werkgroep Longer-term future of the system of the European Convention on Human
Rights and the European Court of Human Rights (27 januari)

- Brief aan de vaste commissie BZ ‘Reactie van Partos en het Breed Mensenrechten Overleg
(BMO) op de Meerjarige Strategische Plannen 2014 – 2017 (MJSP’s) t.b.v. een Algemeen
Overleg (17 maart)

- Brief aan de vaste commissies BZK en V&J t.b.v. het eerste Algemeen Overleg Mensenrechten
op 10 april (8 april)

- Brief aan de Minister van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding van het jaarlijkse gesprek
met het BMO (30 mei)

- Brief over toezeggingen en follow-up n.a.v. gesprek tussen het BMO en minister Timmermans
van Buitenlandse Zaken op 17 juni (17 juli)

- Briefing Paper on the Proposal for a Directive on Procedural Safeguards for Children Suspected or
Accused in Criminal Proceedings i.s.m. de ICJ en JUSTICE (september)

- Briefing Paper on the European Commission Proposal for a Directive on Provisional Legal Aid for
Suspects or Accused Persons Deprived of Liberty and Legal Aid in European Arrest Warrant
Proceedings i.s.m. de ICJ en JUSTICE (september)

- Reactie op het Wetsvoorstel recht op een eerlijk proces in de Grondwet (14 oktober)
- Brief aan de nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken ter introductie en verzoek om een

jaarlijks gesprek met het BMO (29 oktober)
- Internetconsultatie Wet stelselvernieuwing rechtsbijstand (14 december)
- Internetconsultatie ontwerpwetsvoorstel aanpassing Wet bewaarplicht (30 december)

Seminars
In 2014 organiseerde het NJCM elf seminars, waaronder een (interne) lobbycursus. Standaard
beleid van het NJCM is dat de seminars zoveel als mogelijk budgetneutraal worden georgani-
seerd, bijvoorbeeld door gratis zalen te regelen via universiteiten of advocatenkantoren. Het
uitgangspunt is dat de toegang gratis is zodat de drempel om deel te nemen laag is. Er wordt
alleen een kleine entreesom gevraagd wanneer er versnaperingen worden geregeld. Sprekers
dragen traditiegetrouw, en tot grote waardering van het bestuur en de werkgroepen, gratis bij
aan NJCM-seminars. Advocaten konden voor de seminars punten behalen indien dat naar hun
eigen inzicht de inhoud van hun vakbekwaamheid ten goede kwam.
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- ’Het EU-Handvest. Van toenemende betekenis voor de grondrechtenbescherming in de EU?’
(31 januari)

- ‘Cybercrime. Experts in discussie‘ (13 februari)
- Debat ‘Producten uit Israëlische nederzettingen. Over verantwoordelijkheden en medeplichtig-

heid van Nederlandse bedrijven en consumenten’ (27 februari)
- ‘Europeanizing human rights advocacy’ (24 april, ALV-seminar)
- ‘Zonder land geen identiteit noch recht? Staatloosheid in Nederland’ (11 juni, i.s.m. UvA)

‘Multinationals and Transparency in Foreign Direct Liability Cases’. Dutch disclosure rules
in the light of the right to Access to Remedy (16 juni, i.s.m. Amnesty International & Sustain-
alytics)‘Spoedcursus lobbyen voor NJCM-ers’ (30 augustus)

- ‘Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en het voorkomen van “Moderne
slavernij”’ (18 september, i.s.m. Clifford Chance)

- Lustrumcongres ‘Vrouwe Justitia zucht en steunt. Hoe houden we de rechtsstaat toekomst-
bestendig?’ (30 oktober)

- ‘Jihadgangers en mensenrechten‘ (18 november)
- ‘Vergeet mij (niet), Google’ (27 november)

Andere activiteiten
- Gesprek met prof.mr. Martin Kuijer, voorzitter Europese werkgroep over hervormingen

EHRM (10 januari)
- Nieuwjaarsborrel (16 januari)
- Netwerkbijeenkomst College voor de Rechten van de Mens & NJCM voor medewerkers

(28 januari)
- Evaluatie totstandkomingsproces NAP-MR bij Ministerie van BZK (29 januari)
- Gezamenlijke oproep (persbericht) aan de regering n.a.v. het Wetsvoorstel Wet terugkeer

en vreemdelingenbewaring, ’Nog een lange weg te gaan naar humane vreemdelingendetentie’
(21 februari)

- Deelname aan de paneldiscussie i.h.k.v. het vak ‘Human Rights, Law and Society’ aan de
Institute of Social Studies (Erasmus Universiteit Rotterdam) (28 februari)

- NJCM treedt toe tot de redactieadviesraad van het Rosa Parks Café (maart)
- Deelname aan expertmeeting Google Nederland over wetsvoorstel computercriminaliteit

III (9 april)
- Bijwonen Algemeen Overleg Mensenrechten, Tweede Kamer (10 april)
- Uitreiking vijfde Thoolen NJCM-Scriptieprijs aan Suzanne Poppelaars voor ‘Het recht op

bronbescherming: hoe verder na Voskuil en Sanoma?’ (24 april)
- Remco Slim (Erasmus Universiteit Rotterdam) gekozen als eerste winnaar van de Schoemaker-

Sustainalytics Student Competition on Business and Human Rights (16 mei)
- Input geleverd t.b.v. bezoek Nils Muižnieks, Mensenrechtencommissaris van de Raad van

Europa, aan Nederland in mei (16 mei)
- Gesprekken met Nils Muižnieks, Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa (20

mei)
- Overleg partners Meer Partijen Initiatief: Amnesty, Cordaid, NJCM, SIM, Tom Zwart & Dietz

Dröge en van Loo (20 mei, 24 september)
- Jaarlijks gesprek met de Minister van Buitenlandse Zaken; Netwerkbijeenkomst BMO, ‘Een

concreet Europees mensenrechtenbeleid: wat is nodig?’ (17 juni)
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- Interview met Marloes van Noorloos over ‘verheerlijking van terrorisme’, http://
www.radio1.nl/popup/terugluisteren-programma/3/2014-08-21 (journaal van 16.30 uur
vanaf 1.06.10u, 21 augustus)

- Eerste jaarlijkse bijeenkomst European Liberties Platform (25 t/m 27 september, Londen)
- Interview met Marloes van Noorloos, ’Toegankelijkheid rechtsstaat is in gevaar’, i.h.k.v. het

NJCM-lustrumcongres, website van het Humanistisch Verbond, http://www.humanistisch
verbond.nl/nieuws/njcm-toegankelijkheid-rechtsstaat-is-in-gevaar (15 oktober)

- Interview met Marloes van Noorloos over NJCM- seminar ‘Jihadgangers en mensenrechten’,
http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2014-11-18/06:00 (vanaf 50.38u, 18 novem-
ber).

- Tweejaarlijkse EHRM-NGO bijeenkomst over het functioneren en toekomst van het Hof en
voorafgaand een voorbereideinde bijeenkomt van Open Society Foundations voor NGO’s
(20 t/m 21 november, Straatsburg)

- Deelname aan ‘UN Forum on Business and Human Rights’ (1 t/m 3 december, Genève)
- Video advocacy training for liberties.eu (2 t/m 5 december, Boedapest)
- Bijdrage aan de training van mensenrechtenverdedigers van Justice and Peace: workshop

over internationaal procederen (3 december)
- Bijdrage aan de training van mensenrechtenverdedigers van Justice and Peace: interactieve

presentatie over de rol van NGO’s bij de landensessies van de VN-verdragsorganen (5
december)

- Deelname aan rondetafelconferentie ‘Mensenrechten in Nederland & Nationaal Actieplan
Mensenrechten’ van het Ministerie van BZK (10 december)

- Ontmoetingen met buitenlandse mensenrechtenverdedigers i.h.k.v. de Dutch Visitors Pro-
gramme van Buitenlandse Zaken (verschillende data)

Het Public Interest Litigation Project
Het PILP is officieel van start gegaan in mei 2014 toen advocaat Jelle Klaas werd aangesteld
als projectcoördinator. Doel van dit project is om in een periode van twee jaar te verkennen
of er in Nederland behoefte is aan en ruimte is voor strategisch procederen voor mensenrechten.

De projectcoördinator rapporteert aan het dagelijks bestuur van het PILP, dat in 2014 bestond
uit drie leden van de Kerngroep, en legt de geselecteerde zaken ter goedkeuring voor aan een
Projectraad alvorens een zaak kan worden aangenomen. De Projectraad is samengesteld uit het
dagelijks bestuur van het PILP en zes onafhankelijke deskundigen. Bij zijn dagelijkse werkzaam-
heden overlegt de projectcoördinator met de uitvoerend directeur van het NJCM en wordt hij
ondersteund door stagiairs.

Op 6 oktober werd de Projectraad van het PILP geïnstalleerd. Op 8 oktober werd het project
gelanceerd met een interview met Jelle Klaas op Radio 1 en het online gaan van de website
www.pilpnjcm.nl.

Het PILP heeft in 2014 een kleine twintig organisaties en bedrijven als ‘medestanders’ mogen
aanmerken. Medestanders ondersteunen het PILP als project of zijn in een van de zaken van
het PILP betrokken (geweest). Zij onderscheiden zich van andere deelnemers in hun openbare
steunbetuiging aan het PILP door middel van vermelding van hun naam op de website. Zie
de website de rubriek ‘medestanders’ voor de steeds langer wordende lijst.

In 2014 gaf de Projectraad groen licht voor de eerste zaak van het PILP, tegen ’het uitsterf-
beleid van woonwagenkampen door gemeenten’. De zaak werd voorgedragen door woonwagen-
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bewoners die dreigden te worden uitgezet na het overlijden van hun moeder. In de voorbereiding
van deze zaak bezocht het PILP-team verschillende woonwagenkampen en werd een brainstorm
bijeenkomst gehouden met de getroffenen, belangengroepen, advocaten en NJCM-deskundigen.
De zaak begon officieel met het verzoek aan de betreffende gemeente om een gesprek. Toen
de gemeente weigerde, is een dagvaarding uitgegaan. Daarnaast werden in 2014 dossiers opgezet
op de volgende onderwerpen: ‘seksisme in het openbaar’, ‘Afghanen en de 1F-procedure’, ‘etnisch
profileren door de politie’ en ‘mensenrechteneducatie’. Een twintigtal andere ideeën voor
mogelijke zaken wordt verder onderzocht. Dat er (veel) behoefte aan en ruimte is voor strategisch
procederen voor mensenrechten in Nederland, staat inmiddels buiten kijf.

Website en sociale media
Op 31 december 2014 waren er 2.216 volgers op Twitter-account ‘@NJCM_nl’ (sinds 2011). Op
31 december 2013 waren dat er 1.274 en op 13 februari 2013: 659. Het Facebook-account, dat
in juni 2012 is geactiveerd, heeft ook meer ‘likers’ dan vorig jaar. Op 31 december 2014: 513
(31 december 2013: 314 en 1 januari 2013: 97). De LinkedIn-groep heeft 362 leden (28 februari
2014: 308). Het LinkedIn-‘bedrijfsprofiel’ dat in februari 2014 in gebruik is genomen wordt
inmiddels door 132 personen gevolgd. Het persoonlijke LinkedIn-account, dat in diezelfde maand
was aangemaakt, om berichten te plaatsen in de groep en op het bedrijfsprofiel heeft inmiddels
128 connecties. De social media van het NJCM worden beheerd door Douwe Sikkema.

4 Samenwerking met derden

Breed Mensenrechten Overleg
Het NJCM heeft ook in 2014 een actieve rol gespeeld binnen het Breed Mensenrechten Overleg
(BMO), dat sinds 1979 de mensenrechtenontwikkelingen in het Nederlands buitenlands beleid
volgt en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Tweede Kamer hieromtrent adviseert.

Het BMO kwam in 2014 vijf maal bijeen in een reguliere vergadering. Daarnaast vond er
driemaal overleg plaats met de afdeling Mensenrechten en politiek-juridische zaken van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en sprak een kleinere delegatie van het BMO op 17 juni met
minister Timmermans. Diezelfde dag organiseerde het BMO een netwerkbijeenkomst, die in
het teken stond van het Europese mensenrechtenbeleid, zowel binnen als buiten de EU.

De MVO-tak van het BMO schreef in maart met Partos, de branchevereniging voor Internatio-
nale Samenwerking in Nederland, een reactie op de Meerjarige Strategische Plannen 2014-2017
(MJSP’s) t.b.v. een Algemeen Overleg.

Net als in 2013 werden in 2014 in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken
en Spui25 drie debatten georganiseerd over mensenrechten(verdedigers) onder de gezamenlijke
titel ‘Human Rights: What’s Your Argument?’. De drie debatten in 2014 droegen de volgende
ondertitels: ‘Maatschappelijke ruimte onder druk’, ‘Mensenrechten verdedigen in moeilijke
omstandigheden’ en ‘How to defend human rights with limited freedom of expression?’.

Het BMO is een samenwerkingsverband van mensenrechtenorganisaties met een permanent
secretariaat en een parttime coördinator. Het permanente secretariaat werd in de zomer van
2012 opgezet als een pilot voor tweeëneenhalf jaar en met financiële toezeggingen van de
deelnemende organisaties. In 2014 is besloten om nog een jaar door te gaan met het permanente
secretariaat. In 2015 zullen de leden zich weer bezinnen over het functioneren van het BMO
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en het secretariaat. Voor een overzicht van de leden van het BMO en de brieven die zij gezamen-
lijk uitstuurden zie www.bmoweb.nl.

Breed Mensenrechten Overleg Nederland
Het NJCM is sinds november 2013 voorzitter van het Breed Mensenrechten Overleg Nederland
(BMO-NL). Het BMO-NL, dat in 2009 is opgericht, is een samenwerkingsverband van mensen-
rechten NGO’s die elkaar wederzijds informeren en, wanneer zij dat opportuun achten, gezamen-
lijk optrekken om het mensenrechtenbeleid in Nederland te beïnvloeden. In 2014 domineerde
het Nationaal Actieplan Mensenrechten goeddeels de agenda van het BMO-NL: vragen omtrent
de coördinatie door BZK; de infrastructuur om het actieplan te implementeren, zowel binnen
de overheid als in relatie tot het maatschappelijk middenveld; de opvolging van de toezeggingen
van de coördinerend minister tijdens het Algemeen Overleg e.d. Verder werd onder meer het
bezoek van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa aan Nederland in mei 2014
besproken.

Het NJCM organiseerde in 2014 drie bijeenkomsten voor het BMO-NL, waarvan één met
vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met BZK
is van gedachten gewisseld over de invulling van de mensenrechtendialoog tussen de betrokken
organisaties en de relevante ministeries. Daaruit volgde onder meer het idee om thematische
bijeenkomsten te organiseren, waarbij van weerszijden de relevante deskundigen aanwezig
zouden zijn, om de dialoog over mensenrechten in Nederland meer te concretiseren en inhoudelij-
ker te maken. Het BMO-NL pakt dit idee in 2015 op.

Er heeft zich in 2014 een nieuwe partner aangesloten bij het BMO-NL: ieder(in), het netwerk
voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Verder bestaat het BMO-NL uit: Amnesty
Nederland, Art.1/ Radar, COC Nederland, Defence for Children – ECPAT Nederland, Justice
and Peace The Netherlands, 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 – in
tegenstelling tot het BMO ‘Internationaal’- op vrijwillige basis gevoerd.

Meer Partijen Initiatief Mensenrechten in Nederland
In het voorjaar van 2014 werd het Meer Partijen Initiatief Mensenrechten in Nederland (MPI)
in het leven geroepen door Amnesty International Nederland, Cordaid, NJCM, Studie- en
Informatiecentrum Mensenrechten, en de Onderzoeksschool Rechten van de Mens in samenwer-
king met Open Society Foundations en Dietz, Dröge en Van Loo.

Aanleiding voor dit initiatief was het gebrek aan aandacht voor mensenrechten in Nederland
in het parlement, dat deze rechten nog steeds vooral beziet in het kader van buitenlands beleid.
Met de Mensenrechtendialoog worden lastige onderwerpen, die politiek veelal jarenlang vast
zitten, besproken aan de hand van introducties door praktijkdeskundigen van buiten de Tweede
Kamer. De fracties van in ieder geval SP, D66, GroenLinks, CDA, SGP, PvdA en Christen-
Unie hebben aangegeven de Mensenrechtendialoog te steunen.

In 2014 zijn twee mensenrechtendialogen voorbereid: Mensenrechten en gemeenten in het
kader van de decentralisaties en Mensenrechten in het (formeel en non-formeel) Nederlandse
onderwijs. Beide dialogen vinden begin 2015 plaats in de Tweede Kamer.
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Het secretariaat van het MPI wordt gevoerd door René Rouwette van Dietz, Dröge en Van
Loo. Het NJCM agendeert onderwerpen, levert inhoudelijke input, denkt strategisch mee en
stelt zijn netwerk ter beschikking.

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

Het PMRE kwam in 2014 viermaal bijeen. Hierbij stonden drie zaken centraal: de lobby voor
een vaste plek voor mensenrechteneducatie in het funderend onderwijs; input leveren voor het
jaar van de kinderrechten voor openbare scholen (2014-2015); het schrijven van een basisvisie
over MRE en de bouw van een nieuwe website.

In het kader van de lobby is het afgelopen anderhalf jaar tevergeefs geprobeerd om de
ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te spreken. Ook nadat
staatssecretaris Dekker aangaf te zullen kijken naar een plek voor MRE in het burgerschapsonder-
wijs (brief d.d. 16 december 2013) was hiervoor geen animo bij het ministerie. Daarop is het
probleem aangekaart bij het PILP-NJCM en wordt een juridische procedure overwogen. Tegelij-
kertijd heeft het PMRE de politieke weg nog niet opgegeven. Het PMRE werkt mee aan de
invulling van de tweede mensenrechtendialoog dat als thema ‘Mensenrechten in het (formeel
en non-formeel) Nederlandse onderwijs’ heeft.

In 2014 sloot het Liliane Fonds zich aan bij het PMRE. De andere leden zijn: Amnesty
International (secretariaat), Anne Frank Stichting, Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO),
Defence for Children – ECPAT Nederland, DCDD (Dutch Coalition on Disability and Develop-
ment), HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs), Movies that Matter en het NJCM. Het College
voor de Rechten van de Mens is waarnemend lid.

Schaduwrapportages
Staten hebben de verplichting om periodiek te rapporteren over de naleving van de VN-mensen-
rechtenverdragen waar zij partij bij zijn. Naast deze verplichting voor verdragspartijen is er
voor andere belanghebbenden, zoals mensenrechtenorganisaties, ruimte om een zogenaamde
schaduwrapportage in te dienen. Het NJCM doet dit al jaren, soms alleen maar bij voorkeur
met een brede coalitie van maatschappelijke organisaties die op het gebied van een bepaald
verdrag werkzaam zijn. De voorbereiding van een gezamenlijke schaduwrapportage wordt indien
er belangstelling voor is en de capaciteit van het NJCM het toelaten voorafgegaan door een
brainstormsessie met de relevante maatschappelijk organisaties over de belangrijkste zorgpunten
bij de naleving van een verdrag. Daarnaast wordt het productieproces van de rapportage
besproken en worden afspraken gemaakt over de deadlines. De namen van alle partnerorganisa-
ties die inhoudelijk hebben bijgedragen dan wel akkoord zijn met de tekst worden op de
schaduwrapportages vermeld. Het NJCM probeert altijd één of meer van de opstellers van een
rapport af te vaardigen naar Geneve om het nader toe te lichten aan de leden van de VN-
Comités. De ervaring leert dat hierdoor een veelzijdiger begrip ontstaat over de mensenrechtelijke
kwesties die in een bepaalde periode spelen in Nederland bij de Comitéleden die van over de
hele wereld komen en niet altijd even goed bekend zijn met de rechtsstatelijke en culturele
aspecten van ons land.
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De Nederlandse sessie over de naleving van het Verdrag tegen Rassendiscriminatie werd
in 2014 opnieuw uitgesteld, naar augustus 2015, wegens de vertragingen die het Comité door
de jaren heen heeft opgelopen. Het coördinatie- en schrijfteam van het NJCM heeft deze extra
tijd aangegrepen om de eerste versie van de schaduwrapportage te updaten en uit te breiden,
zowel met nieuwe partnerorganisaties als inhoudelijke onderwerpen. Het rapport wordt in het
voorjaar aan de partnerorganisaties voorgelegd voor medeondertekening.

European Liberties Platform
Met het streven om zijn blik te verbreden naar Europa maakte het NJCM zich, als het Nederland-
se lid van het European Liberties Platform, in 2014 sterk voor de ontwikkeling van de website
liberties.eu. Deze site is een nieuwsbaak voor ontwikkelingen op het gebied van fundamentele
rechten en vrijheden in de Europese Unie.

Het NJCM levert, middels een projectteam onder leiding van Nina Kesar, eigen nieuws aan
voor de website, maar ook dat van andere organisaties en naar aanleiding van berichten uit
de media. Deze worden vervolgens door de vertalers van het platform in (bijna) alle talen van
de aangesloten organisaties vertaald. Dat waren er eind 2014 dertien. Zodoende ontstaat bij
de deelnemende organisaties en andere lezers een steeds vollediger beeld van de staat van
Europese rechtsstaten en kunnen op termijn ook EU-brede trends worden gesignaleerd.

Het ELP heeft de potentie om uit te groeien tot een mobiliserende kracht binnen de EU.
Naast het delen van nieuws, biedt het ELP met liberties.eu ook mogelijkheden om campagnes
te voeren teneinde Europese burgers te mobiliseren om op te komen voor hun rechten of tegen
bepaald beleid of bepaalde praktijken; om enquêtes te houden waarmee kan worden nagegaan
wat er leeft onder Europese burgers; en om te lobbyen middels gezamenlijke brieven aan
nationale parlementen of bijvoorbeeld het Europees Parlement of de Commissie.

In september vond de eerste bijeenkomst van het platform plaats in Londen. Daar bleek
dat alle organisaties soortgelijke zorgen delen over de afbrokkeling van hun rechtsstaat, al gaat
het in het ene land sneller dan het andere. Daarnaast zijn er grote zorgen over discriminatie
en stigmatisering. Op een paar organisaties na hebben de meeste leden niet de capaciteit om
te lobbyen op Europees niveau. Dit is waar gezamenlijke optrekken nuttig zou kunnen zijn.
Voor de eerste periode werd besloten prioriteit te geven aan het delen van nieuws via liberties.eu
om beter inzicht te verkrijgen in de problemen die spelen in de verschillende landen en eventuele
overlappende trends te signaleren. Campagnes en petities van de deelnemende organisaties
kunnen reeds worden ondersteund door de afzonderlijke partners uit het platform. Eventuele
platform brede acties worden doorgeschoven naar bespreking op de volgende jaarlijkse bijeen-
komst.

Sustainalytics
Op het gebied van bedrijven en mensenrechten was er in april goed nieuws: masterstudent Remco
Slim van de Erasmus Universiteit Rotterdam werd uitgeroepen als de eerste winnaar van de
essay-wedstrijd ‘Schoenmaker-Sustainalytics Student Competition Business & Human Right’.
Slim won een vier maanden lange stage bij Sustainalytics. In hoofdstuk zes van dit jaarverslag,
onder het kopje ’Werkgroep Duurzaam Ondernemen en Mensenrechten’, is een stukje opgenomen
over zijn stage-ervaring.

Deze essay-wedstrijd werd ingesteld ter herinnering van NJCM’s in 2012 overleden vice-
voorzitter Daan Schoemaker. Het is een samenwerking tussen het NJCM en Sustainalytices,
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de laatste werkgever van Daan Schoemaker. Het idee is om studenten met affiniteit voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren om hierin door te groeien.

De tweede essay-wedstrijd wordt in september 2015 uitgeschreven. Daarna zal een evaluatie
plaatsvinden en komt er mogelijk een vervolg.

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

5 NJCM

Organisatie NJCM

De organisatie van het NJCM bestaat sinds mei 2014 uit drie onderdelen: de Vereniging NJCM,
die activiteiten ontplooit, de Stichting NJCM-Boekerij, die het Nederlands Tijdschrift voor de
Mensenrechten (NTM//NJCM-Bulletin) en andere publicaties uitgeeft en het PILP dat van mei
2014 tot mei 2016 strategisch procederen in Nederland verkent. Het werk binnen de vereniging
wordt geheel gedaan door vrijwilligers die ondersteund worden door een professioneel secreta-
riaat. Het PILP wordt geleid door een projectcoördinator en ondersteund door een stagiair.

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

Algemene Ledenvergadering
Het NJCM had op 1 januari 2014: 950 leden en op 1 januari 2015: 956 leden. In 2014 zijn er 79
nieuwe leden bijgekomen en hebben 73 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 geplaatst voor actieve leden op
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de eigen website en op oneworld.nl. Nieuwe leden kwamen in 2014 ook binnen via een aantal
nieuwe kanalen; volgers van het NJCM Twitter-account en uit het netwerk van het PILP.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vond plaats op 24 april 2014. De notulen van de
ALV zijn na te lezen in NTM/NJCM-Bull. 2014, p. 399 en het verslag van het ALV-debat
‘Europeanizing human rights advocacy’ is te vinden in NTM/NJCM-Bull. 2014, p. 404-406.

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 – vice-voorzitter
mr. H.J.E. (Herman) Veerbeek – penningmeester

Kerngroep
In de verslagperiode was de kerngroep (KG) als volgt samengesteld:
mr. H.T. (Hilde) Bos-Ollermann – voorzitter werkgroep Staats- en bestuursrecht
mr. T. (Ton) van den Brandt – algemeen bestuurslid
mr. (Reinier) Feiner – lid werkgroep Jeugdrecht en Gezondheidsrecht
mr. F.A. (Friederycke) Haijer – algemeen bestuurslid
mr. N. (Nina) Kesar – voorzitter werkgroep Europees recht
mr. dr. E.R. (Eva) Rieter – algemeen bestuurslid
dhr. D. Tj. (Douwe) Sikkema – algemeen bestuurslid
mr. L. (Lucille) van Wijnbergen – voorzitter werkgroep Vreemdelingenrecht

Werkgroepen
Het NJCM heeft de volgende werkgroepen:
- Duurzaam Ondernemen En Mensenrechten (tot 2014 stond de ‘O’ voor ‘Ontwikkeling’)
- Europees recht
- Internationale Bescherming Mensenrechten
- Internationaal Strafrecht (tot mei 2014: Europees strafrecht)
- Jeugdrecht en Gezondheidsrecht
- Staats- en bestuursrecht
- Strafrecht
- Vreemdelingenrecht

Stichting NJCM-Boekerij
De Stichting NJCM-Boekerij geeft het NTM/NJCM-Bulletin uit en losse publicaties die de mensen-
rechten betreffen. NTM/NJCM-Bulletin jaargang 39 (2014) heeft een omvang van 774 pagina’s
en wordt gezonden aan NJCM-leden en abonnees. Het NTM/NJCM-Bulletin wordt vanaf jaargang
40 (2015) een kwartaalblad met grotere (wetenschappelijke) artikelen en beschouwingen. D e
informatieve actualiteitenrubriek blijft zoals de lezers het gewend zijn.

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 2014 gebeurd (C= 2.964,14).
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In 2014 verscheen de 54e publicatie van de NJCM-Boekerij, ‘Het recht op bronbescherming:
hoe verder na Voskuil en Sanoma?’. Dit is de winnende scriptie van de vijfde winnaar van de
Thoolen NJCM-Scriptieprijs Suzanne Poppelaars.

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

Het Public Interest Litigation Project (PILP)

Projectraad PILP - adviseurs:
prof. mr. T. (Tom) Barkhuysen, Universiteit Leiden, Stibbe
prof. dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer, Universiteit Utrecht (UU)
mr. M. (Maxim) Ferschtman, Open Society – Justice Initiative
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
mr. F. (Folkert) Jensma, NRC Handelsblad

Projectraad PILP - dagelijks bestuur:
mr. dr. L.A. (Marloes) van Noorloos, voorzitter NJCM
mr. H.J.E. (Herman) Veerbeek, penningmeester en algemeen bestuurslid NJCM
mr. dr. E.R. (Eva) Rieter, bestuurslid NJCM

Projectcoördinator PILP:
mr. J. (Jelle) Klaas

Stichting Vrienden NJCM
Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van het NJCM
De Stichting Vrienden van het NJCM heeft het afgelopen jaar C= 1.407 van donateurs ontvangen.
Dit is minder dan in 2013 toen C= 1.766 werd gedoneerd. Het aantal donateurs is afgenomen
van 30 donateurs in 2013 tot 23 in 2014.

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).

College van Advies
In 2014 kwam het College van Advies op 27 januari bijeen met de kerngroep voor de jaarlijkse
samenkomst over het reilen en zeilen van de Vereniging. Tijdens deze bijeenkomst is onder
meer gesproken over het thema voor het lustrumcongres en dat voor de Algemene Ledenvergade-
ring. Voorzitter van het College van Advies Wilhelmina Thomassen en collegelid Jit Peters gaven
aan nog een jaar door te gaan en daarna af te treden. Thomassen maakte sinds 2006 deel uit
van het College, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Peters was in 2005 toegetreden tot
het College. Het bestuur nodigt in 2015 nieuwe leden uit na overleg met het College.
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In de verslagperiode was het College van Advies als volgt samengesteld:
mr. W.M.A. (Wilhelmina) Thomassen (voorzitter)
mr. dr. Q.A.M. (Quirine) Eijkman
mr. F. (Folkert) Jensma
mr. A.M.M. (Alphons) Orie
mr. J.A. (Jit) Peters
mr. J. (Jolien) Schukking

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

6 Verslagen werkgroepen

Werkgroep Duurzaam Ondernemen En Mensenrechten (DOEM)
Het was weer een mooi jaar voor de werkgroep Duurzaam Ondernemen en Mensenrechten
(DOEM). Aan het begin van 2014 mocht de werkgroep de winnaar bekend maken van de eerste
‘Schoenmaker-Sustainalytics Student Competition Business & Human Right’: Remco Slim,
masterstudent rechten en economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Over zijn stage
bij Sustainalytics schrijft Remco:

‘Leren van enthousiaste mensenrechten-experts die van de wereld een betere en rechtvaardigere plek willen
maken: dat is wat de stage bij Sustainalytics in samenwerking met NJCM mij heeft gebracht. Gedurende
de stage bij Sustainalytics heb ik veel ervaringen opgedaan die mij veel gebracht hebben in mijn studie
en mij ook sterk gevormd hebben voor de toekomst.

Het hoofdonderdeel van mijn stage was het onderzoeken van trends met betrekking tot rechtszaken
tegen bedrijven naar aanleiding van mensenrechtenschendingen. Het uitvoeren van dit onderzoek in een
bedrijf wat in de dagelijkse praktijk met dit onderwerp bezig is, heeft mij een ervaring van bijna onschatbare
waarde gebracht. Waardevol is ook dat ik bij dit onderzoek kon bogen op de expertise van Ilse Griek. Zij
zette mij op het spoor om te kijken naar welke juridische routes gebruikt worden in verschillende risicosecto-
ren. Naar aanleiding van het onderzoek heb ik een essay geschreven waarin is uiteengezet dat slachtoffers
hun weg naar de rechtszaal steeds beter weten te vinden. Daarnaast dat bedrijven steeds vaker aangesproken
in lange, slepende en opeenvolgende juridische procedures. Zelfs in verschillende jurisdicties, tegelijkertijd.
Ook heb ik gekeken naar welke actoren. Daarnaast heb ik ook beschreven dat andere actoren, zoals
aandeelhouders van bedrijven met issues. Ook zij worden zich steeds meer bewust worden van de impact
en schade die zij lijden door mensenrechtenschendingen waarbij bedrijven (ook de risicobewuste) betrokken
zijn.

Deze onderwerpen liggen mij na aan het hart en ik hoop deze ervaringen om te zetten in een waarde-
volle bijdrage aan deze discussie. Ik heb de kennis, opgedaan in deze stage zeer goed toe kunnen passen
in mijn master ‘International Law’ en mijn scriptie. Ook een resultaat is dat ik recent ben gevraagd om
mijn essay mogelijkerwijs uit te werken in een onderzoeksvoorstel voor de Erasmus Universiteit. Daarnaast
ben ik op dit moment tijdelijk teruggevraagd door Sustainalytics om een bijdrage te leveren gezien mijn
succesvolle stage. Ik hoop hierbij ook de ervaringen van mijn stage hoop toe te passen en verder te
ontwikkelen. Al met al is deze stage een unieke ervaring geweest waarbij ik bijzondere mensen heb mogen
ontmoeten.’
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De ‘Schoenmaker-Sustainalytics Student Competition Business & Human Right’ is in 2013 in
het leven geroepen door het NJCM en Sustainalytics ter nagedachtenis van hun in 2012 plotseling
overleden collega Daan Schoemaker. Het is de bedoeling om de wedstrijd eens in de twee jaar
uit te schrijven om meer studenten kennis te laten maken met de toepassing van mensenrechten
in het bedrijfsleven en daarmee Daan’s werk voort te zetten.

Daarnaast hielp DOEM in 2014 aan het organiseren van een expertmeeting bij Amnesty
International over ‘Multinationals and Transparancy in Foreign direct Liability cases’. Hoewel
deze meeting een erg specifiek onderwerp had, was er veel belangstelling voor. Ook deze avond
stond in het teken van de nagedachtenis van Daan Schoenmaker, die ook bij Amnesty een
geliefde collega was. Tijdens deze meeting hebben Liesbeth Enneking (Universiteit Utrecht),
Audrey Gaughran (Amnesty), Remme Verkerk (Houthoff), David Chivers (Erskins Chambers),
en Cees van Dam (Rotterdam School of Management) hun visie gegeven op het belang van de
mogelijkheid om (buitenlandse) bedrijven aansprakelijk te stellen voor mensenrechtenschendingen
in andere landen.

In september organiseerde DOEM een seminar met de titel ‘Internationaal maatschappelijk
verantwoord ondernemen en het voorkomen van moderne slavernij’. Tijdens dit seminar werd
vanuit verschillende kanten het probleem van moderne slavernij belicht. De sprekers waren
Louise Vytopil (Molengraaf Instituut), Luuk Esser (Bureau Nationaal Rapporteur mensenhandel
en seksueel geweld tegen kinderen), Sandra Claassen (Fairwork) en Jeffrey van Meerkerk
(Manpower). Zij belichtten het onderwerp vanuit een wettelijk perspectief, met concrete voorbeel-
den uit de praktijk en de visie van het bedrijfsleven.

Omdat het onderwerp vanuit allerlei verschillende perspectieven werd belicht had de
werkgroep aan het einde van de avond een mooi overzicht van alle issues betreffende dit
onderwerp. Het wettelijke kader werd duidelijk geschetst waarna de voorbeelden uit de praktijk
de ernst van het probleem goed in kaart brachten. Moderne slavernij is niet alleen een probleem
dat voorkomt in minder ontwikkelde landen, ook in Nederland worden mensen (vaak immigran-
ten) tegen hun wil vastgehouden om te werken. De werkgroep DOEM wil deze problematiek
dan ook verder oppakken. De leden zijn dan ook aan het kijken of een gids kan worden ontwik-
keld waarin in heldere stappen wordt uitgelegd hoe bedrijven met dit moeilijke onderwerp om
zouden moeten gaan. Het idee is om dit in 2015 te publiceren.

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 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Handvest van de grondrech-
ten van de Europese Unie (het Handvest). 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 Europees recht is het jaar 2014 begonnen met een druk bezocht seminar over
de effecten van de inwerkingtreding van het Handvest. Op 31 januari 2014 gaven hoogleraar
Sybe de Vries (Universiteit Utrecht), staatsraad Corinna Wissels, hoogleraar Tom Barkhuysen
(Universiteit Leiden) en rechter Sacha Prechal (Hof van Justitie van de Europese Unie) hun visie
over het toepassingsbereik van het Handvest, de betekenis ervan voor de Nederlandse rechtsprak-
tijk en de verhouding tussen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van
Justitie van de Europese Unie. De werkgroep Europees recht blijft de jurisprudentie van het
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Hof van Justitie van de Europese Unie en de nationale rechtspraktijk inzake het Handvest
monitoren.

Eind 2013 heeft de Raad van Europa een oproep gedaan voor een openbare raadpleging
over de toekomst van het EHRM op de lange termijn. De werkgroep Europees recht heeft namens
het NJCM begin 2014 een reactie geleverd op de consultatie Longer-term future of the system of
the European Convention on Human Rights and the European Court of Human Rights. De werkgroep
heeft daarnaast een bijdrage geleverd aan de reactie van het NJCM op de consultatie voor het
wetsvoorstel dat beoogt het recht op een eerlijk proces in de Grondwet op te nemen en op de
internetconsultatie voor het Wetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand.

Een aantal leden van de werkgroep Europees recht vertegenwoordigde het NJCM in 2014
ook buiten de landsgrenzen. In september reisde de voorzitter van de werkgroep af naar Londen
voor de eerste jaarlijkse bijeenkomst van het European Liberties Platform (ELP), een nieuwsagent-
schap voor mensenrechten dat in mei 2014 is opgericht. Het NJCM is het Nederlandse lid van
het ELP en schrijft voor de website van het platform - liberties.eu - over mensenrechtelijke
ontwikkelingen in de Nederlandse politiek en rechtsorde. Iets later dit jaar, in november, nam
een lid van de werkgroep de trein naar Straatsburg om deel te nemen aan de tweejaarlijkse
bijeenkomst voor NGO’s van het EHRM over het (verbeteren van) het functioneren van het
mensenrechtenhof. In december 2014 volgde de voorzitter van de werkgroep op uitnodiging
van het ELP een video-advocacy cursus in Boedapest.

Tot slot zijn werkgroepleden betrokken geweest bij verschillende projecten vanuit het bestuur,
zoals de organisatie van algemene ledenvergadering, de website van het PILP en de nieuwe
website van het NJCM.

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

Werkgroep Internationale Bescherming Mensenrechten (IBM)
De werkgroep Internationale Bescherming Mensenrechten (IBM) houdt zich enerzijds bezig met
de implementatie van VN-mensenrechtenverdragen in Nederland en anderzijds met het Neder-
landse buitenlandse mensenrechtenbeleid. Hiermee heeft de werkgroep twee belangrijke taken,
namelijk:
1. Het coördineren van en inhoudelijk bijdragen aan schaduwrapportages aan de verschillende

VN-comités waaraan Nederland periodiek moet rapporteren, en het toezicht houden op
de opvolging van aanbevelingen of uitspraken van toezichthoudende organen die voortvloei-
en uit toezichtprocedures;

2. Het Nederlandse buitenlandse beleid tegen het licht van de mensenrechten houden en de
regering en politiek hierover adviseren.

In 2014 heeft werkgroep IBM zich wederom actief bezig gehouden met een aantal toezichtproce-
dures bij de Verenigde Naties, waarvoor IBM rapportages heeft gecoördineerd en samengesteld
namens een groot aantal organisaties uit het Nederlands maatschappelijk middenveld.

Voor de eerste maal heeft het NJCM een brief geschreven ten behoeve van het Comité dat
waakt over het Verdrag tegen gedwongen verdwijningen. Het NJCM was de enige maatschappe-
lijke organisatie die van die gelegenheid gebruik heeft gemaakt. De inzending van het NJCM
is na te lezen op de website van het NJCM en het VN-Comité.
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Daarnaast heeft de werkgroep in 2014 het coördinatie- en schrijfproces ten behoeve de
schaduwrapportage voor het VN-Verdragscomité bij het Verdrag tegen Rassendiscriminatie
voortgezet. Vanwege het uitstel van de behandeling van de Nederlandse rapportage bij het
Verdragscomité (zomer 2015 in plaats van najaar 2013) is ook de afronding van de schaduw-
rapportage tot begin 2015 uitgesteld opdat er ook recente ontwikkelingen in kunnen worden
meegenomen.

Samen met andere werkgroepen en leden van het NJCM heeft IBM input geleverd voor het
eerste Algemeen Overleg Mensenrechten (10 april), alsmede ter voorbereiding van het bezoek
van Mensenrechtencommissaris Nils Muižnieks van de Raad van Europa aan Nederland (20-22
mei).

De werkgroep IBM heeft op 11 juni een bijeenkomst georganiseerd in SPUI25 te Amsterdam,
‘Zonder land geen identiteit en recht? Staatloze mensen in Nederland’. Deze actuele bijeenkomst
heeft veel bezoekers getrokken en de werkgroep houdt ten aanzien van dit belangrijke onderwerp
een vinger aan de pols. Voor een verslag zij verwezen naar NTM-NJCM –Bull. 2014, p. 550-552.

Een lid van de werkgroep IBM heeft op 2 december op initiatief van het NJCM in haar
hoedanigheid van bestuurslid van het Clara Wichman Proefprocessenfonds een interessante
bijeenkomst georganiseerd over de recente Nederlandse klacht bij het VN-Vrouwenrechtencomité
over economisch, sociale en culturele rechten van vrouwen. Het betrof met name de rechtstreekse
afdwingbaarheid van ICESCR-rechten. Dit onderwerp staat hoog op de agenda van de werkgroep
IBM.

Na twee jaar voorzitter te zijn geweest, geeft Anne Scheltema Beduin begin 2015 het stokje
door aan Szilvia Csevár, die sinds begin 2011 lid is van de werkgroep IBM.

Werkgroep Internationaal Strafrecht (ISR)
In 2014 zijn de internationale ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten en de doorwer-
king daarvan in de nationale strafrechtspleging door de werkgroep Internationaal Strafrecht
(ISR) op de voet gevolgd. Waaronder, de nieuwe Overleveringswet, de beoogde wetswijziging
Wet internationale misdrijven en het Wetsvoorstel implementatie richtlijn Recht op een raadsman.
Namens de werkgroep is input geleverd ten behoeve van de reactie van het International Commis-
sion of Jurists op de Directive on Legal Aid en de Directive on Procedural Safeguards for Children
van de Europese Unie. Bij de inwerkingtreding van de nieuwe Overleveringswet is uitvoerig
stilgestaan bij de vraag of deze een wezenlijk verschil met zich meebracht in vergelijking met
de waarborgen in de uitleveringsprocedures ten aanzien van de rechtsbescherming van de
verdachte. Uiteindelijk is besloten af te zien van lobbyactiviteiten, omdat het een in hoofdzaak
theoretisch verschil betrof.

Op 28 januari vond een kennismakingsbijeenkomst tussen medewerkers van het College
voor de Rechten van de Mens (CRM) en NJCM-werkgroepleden plaats. Hierbij was de werkgroep
ISR vertegenwoordigd.

Op 20 mei is de scope van de werkgroep uitgebreid naar Internationaal Strafrecht. Tot die
tijd hield de werkgroep zich bezig met de doorwerking van Europees strafrecht in de Nederland-
se rechtsorde en de vraagstukken voor mensenrechtenbescherming dienaangaande. Gaandeweg
werd ook de doorwerking van het internationale strafrecht in de nationale sfeer in de werkgroep
besproken. Deze uitbreiding vormde de aanleiding om de naam van de werkgroep te veranderen
van Europees Strafrecht naar Internationaal Strafrecht. Onder de nieuwe benaming valt uiteraard
ook het Europees strafrecht.
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Op 18 november organiseerde de werkgroep ISR in samenwerking met de werkgroep
Strafrecht en het NJCM-bestuur een goedbezocht seminar (80 deelnemers) met als titel ‘Jihad-
gangers en mensenrechten’. Tijdens dit seminar werden aan de hand van het Actieprogramma
Integrale Aanpak Jihadisme (d.d. 29 augustus 2014) van het kabinet de antiterrorisme-maatregelen
besproken. Marloes van Noorloos, voorzitter van het NJCM, leidde de avond. Sprekers waren
Quirine Eijkman, van Amnesty International Nederland en het Centre for Terrorism and Counter-
terrorism van de Universiteit Leiden, Jan-Peter Loof van het CRM en als laatste kwamen officier
van justitie Nicole Vogelenzang en senior parketsecretaris Rink Janssens aan bod over de
opsporing en vervolging. Zie het NTM-NJCM-Bulletin 2014 (p. 766-770) voor een uitgebreid
verslag.

Met betrekking tot jurisprudentie heeft de werkgroep de langverwachte Salduz-uitspraak
van de Hoge Raad op 1 april 2014 besproken. Ook was er aandacht voor het vraagstuk van
gelijkstelling van een vreemdeling met een Nederlander. De uitspraak in de zaak van de
Congolese getuigen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 juni
2014 is uitvoerig besproken. Een interessante kwestie en in de kern een asielzaak; deze personen
zijn (vanuit detentie in de DRC) als getuigen onder de rechtsmacht van het ICC naar Nederland
gehaald, vervolgens hebben ze hier asiel aangevraagd. Op grond van de vermoedelijke eigen
betrokkenheid bij oorlogsmisdaden is deze asielaanvraag op basis van artikel 1F Vluchtelingenver-
drag afgewezen. Het is de eerste keer dat deze situatie zich voordoet (alsook de eerdere uitspra-
ken betreffende deze getuigen over de vraag of de asielaanvragen wel in behandeling moesten
worden genomen omdat ze in detentie bij het ICC zaten - de vraag was of ze zich juridisch wel
in Nederland bevonden).

De werkgroep is in 2014 zes keer bij elkaar gekomen in Den Haag. Omdat het aantal actieve
leden van de werkgroep eind 2013 drastisch terugliep, is in februari 2014 een vacature voor
nieuwe werkgroepleden uitgezet. Dit leidde tot een forse uitbreiding van het ledenaantal; maar
liefst vijftien enthousiastelingen hebben zich gecommitteerd aan de werkgroep. Lieke van Wijk
was in 2014 voorzitter van de werkgroep.

Werkgroep Jeugdrecht en Gezondheidsrecht
De werkgroep Jeugdrecht en Gezondheidsrecht volgt kritisch de ontwikkelingen in het jeugdrecht
en het gezondheidsrecht om te zien of in de regelgeving en het beleid aangaande deze rechts-
gebieden de mensenrechten voldoende worden gerespecteerd. Gezien de samenstelling van de
werkgroep is in de praktijk de aandacht hoofdzakelijk gericht op jeugdrechtelijke thema’s.

In 2014 heeft de werkgroep zich beziggehouden met een aantal zeer uiteenlopende onderwer-
pen. Zo is er gediscussieerd over de jeugdhulpverlening, het rapport van de Kinderombudsman
over leerplicht, over minderjarigen in de psychiatrie en over het recht op gezondheid naar
aanleiding van het verschijnen van de VN-richtlijn. Een terugkerend thema in de werkgroep-
bijeenkomsten is ook de inzet van drones in oorlogsgebieden en de ingrijpende gevolgen hiervan
voor kinderen.

Het veld van de jeugdzorg en jeugdbescherming is volop in beweging. Het jeugdstelsel is
per 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd. Daarnaast heeft de Eerste Kamer op 11 maart 2014 het
voorstel voor de herziening van de maatregelen van kinderbescherming goedgekeurd. Al deze
wetswijzigingen roepen vragen op over de rechtsbescherming van ouders en jeugdigen.
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De mogelijkheden van de werkgroep om te reageren op deze nieuwe ontwikkelingen worden
grotendeels bepaald door de beschikbaarheid van de leden van de werkgroep. In zowel 2013
als 2014 was dit beperkt door de vele wisselingen in de samenstelling van de werkgroep.

De werkgroep is al enige tijd bezig met het opzetten van een project over de mensenrechtelij-
ke aspecten van besnijdenis m/v. Over dit onderwerp zal een bundel worden uitgebracht en
de werkgroep zal naar aanleiding van het verschijnen van dit boek een gelijknamige studiebijeen-
komst organiseren. Hoewel dit project in 2014 enige vertraging heeft opgelopen, zal de bundel
naar verwachting in de zomer van 2015 inhoudelijk worden afgerond en kan de studiedag
plaatsvinden in het najaar.

De werkgroep Jeugdrecht en Gezondheidsrecht vergadert ongeveer eenmaal per zes weken.
Enthousiaste lezers die geïnteresseerd zijn in actieve deelname aan deze werkgroep kunnen
via het NJCM-secretariaat contact opnemen met Goos Cardol.

Werkgroep Staats- en bestuursrecht
De werkgroep Staats- en Bestuursrecht bestaat uit een kleine, enthousiaste groep leden. Het
afgelopen jaar heeft de werkgroep verscheidene mensenrechtelijke onderwerpen op het vlak
van het staats- en bestuursrecht kritisch gevolgd, waaronder met name de ontwikkelingen op
het terrein van privacy en cybersecurity.

Zo kon het conceptwetsvoorstel Computercriminaliteit III in 2013 al rekenen op een reactie
van het NJCM in de internetconsultatie, in februari 2014 organiseerden de werkgroepen Staats-
en Bestuursrecht en Strafrecht een seminar met als titel ‘Cybercrime. Experts in discussie‘.

Vanaf het voorjaar waren enkele leden van de werkgroep SBR actief in de lustrumcommissie
die het congres ter gelegenheid van het 40-jatig bestaan van het NJCM op 30 oktober voor-
bereidde. Zij gaven onder meer invulling aan het minicollege ‘Liever geen slepende procedure:
alternatieven voor een gang naar de rechtbank’.

Op 27 november stonden voorvechters van de vrijheid van meningsuiting en het recht op
privacy tegenover elkaar in het door de werkgroep SBR georganiseerde seminar ‘Vergeet mij
(niet), Google’. Dit n.a.v. de controversiële uitspraak van het Europees Hof van Justitie van de
Europese Unie waarin Google werd verplicht omwille van de privacy in bepaalde gevallen
zoekresultaten op verzoek te wissen.

In 2015 hoopt de werkgroep Staats- en Bestuursrecht onder meer een bijdrage te leveren
aan adviezen en brieven van het NJCM in het kader van wetsvoorstellen die zien op o.a. de
wijziging van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het Nederlanderschap en
nationale veiligheid.

Werkgroep Strafrecht
De werkgroep Strafrecht heeft in samenwerking met de werkgroep Staats- en Bestuursrecht het
jaar 2014 ingeluid met een hot item: cybercrime. Op 13 februari 2014 gingen cybercrime-experts
Jaap-Henk Hoepman, Charlotte Konings en Frans Kolkman onder leiding van Christiaan
Baardman (coördinator van het Kenniscentrum Cybercrime en senior raadsheer) met elkaar in
discussie. Aanleiding vormde het Wetsvoorstel computercriminaliteit III, waarin een ‘terughack-
bevoegdheid’ voor de politie wordt geïntroduceerd en een ’decryptiebevel’ om een verdachte
te dwingen bepaalde gegevens te ontsleutelen. Het NJCM wierp de vraag op of het voorstel
in de huidige vorm in overeenstemming is te brengen met het recht op privacy, het recht van
een verdachte om zichzelf niet te belasten en de vrijheid van meningsuiting.
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De werkgroep Strafrecht heeft haar samenwerking met andere werkgroepen voortgezet.
NJCM-breed is de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa geïnformeerd naar
aanleiding van diens bezoek in mei aan Nederland. En er is met de werkgroepen een bezoek
gebracht aan het College voor de Rechten van de Mens.

Tussen de bedrijven door is hard gewerkt aan het lustrumcongres van het NJCM dat op
30 oktober 2014 zijn 40-jarig bestaan vierde met als thema: ‘Vrouwe Justitia zucht en steunt.
Hoe houden we de rechtsstaat toekomstbestendig?’ Onder de bezielende leiding van Egbert
Myjer traden diverse sprekers op, onder wie Ernst Hirsch Ballin, en werden verschillende
minicolleges en workshops georganiseerd. Een aantal leden van de werkgroep Strafrecht maakte
deel uit van de lustrumcommissie die het congres organiseerde. Zij ontfermden zich onder meer
over de invulling van het minicollege dat ging over ZSM, de nieuwe werkwijze van het Openbaar
Ministerie om veel voorkomende criminaliteit daadkrachtig, snel, passend en efficiënt aan te
pakken. Machiel Vink (landelijk ZSM-officier) en Patrick van der Meij (strafrechtadvocaat) gingen
kritisch in op de voordelen en valkuilen van ZSM.

Op 18 november 2014 heeft de werkgroep Strafrecht samen met de werkgroep Internationaal
Strafrecht een avondseminar georganiseerd over een ander actueel thema: ‘Jihadgangers en
mensenrechten’. Zie hierover boven, onder het kopje van werkgroep ISR, meer informatie.

Behalve wetsvoorstellen houdt de werkgroep ook jurisprudentie en actualiteiten op het gebied
van strafrecht nauwlettend in de gaten en doet het onderzoek naar diverse strafrechtelijke
onderwerpen. Zo worden de praktijk van ZSM en de regeling van de Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) kritisch onder de loep genomen.

Tot slot heeft de werkgroep in 2014 afscheid moeten nemen van Berte van Heemst als
gewaardeerde voorzitter. Berte blijft nog wel actief lid van de werkgroep. Nadine Achterberg
heeft het voorzitterschap van haar overgenomen. De werkgroep heeft dit jaar ook twee nieuwe
leden mogen verwelkomen. De werkgroep telt daarmee op dit moment ongeveer tien bevlogen
actieve leden. De werkgroep Strafrecht vergadert iedere laatste dinsdag van de maand in Den
Haag, Utrecht of Amsterdam. Geïnteresseerden in actieve deelname aan deze werkgroep kunnen
via het NJCM-secretariaat contact opnemen met werkgroepvoorzitter Nadine Achterberg.

Werkgroep Vreemdelingenrecht
De werkgroep Vreemdelingenrecht volgt de ontwikkelingen in het asiel- en migratierecht en
houdt zich daarnaast bezig met onderwerpen als mensenhandel en de rechten van etnische
minderheden in Nederland. De werkgroep vergadert maandelijks in Utrecht.

Het afgelopen jaar stond voor de werkgroep voor een groot deel in het teken van de proble-
matiek van uitbuiting van arbeidsmigranten en de rol daarin van malafide uitzendbureaus. De
werkgroep richtte zich in dat kader met name op de slechte omstandigheden waaronder Oost-
Europese werknemers soms moeten werken. Betwijfeld kan worden of het huidige SNA-keur-
merk, waar uitzendbureaus zich vrijwillig voor kunnen aanmelden, voldoende effectief is. Een
vraag die de werkgroep onderzoekt is of een vergunningstelsel voor uitzendbureaus niet de
voorkeur verdient boven deze zelfregulering door de uitzendbranche. Ook de in het wetsvoorstel
Wet aanpak schijnconstructies neergelegde maatregelen hebben de aandacht van de werkgroep.
Op 27 maart 2015 zal de werkgroep een seminar over uitbuiting van arbeidsmigranten organise-
ren.

Daarnaast heeft de werkgroep de recente ontwikkelingen wat betreft het recht op bed, bad
en brood voor vreemdelingen zonder verblijfstitel op de voet gevolgd. Naar aanleiding van
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de op 10 november 2014 gepubliceerde uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten -
waarin is bepaald dat de Nederlandse overheid vreemdelingen zonder verblijfstitel ten onrechte

uitsluit van basisvoorzieningen - heeft de werkgroep een bericht opgesteld voor de website van
het NJCM en liberties.eu. De Nederlandse overheid wordt in dit bericht opgeroepen om gehoor
te geven aan deze uitspraak en het beleid aan te passen, zodat vreemdelingen zonder verblijfstitel
aanspraak kunnen maken op basisvoorzieningen als voedsel, kleding en onderdak.

Verder moet op 20 juli 2015 de herziene Procedurerichtlijn in de Nederlandse wet- en
regelgeving zijn geïmplementeerd. De werkgroep heeft de ontwikkelingen naar aanleiding van
de implementatie nauwlettend in de gaten gehouden. Het wetsvoorstel tot implementatie houdt
onder meer in dat de toets van de ‘positieve overtuigingskracht’ van het asielrelaas van een
asielzoeker komt te vervallen en dat de rechtbank het asielbesluit volledig en ex nunc moet
toetsen. Ook in 2015 zal dit wetsvoorstel een belangrijk punt van aandacht zijn voor de werk-
groep.

Ten slotte heeft Lucille van Wijnbergen, na meer dan vier jaar voorzitter te zijn geweest
van de werkgroep, het voorzitterschap in september 2014 overgedragen aan Elise Russcher.
De werkgroep heeft in 2014 drie nieuwe leden mogen verwelkomen.
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