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Voorwoord van de penningmeester  
 
Introductie 
Dit is het financiële jaarverslag van de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Nederlands Juristen 
Comité voor de Mensenrechten (de “Vereniging NJCM”) over het jaar 2016. Hierbij is gevoegd het 
financiële jaarverslag 2016 van de Stichting NJCM-Boekerij. De functie van penningmeester van deze 
rechtspersonen wordt door een persoon vervuld. De bedoeling van dit jaarverslag is de leden, 
subsidiegevers, fondsen, sponsors en andere belangstellenden van de Vereniging NJCM te informeren 
over de financiële gang van zaken in het afgelopen jaar. De financiële jaarverslagen worden mondeling 
toegelicht in de algemene ledenvergadering van de Vereniging NJCM van 13 april 2017.  
 
Inhoudelijk jaarverslag 
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 2016 is daarom toegevoegd aan 
de financiële jaarverslagen 2016. Het inhoudelijk jaarverslag 2016 is of wordt bovendien midden 2017 
gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin (“NTM”). Alle leden 
ontvangen het NTM.  
 
Samenstelling en controle 
Net als de vorige twee jaren zijn de financiële jaarverslagen van de Vereniging NJCM en van de Stichting 
NJCM-Boekerij samengesteld met behulp van een extern administratiekantoor. Dit was, net als de 
afgelopen jaren, Hendriks Belastingadviseurs B.V. te Rijswijk. Dat kantoor heeft ook in 2016 
administratieve assistentie verleend, waaronder diensten op het gebied van de belastingaangifte en de 
salarisadministratie. Het kantoor hanteert voor ons een ‘zacht’ tarief. De externe administrateur heeft een 
samenstellingsverklaring afgegeven. Deze twee financiële jaarverslagen over 2016 zijn verder 
gecontroleerd door de kascommissaris die elk jaar specifiek daarvoor wordt aangezocht. De 
kascommissaris geeft een verklaring af waaruit blijkt dat bij de controle van de jaarrekening vanuit de 
stukken in de administratie geen noemenswaardige bevindingen zijn te rapporteren.   
 
Beleid en resultaat 
Het beleid van de besturen van de Vereniging NJCM en 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. Het resultaat van beide rechtspersonen wordt 
voor een aanzienlijk deel bepaald door de uitgave Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin. 
De drukkosten komen voor 85% voor rekening van de Vereniging NJCM en voor 15% voor rekening 
van de Stichting NJCM-Boekerij. Deze kosten zijn dit jaar lager geweest dan was gebudgetteerd op basis 
van de voorafgaande jaren.  
De Vereniging NJCM heeft het jaar voor wat betreft haar normale exploitatie met een gering positief 
resultaat afgesloten (€ 1.240). Het positief resultaat komt mede door eenmalige bijdragen (subsidies en 
sponsoring) en de lagere drukkosten die door de Stichting NJCM-Boekerij zijn doorbelast. De subsidies 
van de overheid (die altijd minder dan 50% van de baten van de Vereniging NJCM gevormd hebben) 
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waren tot 2016 enkele jaren stapsgewijs verlaagd. Verdere verlaging van deze subsidies is helaas niet 
uitgesloten. Verder blijkt het aanvragen van subsidies een steeds hogere drempel te worden voor een 
organisatie met een omvang als de onze: het wordt steeds moeilijker om aan de gestelde eisen te voldoen 
en ministeries lijken slechts bereid om alleen voor een korte termijn en/of voor een specifiek project 
subsidie beschikbaar te stellen. Het bestuur heeft nog in 2015 bij de drie verantwoordelijke ministeries 
opnieuw zijn zorg uitgesproken over deze ontwikkeling en zal dat blijven doen. Het aantal leden van de 
Vereniging NJCM is wederom per saldo licht gestegen (de vereniging heeft meer dan 1000 leden), 
waarschijnlijk met name door de recente projecten van de organisatie en de wervende kracht die uitgaat 
van de personen die deze projecten coördineren. De inkomsten uit contributies zijn ten opzichte van 
2015 in 2016 niet zichtbaar gestegen. Dat komt deels doordat een afboeking voor dubieuze debiteuren (€ 
1.000) is gedaan. Voorts komt dat doordat tot en met 2015 in de post contributies ook additionele 
bedragen die de leden als een ‘verborgen’ donatie hadden verstrekt waren opgenomen. Deze ‘verborgen’ 
donaties van leden zijn in 2016 onder de post donaties opgenomen. De inkomsten uit opleidingen (altijd 
een onzekere factor omdat de Vereniging NJCM ook in dat verband is aangewezen op vrijwilligers en 
afhankelijk is van advocaten die in het kader van opleidingspunten een vergoeding betalen) zijn dit jaar, 
net als vorig jaar, laag ten opzichte van eerdere jaren.  
De Stichting NJCM-Boekerij heeft dit jaar een negatief resultaat (€ 973). Dit is hoofdzakelijk het gevolg 
van de dalende inkomsten uit abonnementen en een lagere bijdrage van Stichting Pro.   
 
Projecten 
In 2015 en 2016 is van een fonds een eenmalige donatie (totaal groot USD 45.000) ontvangen die 
uitsluitend diende te worden aangewend om onze communicatie te verbeteren en om leden te werven. 
Deze kosten zijn deels in 2016 uitgegeven en het restant zal in 2017 worden uitgegeven. De hoop en 
verwachting is dat de nieuwe website, de trainingen over gebruik van social media en de 
ledenwervingscampagne van 2016 de komende jaren resultaat zullen hebben. 
De inkomsten en uitgaven met betrekking tot twee specifieke NJCM-projecten, Pro Bono Connect - 
Clearinghouse (“PBC-CH”) en Public Interest Litigation Project (“PILP”), worden apart van de administratie 
van de Vereniging NJCM geadministreerd. Dit houdt verband met het feit dat elk van deze twee 
projecten volledig zelfstandig wordt gefinancierd door diverse externe partijen en dat die partijen ook een 
eigen financiële verantwoording eisen. Daarom is in goed overleg met de externe administrateur gekozen 
voor een gescheiden administratie en financiële verantwoording. Alle lasten voor elk project zijn in 2016 
rechtstreeks geboekt ten laste van het specifiek voor dat project verkregen fonds. De organisatie van de 
Vereniging NJCM wordt door deze projecten niet belast: de betrokkenheid van twee personeelsleden (de 
uitvoerend directeur en de interne administrateur) specifiek voor PILP wordt vergoed vanuit het  
projectfonds.  
 

PBC-CH  
Begin 2016 is PBC-CH informeel gelanceerd nadat in 2015 door de Vereniging NJCM ‘marktonderzoek’ 
was gedaan naar de mogelijkheden om een clearinghouse naar buitenlands model op te zetten in 
Nederland.  
De specifiek voor dat doel ontvangen donaties en de gemaakte onderzoekskosten zijn in dat jaar via de 
algemene administratie van de Vereniging NJCM gelopen. Sinds begin 2016 worden de kosten van PBC-
CH door 13 participerende (grote) advocatenkantoren gedragen. Deze kantoren hebben zich bereid 
verklaard om het clearinghouse gedurende een pilot van drie jaar (2016-2019) te financieren en actief te 
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participeren in de activiteiten. PBC-CH is actief als bemiddelaar bij pro bono werk: het begeleidt NGO’s 
(waaronder onze eigen organisatie, in het bijzonder ook PILP) in het formuleren van verzoeken om 
rechtshulp en bevordert bij participerende advocatenkantoren de bereidheid deze verzoeken pro bono (dus 
kosteloos) op te pakken. De Nederlandse Orde van Advocaten is geïnteresseerd in dit model. 

 
PILP 
PILP is in mei 2014 voor de duur van twee jaar gestart. PILP werd in die fase geheel gefinancierd door een 
extern buitenlandse donateur. Over die periode is separaat aan deze partij rekening en verantwoording 
afgelegd voor die activiteiten en uitgaven waarbij gebruik is gemaakt van een voorgeschreven reporting 
format. Vanaf mei 2016 is PILP voor drie jaar voortgezet. Dit is mogelijk gemaakt door drie externe 
financiers (voor het merendeel Nederlandse fondsen). Een van deze Nederlandse fondsen heeft een 
additionele gebonden donatie gedaan die uitsluitend mag en is aangewend aan de kosten van een extern 
consultant die onder meer onderzoekt hoe PILP na 2019 een zelfstandig financieel vervolg kan krijgen.  

 
2017 
Voor het komende bestuursjaar geldt dat wederom geprobeerd zal worden om zoveel mogelijk 
activiteiten van het NJCM (ook) financieel mogelijk te maken. Concrete doelen zijn: (i) verder 
professionaliseren van de organisatie, (ii) het continueren van PBC-CH en PILP (administratief en 
financieel onafhankelijk van de Vereniging NJCM), (iii) het verbeteren van de communicatie en het 
gebruik van sociale media door een communicatieproject, (iv) het mogelijk intensiveren van 
samenwerking met het netwerk van 11 partijen die samen de Civil Liberties Union for Europe hebben 
gevormd, (v) het verder stimuleren van het samenwerkingsverband van niet-gouvernementele 
mensenrechtenorganisaties in Nederland waarvan het NJCM voorzitter is, het Breed Mensenrechten Overleg 
(BMO-NL) en (vi) de intensivering van kennisoverdracht, monitoring van overheden en 
beleidsbeïnvloeding. Met het oog op deze doelen wordt door de Vereniging NJCM een 
bestemmingsreserve aangehouden.  
 
Namens het bestuur van de Vereniging NJCM en het bestuur van de Stichting NJCM-Boekerij 
 
 
mr Herman Veerbeek  

penningmeester Vereniging NJCM en penningmeester Stichting NJCM-Boekerij 

 

Leiden, april 2017  
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Balans per 31 december 2016 
 

 31 december 2016 31 december 2015 
 € € 

 
Vlottende activa   
   
Vorderingen en overlopende activa   
   
Debiteuren 3.568 1.500 
Vooruitbetaalde kosten 4.935 - 
 _______ _______ 
 8.503 1.500 
Liquide middelen   
   
Lopende rekening bank 7.001 3.073 
Te vorderen Project PILP - 6.768 
Vermogensspaarrekening  
 

148.906 145.000 

 _______ _______ 
Som der vlottende activa 164.410 156.341 
   
   
Kortlopende schulden   
   
Rekening-courant Stichting NJCM-Boekerij 14.186 15.839 
Crediteuren 11.604 6.871 
Te betalen loonheffing 3.665 - 
Te betalen vakantiegeld 3.791 3.800 
Pensioenvoorziening 
 

3.510 3.417 

 _______ _______ 
Uitkomst activa min kortlopende schulden  127.654  126.414  
   
   
Eigen vermogen   
   
Continuïteitsreserve 100.000 100.000 
Bestemmingsreserve 26.414 23.164 
Resultaat dit jaar 1.240 3.250 
   
 ______ _______ 
  127.654  126.414 
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Staat van baten en lasten over 2016 
 

 2016 2015 
                 €                   €         €                    € 

 
Baten     

     
Subsidie  51.025  41.847 
Contributies  52.775  58.825 
PO-punten  1.325  1.525 
Rente  1.613  358 
Donaties 
Pro Bono Connect 
Communicatie Project  

 2.298 
- 

17.154 

 1.966 
14.001 
13.063 

Donatie Hartenwens  1.900  - 
Lustrum  -  150 
  _______  _______ 
 
 
Lasten 

 128.090  131.735 

     
Secretariaatskosten     
- kantoorbehoeften/porti/kopiëren 4.009  2.995  
- fax / telefoon / internet 492             159  
 _______  _______  
  4.501  3.154 
Bijdrage NTM-kosten (85%) 
Drukkosten “Jongensbesnijdenis” 

 21.990 
- 

 24.585 
2.131 

Administratiekosten  5.844  1.392 
Vergaderkosten  633  1.367 
Overige kosten (o.a. ALV)  1.566  2.356 
Diversen  5.087  6.647 
Directe lustrumkosten  -  555 
Salarissen  75.861  67.301 
Salarisbijdrage Stichting NJCM-Boekerij (10%) 
Reiskosten 
Pro Bono Connect 
Communicatie Project (reserve) 

 -7.804 
2.018 

- 
17.154 

 -8.746 
646 

14.034 
13.063 

  _______  _______ 
Som der lasten  126.850  128.485 
  _______  _______ 
 
Resultaat 

  
       1.240 

  
       3.250 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
 
1. Algemeen 

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

nalaten te eerbiedigen; 
- de mogelijkheid van beroep op de fundamentele rechten en vrijheden tegen particulieren; 
- de onafhankelijkheid van de leden van de magistratuur en de advocatuur in hun beroepsuitoefening; 
- het recht van een ieder op een eerlijk proces. 
 
2. Toelichting op balans 
 
Algemeen: grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat 
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting anders vermeld. Baten 
en lasten worden opgenomen voor de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen, tenzij in de toelichting anders 
vermeld. 
 
Vooruitbetaalde kosten 
Dit betreft doorbetaling salaris in afwachting van ontvangst van vergoedingen wegens zwangerschap van een 
personeelslid.  
 
Liquide middelen en som van de vlottende activa 
Van de liquide middelen staat € 155.908 ter vrije beschikking van de Vereniging NJCM.  
 
Specificatie liquide middelen 2016 2015 
 € € 
   
ING Bank, rekening-courant 7.001 3.073 
Kapitaal- en spaarrekeningen 311.665 145.000 
 ______ _______ 
 318.666 148.073 
Af: reservering banktegoeden projecten 162.758 (   6.768) 
 _______ _______ 
Totaal ter beschikking van de Vereniging  155.908       154.841   
 
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. Per jaareinde 2016 wordt deze reserve aangevuld met het voordelig resultaat over dit boekjaar.  
 
Specificatie bestemmingsreserve 

2016 2015 

 € € 
   

Balans 1 januari  
 

26.414 23.164 

Bij: resultaat boekjaar 1.240 3.250 

 ______ ______ 
Saldo bestemmingsreserve 1 januari volgend jaar    27.654           26.414 

  
   
Pensioenvoorziening (kortlopende schulden) 
De pensioenvoorziening wordt aangehouden mede op basis van extern advies. De pensioenpositie van de twee 
personeelsleden aan wie pensioenen zijn toegezegd moet nader onderzocht.  
 
Te betalen vakantiegeld (kortlopende schulden) 
Betreft het totaalbedrag van de vakantieaanspraken - bestaande uit de opgebouwde rechten over de maanden juni tot 
en met december - van de twee vaste medewerkers van de Vereniging NJCM ultimo 2016 € 3.791 (2015: € 3.800). 

 
3. Toelichting op staat van baten en lasten  
 
Subsidies 
De Vereniging NJCM heeft in het boekjaar 2016 van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties subsidie ontvangen met het 
oog op de dekking van de exploitatiekosten groot € 51.025 (respectievelijk € 24.122, € 15.903, en € 11.000). Het 
totaalbedrag aan exploitatiesubsidies dat over 2015 werd toegezegd bedroeg € 41.846 (2014: € 41.844; 2013: € 
41.844). Deze bate was in 2016 eenmalig verhoogd in verband met eerdere kortingen.  
 
De exploitatiesubsidies samen vormen thans iets meer dan 40% van de totale inkomsten. Het grootste deel van de 
inkomsten worden gevormd door de contributies van de leden van de Vereniging NJCM. Het overige deel bestaat uit 
financiering van fondsen voor specifieke projecten en overige inkomsten.  
 
Contributies  
De in dit boekjaar ontvangen contributies van leden is gesteld op € 52.775 (2015: € 58.825) nadat een afboeking voor 
dubieuze debiteuren (€ 1.000) is gedaan. Tot en met 2015 waren in de post contributies ook additionele bedragen die 
de leden als een ‘verborgen’ donatie hadden verstrekt opgenomen. Deze ‘verborgen’ donaties van leden zijn in 2016 
onder de post donaties opgenomen. Het aantal leden is ultimo 2016 gestegen tot  1.007 (ultimo 2015: 994; ultimo 
2014: 956). Het ledenverloop was als volgt: 
 
Ledenverloop   
  
Aantal leden per 1 januari 2016 994 

  
Bij: nieuwe leden 97 
Af: uitgeschreven wegens niet betalen of adres onbekend - 
Af: opgezegd ( 84) 
 _______ 
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Aantal leden per 31 december 2016 1.007          
 
PO-punten 
De Vereniging NJCM heeft in 2016 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 € 1.325 (2015: € 1.525, 2014: € 4.175, 2013: € 3.175) aan inkomsten gegenereerd. Dit is een onzekere 
inkomstenbron voor de Vereniging NJCM (zie voorwoord).  
 
Donaties 
De Vereniging NJCM ontving in 2016 een beperkt aantal donaties, w.o. die uit het diverse donaties, onder meer van 
de Vriendenloterij (voorheen: Sponsor Bingo Loterij) en van de Stichting Vrienden van het NJCM (€ 900).  
 
Drukkosten bulletins 
Het NTM/NJCM-Bulletin wordt uitgegeven door de Stichting NJCM-Boekerij. De Vereniging NJCM heeft de 
Stichting NJCM/Boekerij in het boekjaar 2016 € 21.990 (2015: € 24.585) betaald voor het drukken en verspreiden 
van de NTM/NJCM-Bulletins. Dit is conform tussen de Vereniging NJCM en de Stichting NJCM-Boekerij 
bestaande afspraken 85% van de totaal gemaakte drukkosten van de Stichting NJCM-Boekerij.  
 
Salariskosten  
Betreft de salarissen, pensioenlasten en aanspraken vakantiegeld van de twee vaste medewerkers van het NJCM. 
Beide vaste medewerkers werken tijdelijk meer uren in verband met PILP hetgeen door PILP wordt vergoed. In 2016 
waren er twee tijdelijke medewerkers voor het project PILP en twee tijdelijke medewerkers voor Pro Bono Connect.  
 2016 2015 

 € € 
   

Salarissen 57.494 42.456 
Sociale lasten 10.278 15.409 
Pensioenpremies 3.506 3.544 
Verzekeringen en Arbo 4.283 3.227 
Reiskosten 2.018 646 
Diverse personeelskosten 300 - 
Bijdrage Stichting NJCM Boekerij (10% c.q. 15%) -7.804 -8.746 
 _______ _______ 
      70.075          56.536     
   
Op basis van een tussen de Vereniging NJCM en de Stichting NJCM-Boekerij bestaande afspraak is 10% van de 
bruto salariskosten (inclusief werkgeverslasten) doorberekend aan de Stichting-Boekerij. 
 
Overige kosten  
Onder de post overige kosten zijn de vergaderkosten van de algemene ledenvergadering opgenomen.   
 
Diversen 
Onder de post Diversen vallen de kosten die gemaakt worden voor seminars (€ 2.248). In het kader van het 
nastreven van de doelen van het NJCM zijn de seminars in de regel gratis toegankelijk en zouden ze zelfbedruipend 
moeten zijn (via PO-punten of sponsoring). Ook vallen onder de post Diversen de kosten voor de tweejarige 
Thoolen NJCM-Scriptieprijs. 
 
Resultaat  
De omvang van de baten en lasten in 2016 en 2015 is hoger jaren daarvoor hetgeen komt door de bijzondere 
inkomsten en uitgaven in verband met projecten en – in 2016 – verstrekte een ministerie eenmalig een hogere subsidie 
om de kortingen in voorafgaande te compenseren. 
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4. Bestuur  
Het bestuur bestond in het boekjaar 2016 uit onder meer de volgende personen: dr. M.L.A. (Marloes) van Noorloos 
(voorzitter), mr. A.G.P. (Ton) van den Brandt (vice-voorzitter) en mr. H.J.E. (Herman) Veerbeek (penningmeester).  
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Begroting en realisatie 2016, begroting 2016, begroting 2017 en begroting 2018 

 
     
 2016 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 
 € € € € 
Baten     

     
Subsidie 51.025 42.500 42.500 42.500 
Contributies 53.775 49.000 49.000 49.000 
PO Punten 1.325 1.000 1.000 1.000 
Rente 1.613 1.500 1.500 1.500 
Donaties 4.198 1.000 1.000 1.000 
 _______ _______ _______ _______ 
Totaal 111.936 95.000 95.000 95.000 
     
     
Lasten     
     
Secretariaatskosten 4.501 4.000 4.000 4.000 
Drukkosten NTM/NJCM-B 21.990 26.000 22.500 22.500 
Administratiekosten 5.844 1.500 1.500 1.500 
Vergaderkosten 633 1.500 1.500 1.500 
Overige kosten 1.566 1.000 1.000 1.000 
Diversen 5.087 2.000 2.000 2.000 
Salarissen  70.075 60.000 65.000 65.000 
 _______ _______ _______ _______ 
Totaal 109.696 96.000 97.500 97.500 
 _______ _______ _______ _______ 
Saldo baten minus lasten      2.240     -1.000     -2.500     -2.500 
     
 



 
 

14   

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. Voor wat betreft de inkomsten en uitgaven voor het Public Interest 
Litigation Project (gestart mei 2014) en het in 2016 gestarte Pro Bono Connect project wordt verwezen naar het 
voorwoord.  

 
2. Baten  
 
In de begroting is rekening gehouden met inkomsten verbonden aan de studieavonden. Advocaten kunnen 
tegen betaling seminars bijwonen in het kader van de permanente opleiding en daarbij zogenaamde PO-punten 
halen. Het is de vraag of de Vereniging NJCM als vrijwilligersorganisatie daadwerkelijk in staat zal zijn om 
voldoende seminars (cursussen) te realiseren. Het streven is om elk jaar per werkgroep een seminar te 
organiseren, maar dit is niet iets wat het bestuur af kan of wil dwingen. Het moet de werkgroepen vrij staan om 
zelf de meest geschikte instrumenten te kiezen om hun zorgen te uiten en doelstellingen te behalen. Daarbij wil 
het bestuur hen niet beperken in hun vrijheid om het onderwerk van een seminar te kiezen, door aan alle 
seminars het vereiste te koppelen dat ze interessant moeten zijn voor de advocatuur. Deze inkomstenbron is 
daarom onzeker (zie voorwoord).  
 
De seminars worden mede gebruikt voor het werven van nieuwe leden en ook de projectcoördinatoren blijken 
actief nieuwe leden aan te brengen. In 2016 is het ledenaantal ten opzichte van 2015 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. Met de middelen uit het Communicatieproject is een professionele 
campagne gevoerd om leden te werven in januari-februari 2017. Het streven is om dit zelfstandig door te zetten 
op sociale media en nieuwe wegen te blijven zoeken naar meer leden. Overwogen wordt om bijv. via de 
Stichting Vrienden ook niet-juristen actief te vragen om een (periodieke) financiële bijdrage.  
 
In de begroting voor 2017 en 2018 zijn ten opzichte van 2016 geen verdere wezenlijke wijzigingen aangebracht 
in de genormaliseerde baten.  
 

3. Lasten 
 
Het NJCM-kantoor is binnen de Universiteit Leiden gevestigd. Er wordt verwacht dat de aan de Universiteit 
Leiden jaarlijks te betalen vergoeding niet zal toenemen. Sinds 2015 is er ook een vestiging in Amsterdam. De 
kosten daarvan komen geheel voor rekening van PILP en Pro Bono Connect. 
 
De drukkosten voor het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin (die voor 85% voor rekening 
komen van de Vereniging NJCM en voor 15% door de Stichting NJCM-Boekerij gedragen worden) zijn in lijn 
met de trend de laatste jaren.   
 
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 kosten verbonden aan ICJ-activiteiten en het BMO. De post 
‘salarissen’ en exclusief de kosten die worden doorbelast naar PILP of Pro Bono Connect.  
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Balans per 31 december 2016 
 

 31 december 2016 31 december 2015 
          €                     € 

 
Vlottende activa   
   
Voorraden   
   
Boeken en andere uitgaven P.M. P.M. 
   
Vorderingen en overlopende activa   
   
Depot Post.NL-derden 600 600 
Rekening-courant Vereniging 14.186 15.839 
Te vorderen BTW 
Nog te vorderen (van Vereniging ivm. Publicatie 
“Jongensbesnijdenis” 

602 
 

- 

1.220 
 

2.131 
Overige vorderingen 239 184 
 _______ _______ 
 15.627 19.974 
   
Liquide middelen   
   
Lopende rekening (bank) 7.802 6.204 
Vermogensspraarrekening 5.000 13.500 
Fonds stichting Pro 2.121 2.181 
 _______ _______ 
 14.923 21.885 
   
 _______ _______ 
Som der vlottende activa    30.550       41.859 
   
   
Kortlopende schulden   
   
Crediteuren 2.249 12.585 
Te betalen vanuit “Pro” (VN Martelingenfonds) 1.091 1.091 
 _______ _______ 
Uitkomst activa min kortlopende schulden    27.210    28.183 

   
   

Eigen vermogen   
   
Continuïteitsreserve 28.183 23.713 
Resultaat dit jaar -973 4.470 
 _______ _______ 
    27.210    28.183 
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Staat van baten en lasten over 2016 
 

 2016 2015 
                          €                    € 

 
Baten   

   
Abonnementen 9.528 11.076 
Donaties 
Losse verkopen NTM/NJCM-B 

- 
19   

2.530 
- 

Verzamelbanden 182 264 
Verkoop overige publicaties 204 2.291 
Opbrengsten Stichting Pro 1.000  3.250 
Diversen  1.506 - 
Bijzondere baten, vrijval belastingen - 2.131 
 _______ _______ 
Som der baten 12.439 21.542 
   
Lasten   

   
Drukkosten NTM/NJCM-B 24.406 28.924 
Bijdrage drukkosten door Vereniging NJCM (85%) -20.745 -24.585 
Bijdrage salariskosten aan Vereniging NJCM (10%) 7.804 8.746 
Secretariaat (kantoorkosten) 367 104 
Administratiekosten 1.540 2.150 
Rentelasten 40 - 
Diversen - 1.733 
 _______ _______ 

Som der lasten 13.412 17.072 
 _______ _______ 

Resultaat         -973     4.470 
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 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten  
 
1. Algemeen 

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

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

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

 
Liquide middelen 
De liquide middelen bedragen € 14.923 (2015: € 21.885). De middelen die niet ter vrije beschikking van de Stichting 
staan komen voort uit betalingen door de Stichting Pro (zie hierna onder 3) die worden ontvangen op een inzake-
rekening van de Vereniging NJCM die alle ontvangsten voor de helft aan de Stichting NJCM-Boekerij en de helft aan 
VN-Fonds voor slachtoffers van marteling te Geneve overmaakt (dit op basis van een aan de auteurs van het 
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten gedane toezegging).  
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Continuïteitsreserve (eigen vermogen)  
De vermogenspositie van de Stichting NJCM-Boekerij stond de laatste jaren onder druk. In de voorafgaande jaren was 
de tendens dat structureel op het vermogen werd ingeteerd. In 2010 zijn de volgende maatregelen met een meer 
structureel karakter getroffen en deze hebben nu effect: 

- inkomsten verbonden aan het overnemen van artikelen uit het NTM/NJCM-B (afkomstig van Stichting Pro) 
komen niet meer voor 100% ten goede aan het VN-Fonds voor slachtoffers van foltering te Genève maar 
slechts voor 50% zodat de andere 50% gebruikt kan worden voor de exploitatie van de Stichting NJCM-
Boekerij;  

- voor de verzending van het NTM/NJCM-B is een goedkoper posttarief gekozen (verzending binnen 72 i.p.v. 
48 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 10% van de salariskosten van de Vereniging NJCM. 
 

In 2010 leek een stijgende lijn ingezet te zijn. Na lichte verliesjaren in 2013 en 2014 is 2015 met een ruim positief 
resultaat afgesloten. Dat kwam hoofdzakelijk door een eenmalig belastingteruggave en bijdrage van Stichting PRO. Het 
resultaat over 2016 is weer 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).  
 

 
 

2016 2015 

 € € 
   

Balans 1 januari 28.183 23.713 
Bij: toevoeging batig saldo boekjaar  4.470 
Af: negatief saldo -973 

______ 
 

_______ 
Saldo continuïteitsreserve 1 januari volgend jaar     27.210         28.183 

 
 

3. Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Abonnementen  
Het bedrag € 9.528 (2015: € 11.076) betreft de in dit boekjaar ontvangen inkomsten uit abonnementen van het 
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin. De Stichting NJCM-Boekerij heeft per eind 2016: 154 (2015: 
169) 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 2016 (jaargang 41 zijn 4 nummers van het NTM/NJCM-B verschenen met in het totaal 557 pagina’s 
(2015: 558, 2014: 853 en 2013: 835). 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 2016 € 20.745 (2015: € 24.585) 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 door de Vereniging NJCM 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 2016, begroting 2017 en begroting 2018 
 

 2016 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 
 € € € € 

 
     

Baten     

     
Abonnementen 9.528 10.000 9.500 9.500 
Losse verkoop NTM/NJCM 19 - - - 
Verzamelbanden 182 200 200 200 
Verkoop overige publicaties 204 200 200 200 
Bijdrage Vereniging NTM 20.745 25.000 20.000 20.000 
Opbrengst Stichting Pro 1.000 2.000 1.000 1.000 
Bijzondere baten/diversen 1.506 2.000 1.000 1.000 
 _______ _______ _______ _______ 
Totaal 33.184 39.400 31.900 31.900 
     
Lasten     
     
Drukkosten NTM/NJCM-B 24.406 28.000 23.000 23.000 
Bijdrage salariskosten 7.804 9.000 8.000 8.000 
Administratiekosten 1.540 1.600 1.600 1.600 
Kantoorkosten 367 500 500 500 
Uitgaven inzake scriptieprijs - 2.000 - 2.000 
Overige kosten 40 1.100 100 100 
 _______ _______ _______ _______ 
Totaal 34.157 42.200 33.200 33.200 
 ________ _______ _______ _______ 
Saldo baten minus lasten           -973    -2.800      -1.300      -3.200 
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Toelichting op de begroting  
 
1. Algemeen 
Het lijkt er op dat de door het bestuur van de Stichting NJCM-Boekerij genomen maatregelen om de financiële positie 
van de Stichting NJCM-Boekerij structureel te verbeteren effect begint te sorteren. De financiële basis is niet langer  
zwak te noemen. Het is de vraag of de gekozen aanpak van de samenwerking met de Vereniging NJCM op langere 
termijn volstaat. Indien het beleid ongewijzigd wordt voortgezet lijkt het er op dat het bedrag dat ten laste van de 
Stichting NJCM-Boekerij komt aan drukkosten (in 2016: € 3.661, te weten: € 24.406 minus € 20.745) vermeerderd met 
de bijdrage die de Stichting NJCM-Boekerij aan de Vereniging NJCM moet voldoen aan de salarissen (in 2016:  
€ 7.804; samen: € 11.465) structureel hoger is dan het bedrag dat de Stichting NJCM-Boekerij ontvangt van abonnees 
(in 2015: € 9.528). Dit geldt zeker als de inkomsten uit abonnementen verder dalen. Dit betekent dat de Stichting 
NJCM-Boekerij met enkel de verkoop van abonnementen de voor de publicatie te maken lasten niet terugverdient, 
m.a.w. structureel verlieslatend is. Wellicht zou daarom de bijdrage in de drukkosten van de Vereniging NJCM op 
termijn structureel moeten worden verhoogd en/of de bijdrage van de Stichting NJCM-Boekerij aan de salarissen van 
de Vereniging NJCM structureel moeten worden verlaagd. De bijdrage aan salarissen is op 10% overeengekomen. 
 
De redactie besloot in overleg met de Vereniging NJCM in 2016 om de digitale bestanden te ontsluiten voor leden van 
het NJCM en via de Navigator van Wolters Kluwer. Op de nieuwe website zullen midden 2017 leden alle artikelen, 
annotaties en kronieken teruglopend tot 2001 kunnen raadplegen via een persoonlijke login. Er is afgezien van open 
access omdat het NJCM het bereik van Wolters Kluwer technisch en financieel niet zou kunnen evenaren.  
 
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 2016 zijn laag maar sluiten aan bij de trend die de laatste jaren is ingezet. Bij de 
zijn de kosten van een in 2016 aangestelde externe redacteur nog niet begroot. Wel is voor 2018 meegenomen de 
vermoedelijke lasten verbonden aan de tweejaarlijkse scriptieprijs.    
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1 Inleiding – beleid 2016 
 
Het NJCM heeft in 2016 het besluit in te zetten op het vergroten van de zichtbaarheid van het werk 
van de Vereniging en het Nederlands Tijdschrift voor de MensenrechtenNJCM-Bulletin 
(NTM/NJCM-Bulletin) verwezenlijkt. Voor de toekomstbestendigheid en voor haar slagkracht is het 
belangrijk dat de Vereniging wordt ondersteund door een groot aantal leden. Hiertoe is met een 
professioneel campagnebureau een ledenwervingscampagne opgezet op NJCM’s facebook-account. 
Van een aantal leden zijn videoportretten gemaakt. Daarin vertellen zij waarom zij lid zijn van het 
NJCM, welke mensenrechtelijke kwesties in Nederland hen na aan het hart liggen en de rol en het 
belang van het NJCM in de bescherming daarvan. Naast deze video’s zijn stellingen en vragen 
voorbereid over actuele mensenrechtelijke vraagstukken om interactie op gang te brengen en meer 
verkeer op de facebook-pagina van het NJCM te genereren ten einde leden te werven. De campagne 
gaat half januari 2017 van start. De eerste maand wordt de facebook-account van het NJCM beheerd 
door het campagnebureau. Daarna neemt het NJCM het over. In welke vorm het dan doorgaat wordt 
met het bureau besproken na afloop en evaluatie van de campagne.  
 Bij deze vlotte facebook-campagne kon een nieuwe website niet ontbreken. De oude had zijn 
diensten bewezen en was met zijn acht jaar aan vervanging toe. Met hetzelfde campagnebureau 
werd ook de website aangepakt, net als de websites van de twee projecten Public Interest Litigation 
Project en Pro Bono Connect. Gezien de verouderde techniek van de oude website, bleek de 
migratie van de stukken op de oude naar de nieuwe website niet geheel geautomatiseerd te kunnen 
gebeuren. Met de hulp van tijdelijke krachten is veel handmatig gebeurd, maar het werk zal nar 
verwachting doorgaan in de eerste helft van 2017.  
 Een zeer belangrijk onderdeel van de nieuwe website betreft de ontsluiting van de digitale 
stukken van het NTM/NJCM-Bulletin, teruglopend tot jaargang 26 (2001), voor NJCM-leden. De 
digitale stukken waren reeds beschikbaar via de Navigator van Wolters Kluwer, maar niet alle leden 
van het NJCM hebben hiertoe toegang. Met behulp van Wolters Kluwer; NJCM-lid en vrijwilliger 
Marga Groothuis; en een aantal tijdelijke krachten zal deze klus in het voorjaar 2017 worden 
afgerond. Dan zullen alle leden van het NJCM toegang hebben tot de pdf-bestanden van de in het 
NTM/NJCM-Bulletin verschenen stukken sinds 2001. Hierdoor zal naar verwachting vaker worden 
verwezen naar NTM-stukken in onder meer de academische literatuur, beleids- en 
wetgevingsstukken. Bovendien zal het NJCM haar leden hiermee beter kunnen bedienen in dit 
digitale tijdperk, en hopelijk behouden en nieuwe leden aantrekken. Het bestuur van het NJCM is de 
betrokkenen zeer erkentelijk voor hun onvermoeibare inzet bij het monnikenwerk waar deze klus 
soms bijzonder veel op leek.  
 Een ander belangrijk streven in 2016 was de professionalisering van lobbyactiviteiten, ofwel 
beleidsbeïnvloeding. Dit gebeurde in het kader van de Universal Periodic Review (UPR), het 
Mensenrechtenexamen van de Verenigde Naties, waarvoor Nederland in mei 2017 aan de beurt is. 
Voor de totstandkoming van ‘een op de politiek gericht’ NGO-rapport trok het NJCM op met de 
nieuwe burgerrechtenorganisatie Kompass. Deze organisatie werkt samen met maatschappelijke 
organisaties die willen lobbyen op mensenrechten. Ter voorbereiding van het schrijfproces werd het 
aloude NJCM-recept gebruikt: bij elkaar brengen van NGO’s die werken op mensenrechten in 
Nederland; samen inventariseren wat er de afgelopen vijf jaar is gebeurd op dit vlak; vragen en 
aanbevelingen voor de Nederlandse regering formuleren ter verbetering van de situatie. Met de 
inbreng van de verschillende organisaties en het NJCM zorgde Kompass voor de definitieve keus 
van de thema’s en een op de politiek gericht, concreet, prettig leesbaar resultaat. Het rapport is niet 
alleen geschreven voor de VN, maar vooral ook voor Nederland. Het gezamenlijke NGO-rapport 
werd ondersteund door 23 organisaties en in september ingediend bij de VN. Begin 2017 wordt ook 
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de lobby in aanloop naar de Nederlandse review samen met Kompass en in overleg met de 
ondertekenaars uitgezet. In paragraaf 4 is te lezen over andere samenwerkingen van het NJCM.  
 Over de werkzaamheden van de acht thematische werkgroepen van het NJCM is meer te 
lezen in de verschillende overzichten van activiteiten (paragraaf 3) en in het bijzonder in paragraaf 
6. Daarnaast lag de focus in 2016 op de verdere ontwikkeling van de twee projecten: het Public 
Interest Litigation Project (PILP) en Pro Bono Connect. PILP begon in mei aan een tweede pilot, 
ditmaal voor drie jaar (tot mei 2019). In deze periode gaat PILP niet alleen verder met de uitwerking 
van de lopende zaken en het opzetten van nieuwe dossiers, maar tevens onderzoek naar de toekomst 
van het project na mei 2019. Daarbij moeten belangrijke vragen worden beantwoord, zoals de meest 
geschikte rechtspersoonlijkheid, de wijze van financiering en de thematische focus. Pro Bono 
Connect beleefde in november zijn officiële lancering tijdens het European Pro Bono Forum in 
Amsterdam. Over de projecten staat meer in paragraaf 5.  
 
 
2 International Commission of Jurists  
 
Het NJCM is een ‘nationale sectie’ van de International Commission of Jurists (ICJ). Voor zijn 
beleid en strategie is het NJCM niet afhankelijk van de ‘moederorganisatie’ in Genève. Wel is er 
samenwerking op Europese en internationaalrechtelijke thema’s. In 2016 betrof dit vooral de 
monitoring van de zaak tegen de mensenrechtenverdediger Askarov en Kiswanson.  
 
 
3 Activiteiten 
 
Brieven en commentaren  
 
In 2016 schreef het NJCM drie brieven en twee gespreksnotities, twee amicus curiae-brieven en zes 
gezamenlijke brieven met andere NGO´s. 
 
- Gespreksnotitie m.b.t. Rondetafelgesprek over de Contourennota Modernisering Wetboek van 
Strafvordering (4 februari) 
- Brief aan Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg over integratie en de Kabinetsreactie op de 
aanbevelingen VN-comité tegen rassendiscriminatie (9 februari) 
- Brief aan politieke partijen over verkiezingsprogramma’s Parlementaire Verkiezingen 2017, samen 
met Dietz, Dröge & van Loo (DDvL – later Kompass) (11 februari) 
- Brief aan VO-Raad, Kinder- en mensenrechteneducatie als kapstok voor burgerschapsvorming (18 
februari) 
- Brief aan Tweede Kamer, Mensenrechten in de EU strategic review, samen met Amnesty e.a. (3 
maart)  
- NJCM’s note for CPT’s visit to the Netherlands (18 maart) 
- Brief aan minister Koenders over gespreksonderwerpen voor jaarlijkse bijeenkomst met het BMO, 
samen met het Breed Mensenrechtenoverleg (14 juli) 
- Brief aan minister Koenders over de zaak-Askarov, met Nederlands Helsinki Comité (6 oktober) 
- Brief aan de Onderwijscoöperatie over draagvlak voor mensenrechteneducatie als onderdeel van 
burgerschap in Advies Platform Onderwijs2032, samen met Platform Mensenrechteneducatie (7 
oktober) 
- Brief aan vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken, Voorstel tot uitnodiging minister BHOS oor 
notaoverleg mensenrechtenbeleid op 16 november, samen met het BMO (13 oktober) 
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- Brief amicus curiae aan College voor de Rechten van de Mens over woonwagenbeleid (18 
oktober) 
- Brief aan staatssecretaris Dijkhoff over de uitwerking van de wijzigingen in de tenuitvoerlegging 
van de levenslange gevangenisstraf (24 november) 
- Brief aan Tweede Kamer over conceptwetsvoorstel Computercriminaliteit III (2 december) 
- Brief amicus curiae in de zaak-Feijen (eenvoudig belediging) aan de Hoge Raad (8 december) 
 
Schaduwrapportages 
 
In 2016 coördineerde het NJCM de totstandkoming van drie rapportages aan de Verenigde Naties, 
waarvan één in samenwerking met een andere organisatie.  
 
- Joint Parallel Report to the Sixth Periodic Report of the Netherlands on the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ondertekend door 20 organisaties  (29 augustus) 
- Bringing Human Rights Home: Contribution of Dutch Non-Governmental Organizations to the 
third Universal Periodic Review of the Netherlands, samen met Kompass, ondertekend door 23 
organisaties (22 september) 
- Dutch NGOs contribution to the List of Issues prior to the submission of the Fifth Periodic Report 
by the Netherlands on the International Convention on Civil and Political Rights, ondertekend door 
negen organisaties en mensenrechtenfora (12 december) 
 
Seminars 
 
In 2016 organiseerde het NJCM vijf seminars en een expertmeeting.  
- Vluchtelingen en Europa: een crisis of en kans? (17 maart) 
- Wie is de rechter? Over diversiteit in de rechtsspraak (ALV-seminar, 14 april)  
- Big Data, Big Responsibility (26 mei) 
- Levenslang ten dode opgeschreven? (6 oktober) 
- De 1F’er in het vreemdelingenrecht & strafrecht: knelpunten bij de toepassing van artikel 1F 
Vluchtelingenverdrag (expert meeting, 10 oktober) 
- 'Crimmigration’. De vreemdeling tussen bestuurs- en strafrecht (24 november) 
 
Volgens standaardbeleid worden de seminars zoveel als mogelijk budgetneutraal georganiseerd. Het 
uitgangspunt is gratis toegang zodat iedereen kan deelnemen. Sprekers dragen traditiegetrouw en tot 
grote waardering van het NJCM gratis bij aan de seminars. Advocaten kunnen voor hun deelname 
aan de seminars opleidingspunten behalen. Zij bepalen naar eigen inzicht of de inhoud hun 
vakbekwaamheid ten goede komt.  
 
Andere activiteiten  
 
- Soft launch Pro Bono Connect en Nieuwjaarsborrel NJCM (21 januari) 
- Mensenrechtendialoog Etnisch Profileren, samen met DDvL, Cordaid & SIM (26 januari) 
- Hoorzitting in Tweede Kamer over counternota Wetboek van Strafvordering (10 februari) 
- Onderzoek studenten Roosevelt Academy voor UPR-lobby (maart-april) 
- Opinieartikel in Het Parool, 'Goede asielopvang beter voor iedereen', Annemarie Heeringa, 
Thomas van Houwelingen & Lucille van Wijnbergen, leden werkgroep Vreemdelingenrecht (6 
maart) 
- Bijeenkomst partners European Liberties Platform, consolidatie samenwerking (5-6 april) 
- NGO-overleg over ter voorbereiding Universal Periodic Review (8 april) 
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- Persbericht ‘Studiecommissie Uitingsdelicten juicht afschaffing verbod belediging staatshoofden 
toe’, samen met de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (29 april) 
- Bijdrage aan bezoek Anti-foltercomité Raad van Europa aan Nederland (1 mei) 
- Gesprek met EU Speciale Vertegenwoordiger voor Mensenrechten (11 mei) 
- Gesprek met directeur B’Tselem e.a. (18 mei) 
- Commentaar werkgroep Jeugdrecht in NRC Handelsblad, ‘Kamer spreekt over onwettig insluiten 
kind na publicatie’ (27 mei) 
- Bijeenkomst NGO's en College voor de Rechten van de Mens voor de IVESCR pre-session in 
oktober (6 juni) 
- Informele UPR-bijeenkomst, georganiseerd door BZK, het College voor de Rechten van de Mens 
en het NJCM (17 juni) 
- Interview Eefje de Kroon voor Jaarrapportage College voor de Rechten van de Mens over NJCM's 
bijdrage aan de Nederlands sessie over Anti-discriminatieverdrag bij de VN (juni) 
- Begeleiding Al-Haq juriste bij radio-interview over bedreigingen in verband met voorbereiding 
van hun ICC-zaak tegen Israël (11 augustus) 
- Persbericht naar aanleiding van NRC-artikel over bedreiging van Al-Haq juriste Kiswanson (11 
augustus) 
- Opinieartikel, 'Bied bij levenslang direct resocialisatieactiviteiten', Anique van den Bosch, lid 
werkgroep Strafrecht (31 augustus) 
- Rondetafelgesprek met VN-Mensenrechtencommissaris migratie en asiel (6 september) 
- UPR-consultatie door de overheid (13 september) 
- Jaarlijkse bijeenkomst partners European Liberties Platform (27-28 september) 
- Presentatie levenslange gevangenisstraf bij Rechtbank Den Haag, Anique van den Bosch, lid 
werkgroep Strafrecht (11 oktober) 
- Deelname aan Pro Bono Forum (16-18 november)  
- Interview evaluatie Nationaal Actieplan Mensenrechten (23 november)  
- Jaarlijkse bijeenkomst bestuur en werkgroepen, met gecommitteerden (28 november) 
- Bijeenkomst EU-Grondrechtenagentschap (29 november) 
- Bijeenkomst oprichting Civil Liberties Union for Europe, 'Liberties' (6 december) 
- Herdenking NJCM’s vice-voorzitter Daan Schoemaker (10 december) 
- Bijeenkomst over List of Issues Prior to Reporting IVBPR (15 december)  
 
Website en sociale media 
 
Op 31 december 2016 waren er 4.160 volgers op Twitter-account ‘@NJCM_nl’ (sinds 2011). Het 
jaar daarvoor, op 31 december 2015, waren dat er 3.298. Het Facebook-account, dat in juni 2012 is 
geactiveerd, heeft ook meer ‘likers’ en ‘volgers’ dan vorig jaar. Op 31 december 2016 1.160 
(31/12/15: 757). De LinkedIn-groep heeft 500 leden (31/12/15: 439). Het LinkedIn-‘bedrijfsprofiel’ 
dat in februari 2014 in gebruik is genomen, wordt inmiddels door 525 personen gevolgd (31/12/15: 
347). Het persoonlijke LinkedIn-account, dat in diezelfde maand is aangemaakt, om berichten te 
plaatsen in de groep en op het bedrijfsprofiel heeft inmiddels 770 connecties (31/12/15: 329 
connecties).  
 Op de accounts van het NJCM worden ontwikkelingen en aandachtspunten in en rondom 
mensenrechten gemonitord, gesignaleerd en gecommuniceerd. Dagelijks brengt het NJCM hiermee 
nieuws en relevante ontwikkelingen omtrent de mensenrechten onder de aandacht. Daarnaast 
worden NJCM-leden, volgers en andere geïnteresseerden op de hoogte gehouden over het werk en 
de inspanningen van het NJCM. Tegelijkertijd is er aandacht voor het werk van andere organisaties 
en instituties.  
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 De social media-accounts worden bovendien gebruikt om kennis, kunde en krachten bijeen te 
brengen teneinde een betere interpretatie, toepassing en ontwikkeling van mensenrechten te 
bewerkstelligen. NJCM's accounts worden actief gevolgd en gelezen door onder anderen: advocaten, 
rechters, burgers, overheidsjuristen, bedrijfsjuristen, rechtenstudenten, wetenschappers, 
wetgevingsjuristen, beleidsmakers, ministeries, overheidsorganen, vak- en belangenorganisaties, 
politieke partijen, politici, journalisten, media, vakbladen, en samenwerkende (inter)nationale 
mensenrechtenorganisaties.   
 Elfahmi el Bouazati (jurist en communicatiedeskundige, lid van NJCM's werkgroep Staats- en 
Bestuursrecht) beheert de social media accounts van het NJCM. 
 
 
4 Samenwerking met derden 
 
Breed Mensenrechten Overleg  
 
Het BMO kwam in 2016 zesmaal bijeen in een reguliere vergadering. Twee van deze vergaderingen 
bestonden deels uit een presentatie van enkele BMO-partners over (een deel van) hun werk. Dit jaar 
waren dat Free Press Unlimited (over hun werk in Syrië) en Hivos (over digital security). Tijdens 
deze vergaderingen warden ook vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken uitgenodigd. 
Daarnaast vond er een regulier overleg plaats met de Directie Multilaterale Instellingen en 
Mensenrechten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op 15 april vond een apart overleg 
plaats op het ministerie over Turkije. Een kleine delegatie van het BMO sprak op 14 september met 
minister Koenders. Dat gesprek ging met name over: de krimpende ruimte voor het maatschappelijk 
middenveld, de mensenrechtenrapportage 2015, de coherentie en consistentie van en mate van 
verantwoording over het Nederlands mensenrechtenbeleid en internationale VN-verdragen en de 
ratificatie van facultatieve protocollen. Daarnaast worden de leden van het BMO steeds via het 
BMO-secretariaat uitgenodigd door Buitenlandse Zaken om aan te schuiven voor briefings over 
reizen van de bewindslieden en de Mensenrechtenambassadeur. De brieven die zijn uitgestuurd 
namens het BMO staan hierboven vermeld in paragraaf 3.  
 Roos Meertens werd per juli de nieuwe coördinator van het Breed Mensenrechten Overleg. 
Zij verving Jantine van Herwijnen, die na haar stage bij het BMO tijdelijk aanbleef om de voorzitter 
van het BMO te ondersteunen na het uitvallen van de vaste coördinator. Het secretariaat van het 
BMO verhuisde in diezelfde tijd van Free Press Unlimited (FPU) in Amsterdam naar het kantoor 
van het Nederlands Helsinki Comité (NHC) in Den Haag. Het NHC is vanaf dat moment ook het 
budget van het BMO gaan beheren. Free Press Unlimited legde eind 2016 het voorzitterschap neer 
na twee jaar aan het roer te hebben gestaan. Eind 2016 werd Berna Keskindemir aangesteld als de 
nieuwe coördinator, nadat Roos Meertens had aangegeven een nieuwe baan te hebben gevonden. 
Het NJCM is FPU, en in het bijzonder Michael Pavičić, zeer erkentelijk voor de professionele en 
enthousiaste manier waarop zij het BMO voorzaten.  
 Alle organisaties hebben nog een jaar financiële ondersteuning voor het secretariaat 
toegezegd, behalve ICCO. Zij lieten weten per 1 januari 2017 uit het BMO te stappen vanwege 
financiële overwegingen. In de loop van 2017 zal weer worden geëvalueerd of de aangesloten 
organisaties de nodige financiële middelen voor een professioneel secretariaat kunnen opbrengen. 
Ook wordt in 2017 uitgekeken naar nieuwe partners om zich bij het BMO aan te sluiten.  
 Het Breed Mensenrechten Overleg volgt sinds 1979 de mensenrechtenontwikkelingen in het 
Nederlands buitenlands beleid. In 2016 bestond het BMO uit de volgende organisaties: Amnesty 
International Nederland, Free Press Unlimited, COC Nederland, DCDD, Defence for Children, 
Cordaid, Hivos, ICCO en Kerkinactie, Justice and Peace,  Landelijke India Werkgroep, Lawyers for 
Lawyers, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, Nederlands Helsinki Comité, Oxfam-
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Novib, Peace Brigades International, YWCA. Waarnemers zijn: de Commissie Mensenrechten van 
de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken, het College voor de Rechten van de Mens, Human 
Rights Watch en het Studie – en informatiecentrum Mensenrechten. De aangesloten organisaties 
adviseren het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Tweede Kamer. Zie voor meer informatie: 
www.bmoweb.nl.  
 
Breed Mensenrechten Overleg Nederland  
 
Het NJCM is sinds november 2013 voorzitter van het Breed Mensenrechten Overleg Nederland 
(BMO-NL). BMO-NL kwam in 2016 tweemaal bij elkaar. Onder meer de volgende onderwerpen 
stonden op de agenda: de bedreigde juriste van Al Haq in Nederland en de vraag of de Nederlandse 
regering mensenrechtenverdedigers voldoende beschermt bij de uitvoering van hun werk; het 
Nationaal Actieplan Mensenrechten; het Nederlandse Mensenrechtenexamen (UPR) bij de VN in 
2017; en andere verdragsrapportages. In 2016 was het door de drukte rond het EU-voorzitterschap 
van Nederland niet gelukt om het jaarlijkse overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties te organiseren. In plaats daarvan ontving BZK de voorzitter van het BMO-NL, 
NJCM’s uitvoerend directeur, voor een bilateraal overleg.  
 Het BMO-NL (sinds 2009) is een samenwerkingsverband van mensenrechten NGO’s die 
elkaar wederzijds informeren. Wanneer zij dat opportuun achten, trekken zij gezamenlijk op om het 
Nederlandse mensenrechtenbeleid te beïnvloeden. Het BMO-NL bestond in 2016 uit: Amnesty 
International Nederland, Art.1/ Radar, COC Nederland, Defence for Children – ECPAT Nederland, 
ieder(in), Justice and Peace, Kompass, Liga voor de rechten van de mens, Stichting LOS, 
Nederlands Helsinki Comité, NJCM, Privacy First, YWCA Nederland, en Vluchtelingenwerk 
Nederland. Het BMO en het College voor de Rechten van de Mens zijn aan het BMO-NL verbonden 
als waarnemers. Het voorzitterschap van het BMO-NL rouleert en het secretariaat wordt op 
vrijwillige basis gevoerd. 
 
Platform Mensenrechteneducatie  
 
De publicatie van het eindadvies van het Platform Onderwijs2032 werd van december 2015 naar 
januari 2016 verzet. Tot grote vreugde van het Platform Mensenrechteneducatie (PMRE) staat hierin 
dat alle kinderen op school zouden moeten leren over de betekenis van mensenrechten en 
kinderrechten voor het dagelijkse (samen)leven. Ze zouden moeten leren over de werking van 
mensenrechten en de wederkerigheid ervan: ze gelden overal voor iedereen. Ook zouden leerlingen 
moeten weten hoe ze kunnen opkomen voor het naleven van mensenrechten. Het PMRE zette zich 
in 2016 in om de politiek en het onderwijsveld van het belang van dit advies, en 
mensenrechteneducatie op zich, te overtuigen. Dit gebeurde onder meer door brieven en gesprekken, 
maar ook een infographic die laat zien hoeveel kinderen worden bereikt door 
mensenrechtenorganisaties en welk deel van de schoolgaande jeugd daar niets van meekrijgt. Zie de 
infographic op mensenrechteneducatie.nl. Ook verleende het PMRE zijn expertise voor de 
verwezenlijking van de leerkring Mensenrechteneducatie van het College voor de Rechten van de 
Mens en meldde een aantal partners uit het PRME zich aan voor de ontwerpfase van 
Onderwijs2032.  
 Het Platform Mensenrechteneducatie streeft naar verankering van mensenrechten in het 
Nederlandse onderwijs. De leden wisselen inhoudelijke informatie uit over mensenrechteneducatie 
en stemmen hun activiteiten zoveel als mogelijk met elkaar af. De volgende organisaties maken deel 
uit van het PMRE: Amnesty International (secretariaat), Anne Frank Stichting, Centrum voor 
Mondiaal Onderwijs (CMO), Defence for Children – ECPAT Nederland, DCDD (Dutch Coalition 
on Disability and Development), HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs), Kompass, Liliane 

http://www.bmoweb.nl/
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Fonds, Movies that Matter en het NJCM. Het College voor de Rechten van de Mens is waarnemend 
lid.  
 
Schaduwrapportages  
 
In 2016 zijn drie (schaduw)rapportages aan de Verenigde Naties gecoördineerd door het NJCM, 
waaronder één in samenwerking met Kompass (meer hierover in de inleiding) en in het overzicht 
activiteiten in paragraaf 3.  
 Traditiegetrouw nodigde het NJCM voor elk van de rapportages andere NGO’s en 
samenwerkingsverbanden op het thema van een rapportage uit om mee te schrijven en/of te 
medeondertekenen. Bij de rapportage voor de List of Issues Prior to Reporting over het Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten liet de korte deadline wat weinig ruimte voor 
samenwerking waardoor het aantal medeondertekenaars uiteenloopt met die van de andere 
rapportages in 2016. met negen ondertekenaars is het echter nog steeds een verdienstelijke coalitie. 
Dit is bovendien het eerste onderdeel van het IVBPR rapportageproces. Nederland zal op basis van 
de List of Issues de regeringsrapportage schrijven, waarna NGO’s weer aan zet zijn. Er is dus meer 
ruimte voor inbreng.  
 Zowel in het kader van IVESCR als de UPR werd door het NJCM een bijeenkomst met 
NGO’s georganiseerd om de onderwerpen en de bereidheid om mee te schrijven te inventariseren. 
Het NJCM nam bovendien deel aan de NGO-consultatie van de regering over de UPR. Dit was een 
bijeenkomst waar open kon worden gedebatteerd met penvoerder BZK en vertegenwoordigers van 
andere ministeries. De consultatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 
IVESCR liet het NJCM aan zich voorbijgaan. Hiervoor werd een concept van de 
regeringsrapportage aangeboden met de vraag om eventuele tekstuele wijzigingen in het Engels 
door et geven. Het bestuur van het NJCM voelt zich niet geroepen om mee te schrijven aan een 
regeringsrapportage.  
 
Mensenrechtendialoog in de Tweede Kamer 
 
In 2016 vond de derde mensenrechtendialoog in de Tweede Kamer plaats. Het thema van deze 
mensenrechtendialoog was oplossingen voor etnisch profileren in Nederland. Onder de genodigden 
waren deskundigen uit de praktijk: van de Nederlandse en de Spaanse Nationale Politie en een NGO 
uit het VK. Bovendien was er een academicus van de VU, die voor zijn promotieonderzoek juist dit 
onderwerp heeft onderzocht. De dialoog leidde tot een motie over een onderzoek naar de impact van 
stopformulieren in Nederland. In juni vond de tweede mensenrechten-reis voor gemeenteraadsleden 
en senior beleidsmedewerkers van Tweede Kamerfracties plaats. De reis voerde dit keer langs 
verschillende instanties en organisaties in het Verenigd Koninkrijk. De groep sprak in Londen met 
vertegenwoordigers van de House of Commons en de House of Lords, liep mee met de politie, ging 
langs bij het kabinet van Cameron en naar de organisatie Liberty en de het Britse 
Mensenrechteninstituut. De volgende onderwerpen passeerden onder meer de revue: inzet van 
stopformulieren door de politie om etnisch profileren tegen te gaan, anoniem solliciteren, rechten 
van mensen met een beperking, discriminatie in het voetbal, islamofobie en anti-semitisme en 
mensenrechtensteden. In York bezocht de groep verschillende initiatieven op het gebied van 
mensenrechteneducatie. 
 De Mensenrechtendialoog ontstond in 2014 als een initiatief van Amnesty International 
Nederland, Cordaid, het NJCM, het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten en de 
Onderzoeksschool Rechten van de Mens in samenwerking met Open Society Foundations en Dietz, 
Dröge & Van Loo (DDvL). De motivatie is om in de Tweede Kamer de dialoog over mensenrechten 
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in eigen land te stimuleren. De fracties van SP, D66, GroenLinks, CDA, SGP, PvdA en 
ChristenUnie ondersteunen de Mensenrechtendialoog.   
 Het secretariaat van de dialoog werd in de eerste helft van 2016 gevoerd door DDvL (een 
adviesbureau voor communicatie en public affairs, dat zich inspant voor een duurzame aanpak en 
maatschappelijk verantwoord beleid). Daarna nam Kompass dat over. De dialoog wordt 
gefinancierd door de betrokken organisaties en Open Society Foundations. Het NJCM agendeert 
onderwerpen, levert inhoudelijke input, denkt strategisch mee en stelt zijn netwerk ter beschikking.       
 
European Liberties Platform  
 
Het European Liberties Platform (ELP) maakte in 2016 een groet metamorfose door. Dertien van de 
vijftien organisaties besloten om te onderzoeken of een nauwere samenwerking mogelijk was in een 
geconsolideerde vorm. Hiertoe werden statuten opgesteld, een zetel gezocht en financiering 
geregeld. Als standplaats is Berlijn gekozen, wat betekent dat een en ander dient te voldoen aan de 
Duitse wetgeving omtrent het opzetten van een vereniging. NJCM-bestuurslid Nina Kesar is 
gekozen als penningmeester van de nieuwe organisatie, die in december werd opgericht: Civil 
Liberties Union for Europe (Liberties). De officiële opening vindt naar verwachting plaats in het 
voorjaar van 2017.  
 Het European Liberties Platform startte in 2014, met het NJCM als het Nederlandse lid. Het 
begon als een informeel platform van organisaties uit EU-lidstaten die informatie uitwisselden over 
ontwikkelingen op het gebied van fundamentele rechten en vrijheden in hun land. Deze informatie 
wordt voornamelijk gewisseld via de website liberties.eu. Alles nieuws op deze site wordt door de 
vertalers van het platform in de talen van de aangesloten organisaties vertaald. Zodoende ontstaat 
een steeds vollediger beeld van de staat van de Europese rechtsstaten en kunnen op termijn ook EU-
brede trends worden gesignaleerd. Naast het delen van nieuws, biedt liberties.eu ook mogelijkheden 
om peilingen te houden, beleid te beïnvloeden middels online campagnes en brieven naar 
(Europese) beslissingmakers te versturen.   
 
Sustainalytics 
 
Livia Wyss van Maastricht University won de tweede editie van de Schoemaker-Sustainalytics 
Student Competition on Business and Human Rights met een essay ‘An International Arbitration 
Tribunal on Business and Human Rights: Can it help close the accountability gap?’. Met deze essay 
zette Wyss de hoofdlijnen voor haar onderzoek uiteen, waarmee zij de mogelijkheden wil 
onderzoeken om slachtoffers van mensenrechtenschendingen door bedrijven toegang tot 
rechtsmiddelen te verschaffen. Dit onderzoek voert zij uit tijdens haar stage bij Sustainalytics.  
 Deze wedstrijd werd in 2013 ingesteld ter herinnering van NJCM’s in 2012 overleden 
vicevoorzitter Daan Schoemaker. Het initiatief is een samenwerking tussen het NJCM, met name de 
werkgroep Duurzaam Ondernemen en Mensenrechten, en Sustainalytics, Daan's laatste werkgever. 
Het idee is om studenten te enthousiasmeren voor verdieping in maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.  
 
Commissie Meijers 
 
Het NJCM is één van de oprichters van de Commissie Meijers. Prof. mr. Hemme Battjes is 
commissielid namens het NJCM. De Commissie Meijers is een onafhankelijke denktank van 
rechtswetenschappers op het gebied van Europees migratie- en strafrecht. De nadruk ligt op 
mensenrechten, non-discriminatie en centrale waarden van de rechtsstaat. De Commissie brengt, 
gevraagd en ongevraagd, commentaren en adviezen uit. Deze betreffen Europese voorstellen aan het 
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Nederlandse parlement, het Europees Parlement, de nationale parlementen van andere lidstaten, de 
leden van de Nederlandse regering en aan beleidsmakers van de Europese instellingen.  
 
 
5 NJCM 
 
Organisatie NJCM 
 
De organisatie van het NJCM bestaat sinds eind 2015 uit vier onderdelen. Naast de Vereniging 
NJCM, die activiteiten ontplooit, zijn dat de Stichting NJCM-Boekerij, die het Nederlands 
Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM//NJCM-Bulletin) en andere publicaties uitgeeft; de in 
2016 met drie jaar verlengde pilot Public Interest Litigation Project, waarmee strategisch procederen 
in Nederland wordt verkend; en sinds 2015 de driejarige pilot Pro Bono Connect, het Nederlandse 
‘clearinghouse’. Daarnaast is er de Stichting Vrienden van het NJCM, die tot doel heeft de 
vereniging NJCM financieel te ondersteunen. Het PILP en Pro Bono Connect worden beide 
onafhankelijk extern gefinancierd.  
 Het werk binnen de vereniging wordt vrijwel geheel gedaan door vrijwilligers die 
ondersteund worden door een professioneel secretariaat en een betaalde uitvoerend directeur. Het 
PILP en het PBC worden ieder geleid door een betaalde projectcoördinator en ondersteund door een 
stagiair. In september 2016 werd voor het PILP een vaste projectmedewerker aangesteld.  
 
Vereniging NJCM 
Het hoogste orgaan van het NJCM is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze komt eenmaal 
per jaar bij elkaar en stelt het beleid van het NJCM vast. Het bestuur van het NJCM doet voorstellen 
voor beleid. Het College van Aanbeveling wordt jaarlijks uitgenodigd voor een kritische 
inhoudelijke brainstorm over mensenrechten in Nederland en de rol van het NJCM hierin.  
 De werkgroepen zijn de motor van de Vereniging. Zij volgende de ontwikkelingen in de 
mensenrechten op hun rechtsgebied, in het bijzonder in het nationaal en buitenlands beleid, waarop 
zij activiteiten initiateren. Om de wetenschappelijke en juridische kwaliteit van hun werk te blijven 
borgen, zijn de meeste werkgroepen in 2016 succesvol gekoppeld aan deskundigen op hun 
rechtsgebied. Deze zogenaamde ‘gecommitteerden’ attenderen de werkgroepen op nieuwe 
ontwikkelingen en vraagstukken en denken inhoudelijk mee. Het is aan de werkgroepen welke 
onderwerpen zij oppakken en op welke manier ze dat doen. De gecommitteerden worden 
uitgenodigd voor de jaarlijkse vergadering van het bestuur en de werkgroepvoorzitters.  
 
Algemene Ledenvergadering  
Het NJCM had op 1 januari 2016: 994 leden en op 1 januari 2017: 1007 leden. In 2016 zijn er 97 
nieuwe leden bijgekomen en hebben 84 leden hun lidmaatschap opgezegd. Bij activiteiten die het 
NJCM organiseert worden actief leden geworven door de aanwezige bestuursleden en de 
organiserende werkgroepleden. Daarnaast worden vacatures voor actieve leden en wervende teksten 
verspreid via de website en via social media. Ook door de samenwerkingen met derden en contacten 
van het PILP en Pro Bono Connect weten steeds meer mensen de weg naar het NJCM te vinden. In 
2016 is bovendien werk gemaakt van een nieuwe website en een professionele 
ledenwervingscampagne om  het ledenaantal te vergroten.  
 De Algemene Ledenvergadering (ALV) vond plaats op 14 april 2016. De notulen van de 
ALV zijn na te lezen in NTM/NJCM-Bull. 2016, p. 254-258.  
 
Dagelijks bestuur  
In de verslagperiode was het dagelijks bestuur (DB) als volgt samengesteld: 
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mr. dr. L.A. (Marloes) van Noorloos  - voorzitter 
mr. A.G.P. (Ton) van den Brandt  - vicevoorzitter  
mr. H.J.E. (Herman) Veerbeek   - penningmeester 
 
Bestuur 
In de verslagperiode was het bestuur als volgt samengesteld: 
mr. N. (Nina) Kesar    - bestuurslid  
mr. E. (Eefje) de Kroon   - bestuurslid tot september 
mr. L. (Lucille) van Wijnbergen  - bestuurslid 
 
Werkgroepen 
Het NJCM heeft de volgende acht werkgroepen: 
- Duurzaam Ondernemen En Mensenrechten 
- Europees recht  
- Internationale Bescherming Mensenrechten  
- Internationaal Strafrecht  
- Jeugdrecht en Gezondheidsrecht 
- Staats- en bestuursrecht  
- Strafrecht  
- Vreemdelingenrecht 
 
Secretariaat  
mr. F. (Franka) Olujić     - uitvoerend directeur  
C.M.H. (Toos) Verhaar    - secretariaat medewerker 
 
College van Aanbeveling 
In de verslagperiode was het College van Advies/Aanbeveling als volgt samengesteld:  
mr. dr. Q.A.M. (Quirine) Eijkman  
mr. F. (Folkert) Jensma  
mr. J. (Jolien) Schukking 
 
Het College van Aanbeveling kwam niet bijeen in 2016. Daarmee is het aftreden van ICTY-rechter 
Fons Orie onbedoeld stilzwijgend verlopen. Fons was sinds 2000 lid van het College van 
Aanbeveling. Het bestuur had in hem altijd een kritische gespreksgenoot met hart voor de 
Vereniging. Daarvoor is het bestuur hem zeer erkentelijk.  
 In 2017 zal worden gezocht naar een nieuwe vorm voor de jaarlijkse bijeenkomsten tussen 
het CvA en het bestuur. Ook wordt gekeken of het College wordt uitgebreid met nieuwe leden.  
 
 
Public Interest Litigation Project (PILP) 
 
Het strategisch procederen project van het NJCM, het Public Interest Litigation Project (PILP), heeft 
een succesvol derde jaar gehad. 
 Ten eerste vanwege de inhoud. Zo is het PILP doorgegaan met de zaak rond de wapenexport 
naar Egypte. Een juridisch ingewikkelde, maar zeer boeiende procedure, die over meer dan handel 
gaat. Een belangrijk aspect ervan is de vraag naar de ontvankelijkheid van belangenorganisaties in 
soortgelijke zaken. Niet alleen voor PILP belangrijk dus. Ook mensenrechtenorganisaties in andere 
Europese landen zijn nu aan het kijken of ze een dergelijke zaak op kunnen zetten. 
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 In de zaak over seksisme en het VN-Vrouwenrechtenverdrag bereikte het PILP dat de 
Reclame Code Commissie bij klachten over vermeende seksistische reclames voortaan zal toetsen 
aan het Vrouwenrechtenverdrag. Daarnaast werd een klacht ingediend bij het Mensenrechtencomité 
van de VN over staatloosheid in Nederland; werd een brief Amicus Curiae ingediend bij de Hoge 
Raad over de vraag of een politicus een andere politicus voor ‘racist’ mag uitmaken; is een 
procedure begonnen tegen censuur door een burgemeester bij een demonstratie en is de Staat 
gedagvaard, omdat de Raad van State geen prejudiciële vragen wil stellen over de Afghaanse 1F’ers. 
Meer informatie over de procedures, inclusief veel processtukken, is te vinden op: pilpnjcm.nl. 
 Naast deze processuele ontwikkelingen zijn er in 2016 ook belangrijke institutioneel stappen 
gezet. Zo is de financiering rond gekregen voor een tweede pilot, tot mei 2019. De tweede pilot 
wordt gesteund door twee Nederlandse fondsen en één Amerikaans fonds. In de begroting is 
rekening gehouden met een extra medewerker om een aantal taken van de projectcoördinator over te 
nemen en hem te ondersteunen bij zijn werkzaamheden. De nieuwe medewerker is in september 
begonnen en voor een jaar aangesteld. Daarnaast kon met de nieuwe financiering een consultant in 
de arm worden genomen om te kijken naar de vraag hoe PILP verder moet na mei 2019: qua 
financiering, organisatiestructuur, personeel en focus (de vraag of de selectie van zaken op basis van 
afgebakende thema’s zou moeten geschieden). 
 In 2016 is bovendien een start gemaakt met de ‘PILP community’. Dit zijn vrijwilligers die 
voor het PILP dossiers beheren of onderzoek doen, al zo’n 40 mensen, en die graag nauw betrokken 
willen blijven. Het team van PILP organiseert discussieavonden over uiteenlopende thema’s waarop 
het project zich focust of wil gaan focussen, zodat de vrijwilligers met enige regelmaat ook met 
andere thema’s en met elkaar in contact komen. De eerste avond, in december, ging over wit 
privilege met een inleiding van Dionne Abdoelhafiezkhan van Ctrl Alt Delete.  
 Het PILP wordt door al deze ontwikkelingen steeds bekender onder NGO’s, advocaten, 
activisten en wetenschappers als dé organisatie voor strategisch procederen in Nederland. Dat is te 
merken aan de aanvragen, maar ook de uitnodigingen voor interviews en commentaar wanneer er 
mensenrechten in het nieuws zijn. 
 
Projectraad – dagelijks bestuur: 
mr. dr. L.A. (Marloes) van Noorloos, voorzitter NJCM 
mr. H.J.E. (Herman) Veerbeek, penningmeester en bestuurslid NJCM 
mr. dr. E.R. (Eva) Rieter, Vaksectie Internationaal en Europees Recht, Radboud Universiteit 
Nijmegen 
 
Projectraad - adviseurs: 
prof. mr. T. (Tom) Barkhuysen, Universiteit Leiden, advocaat bij Stibbe 
prof. dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer, Universiteit Utrecht (UU) 
prof. mr. J.E. (Jenny) Goldschmidt, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM), UU 
dr. J.D. (Jeff) Handmaker, Institute of Social Studies (ISS), Erasmus Universiteit Rotterdam 
mr. N. (Nani) Jansen Reventlow, advocaat bij Doughty Street Chambers en 2016-2017 Fellow bij 
het Berkman Klein Center for Internet & Society van Harvard University 
mr. F. (Folkert) Jensma, NRC Handelsblad  
 
Projectcoördinator en advocaat 
mr. J. (Jelle) Klaas 
 
Projectmedewerker  
M.B. (Merel) Hendrickx, LLM 
 

http://www.pilpnjcm.nl/
http://www.pilpnjcm.nl/
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Pro Bono Connect 
 
In 2016, het eerste levensjaar van Pro Bono Connect, is dit NJCM-project tot volledige bloei 
gekomen. Pro Bono Connect is een bemiddelaar die maatschappelijke organisaties met een 
juridische vraag koppelt aan advocatenkantoren voor gratis juridische bijstand. Het project begon in 
november 2015, na grondig vooronderzoek. Het projectplan is te vinden op 
probonoconnect.nl/bronnen/.  
 Inmiddels hebben dertien van de grootste Nederlandse advocatenkantoren zich aan Pro Bono 
Connect verbonden. Dit zijn AKD, Baker McKenzie, Clifford Chance, CSM, De Brauw Blackstone 
Westbroek, DLA Piper, Houthoff Buruma, HVG Law, Linklaters, Loyens & Loeff, Nauta Dutilh, 
Simmons & Simmons en Stibbe, samen de Founding Members. Pro Bono Connect heeft in 2016 55 
verzoeken van NGO’s behandeld. Daarvan zijn er 45 voorgelegd aan de Founding Members. Slechts 
in vijf gevallen kon of wilde geen van de Founding Members een verzoek oppakken, bijvoorbeeld 
vanwege (potentiële) belangenverstrengeling. De verzoeken die niet door Pro Bono Connect zijn 
doorgezet betroffen o.a. verzoeken van individuen en verzoeken om financiële ondersteuning. Deze 
vallen buiten de reikwijdte van Pro Bono Connect. De behandelde verzoeken liepen uiteen van 
vragen over de statuten en oprichting van maatschappelijke organisaties, over fiscale verplichtingen 
of vragen over intellectueel eigendom, tot adviezen en procedures op het gebied van mensenrechten 
– waaronder asielrecht, mensenhandel en LGBTQ-rechten – en duurzame ontwikkeling.   
 Floris van Hees, die het vooronderzoek voor Pro Bono Connect leidde, coördineerde 
gedurende de eerste maanden dit nieuwe fenomeen in het Nederlandse juridische landschap. Na zijn 
vertrek (Van Hees zeilt nu de wereld over om aandacht te vragen voor duurzaamheidsprojecten, zie 
http://sailorsforsustainability.nl/), nam Alexandra Vader - de Rooy het stokje van hem over. Voordat 
Vader – de Rooy projectcoördinator van Pro Bono Connect werd, was zij onder meer werkzaam als 
business development officer bij Allen & Overy. Per 1 november verving Lara Talsma haar 
gedurende haar zwangerschapsverlof. Talsma is een oude bekende van het NJCM. Als lid van de 
Werkgroep IBM en als voorzitter van de Werkgroep Vreemdelingenrecht, heeft zij zich meerdere 
jaren ingezet bij het NJCM, onder andere ten overstaan van het ICJ Eminent Jurist Panel on 
Counter-terrorism Measures in Brussel in 2007. Meest recentelijk werkte zij als advocaat bij De 
Brauw Blackstone Westbroek.  
 Na twee verhuizingen, deelt Pro Bono Connect nu met PILP een uiterst geschikt en prettig 
kantoor in De Wittenstraat 25 in Amsterdam, nabij Haarlemmerplein. In het kader van het startklaar 
maken van Pro Bono Connect is voorts veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van essentiële 
zaken als een goede website, flyers, een nieuwsbrief, een database en kantoorautomatisering. De 
website probonoconnect.nl is live gegaan tijdens het European Pro Bono Forum dat van 16-18 
november, mede met behulp van Pro Bono Connect, in Amsterdam plaatsvond.  
 Tijdens het European Pro Bono Forum kon men door middel van interactieve workshops, 
inspirerende toespraken en mooie social events (zoals een diner met pro bono award ceremonie) de 
kennis over pro bono en public interest law vergroten, alsmede pro bono allianties tot stand brengen. 
Het forum trok meer dan 300 deelnemers uit 40 verschillende landen, bestaande uit commerciële en 
mensenrechtenadvocaten, in-house counsel, academici, pro-bonomanagers van advocatenkantoren 
en vertegenwoordigers van balies en NGO’s. Amsterdam was als locatie gekozen vanwege de 
lancering van Pro Bono Connect en had tot doel de pro bono cultuur in Nederland een stimulans te 
geven. Getuige onder meer de groei van Pro Bono Connect, zijn we daarmee goed op weg. Een 
verslag van het forum door Lara Talsma is verschenen in NTM/NJCM-Bull. 2017, p. 117-121.  
 In 2016 is ook een projectraad en een adviesraad tot stand gebracht. De projectcoördinator 
stemt dagelijkse werkzaamheden, dilemma’s en vragen af met de projectraad. De adviesraad komt 
samen met de projectcoördinator en projectraad tweemaal per jaar bijeen en fungeert als klankbord. 

http://sailorsforsustainability.nl/
http://www.probonoconnect.nl/
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De adviesraad bestaat uit drie vertegenwoordigers van de Founding Members, drie 
vertegenwoordigers van NGO’s en drie onafhankelijke leden. Zie voor de samenstelling van beide 
raden hieronder.  
 Het afgelopen jaar hebben reeds twee bijeenkomsten met de adviesraad plaatsgevonden. In 
overleg met de adviesraad en projectraad zijn de criteria geformuleerd op basis waarvan Pro Bono 
Connect verzoeken in behandeling neemt. Deze zijn de volgende: (i) is het verzoek of de organisatie 
gericht op de verbetering van mensenrechten?; (ii) zo niet, streeft de organisatie een doel na dat het 
algemeen belang dient?; (iii) zo niet, dient het verzoek zelf een maatschappelijk belang of is het een 
specifiek verzoek dat van strategisch belang is voor de organisatie? Daarmee kunnen dus ook 
verzoeken worden behandeld die ervoor zorgen dat de organisatie haar werk kan doen, zoals 
verzoeken over de governance structuur, de privacy of de ANBI-status van de organisatie. Daarnaast 
geldt, dat ook wanneer geen van de genoemde criteria van toepassing is op de aanvraag of 
aanvrager, er voor Pro Bono Connect redenen kunnen zijn om het verzoek toch in overweging te 
nemen. Deze verzoeken zullen alvorens zij worden doorgestuurd naar een advocatenkantoor eerst 
worden voorgelegd aan de projectraad en in sommige gevallen ook de adviesraad. Slechts bij hoge 
uitzondering is het denkbaar dat een verzoek van een individu wordt behandeld (zoals het verzoek 
van een buitenlandse advocaat die pro bono een cliënt bijstaat en een vraag heeft over Nederlands 
recht). Pro Bono Connect wil namelijk (iedere schijn van) broodroof voorkomen.  
 In 2017 wordt het eerste jaar geëvalueerd, worden de gezette stappen in het kader van de 
organisatie geconsolideerd en wordt de strategie voor de komende jaren verfijnd. Pro Bono Connect 
zal een NGO-campagne starten waarmee zij de naamsbekendheid onder de doelgroep wil vergroten 
en NGO’s wil informeren over de mogelijkheden van gratis juridische bijstand. Tevens zal 
halverwege het jaar een rondetafelevenement met de Founding Members worden georganiseerd, 
waarvoor ook NGO’s, de adviesraad en andere geïnteresseerden zullen worden uitgenodigd. Het 
streven voor 2017 is om het totaal aantal behandelde verzoeken het komende jaar minimaal te 
verdubbelen. Daarnaast zal Pro Bono Connect inzetten op het vergroten van de pro bono cultuur 
door het ontwikkelen en geven van trainingen en workshops. Meer informatie over Pro Bono 
Connect is te vinden op: probonoconnect.nl.  
 
Projectraad  
mr. dr. L.A. (Marloes) van Noorloos, voorzitter NJCM 
mr. A.G.P. (Ton) van den Brandt, vice-voorzitter / secretaris NJCM  
mr. H.J.E. (Herman) Veerbeek, penningmeester en bestuurslid NJCM 
 
Adviesraad  
 
NGO-vertegenwoordigers: 
R.C.E. (Ruth) Kronenburg BBA – Free Press Unlimited 
mr. J. (Jasper) Teulings – Greenpeace International Nederland 
drs.  A. (Anna) Timmerman – Human Rights Watch 
 
Vertegenwoordigers van de kantoren: 
mr. drs. F.P. (Freeke) Heijne – Houthoff Buruma 
Lamin Brima Ray Khadar LLB, LLM, Solicitor, England & Wales – DLA Piper 
mr. H.P. (Harald) Wiersema – NautaDutilh 
 
Onafhankelijke leden: 
dr. B. (Brianne) McGonigle Leyh – Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) 
mr. E.B. (Elsa) van de Loo – College voor de rechten van de mens (NJCM-lid) 
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drs. T.J.M. (Dirk) Steen–Steen Consultancy 
 
Projectcoördinator:  
mr. F. (Floris) van Hees (tot juni) 
mr. A.E.S. (Alexandra) Vader - de Rooy (vanaf mei) 
mr. L.C. (Lara) Talsma (per 1 november i.v.m. zwangerschapsverlof) 
 
 
Stichting NJCM-Boekerij 
 
De Stichting NJCM-Boekerij geeft het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten | NJCM-
Bulletin (NTM/NJCM-Bulletin) uit en losse publicaties die de mensenrechten betreffen. 
NTM/NJCM-Bulletin jaargang 41 (2016) heeft een omvang van 557 pagina’s en wordt gezonden 
aan NJCM-leden en abonnees. Van de aan de Boekerij verschuldigde vergoedingen voor het 
overnemen van artikelen uit het NTM wordt door het NJCM de helft gestort op de rekening van het 
VN-Fonds voor slachtoffers van foltering te Genève. Dit is ook in 2016 gebeurd in december (C= 
€1.060,-).  
 In 2016 verschenen geen publicaties bij de Boekerij. Dit jaar werd ingezet op de vergroting 
van de vindbaarheid van het NTM/NJCM-Bulletin. Dit gebeurde door het vernieuwen van het 
contract met Wolters Kluwer. Hierdoor is het tijdschrift nu voor alle universiteiten met een digitaal 
product van Wolters Kluwer inbegrepen. Dit is een enorme verbetering ten opzichte van eerdere 
afspraken, toen alleen faculteiten met bepaalde pakketten toegang hadden tot de digitale stukken van 
het NTM/NJCM-Bulletin. De stukken zijn te vinden via de Navigator waartoe ook de meeste 
overheidsinstanties toegang hebben, net als veel advocatenkantoren. De digitale bestanden gaan 
terug tot en met jaargang 26 (2001).  
 
Bestuursleden zijn: mr. M.K. (Mielle) Bulterman (voorzitter), mr. H.J.E. (Herman) Veerbeek 
(penningmeester) en mr. G.J.M (Trudy) Veerman (secretaris). 
 
 
Stichting Vrienden NJCM  
 
De Stichting Vrienden van het NJCM heeft het afgelopen jaar € 2.255,- van donateurs ontvangen 
(2015 € 2.052). Het bestuur van de Stichting Vrienden NJCM wil de donateurs heel hartelijk 
bedanken voor hun financiële bijdrage. 
 
Naast een toename van het bedrag dat werd gedoneerd is ook het aantal donateurs gestegen van 21 
donateurs in 2015 tot 28 in 2016. 
 
Het bestuur constateert dat er een groot aantal trouwe donateurs is die al vele jaren een financiële 
bijdrage aan de Stichting Vrienden NJCM levert. Het bestuur brengt in dit verband graag de fiscale 
mogelijkheid van een periodieke gift onder de aandacht. Deze periodieke gift loopt minimaal vijf 
jaar en is volledig, zonder drempel, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
Mochten er donateurs zijn die interesse hebben in een periodieke gift dan kunnen zij contact 
opnemen met het secretariaat van het NJCM of de penningmeester van de Stichting Vrienden 
NJCM. 
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Bestuursleden zijn: mr. O.P.G. (Otto) Vos (voorzitter), mr. Th.J. (Dick) Blommestijn RA 
(penningmeester), mr. drs. S. (Simon) Minks (bestuurslid) en dhr. D.Tj. (Douwe) Sikkema 
(secretaris). 
 
 
6 Verslagen werkgroepen 
 
Werkgroep Duurzaam Ondernemen En Mensenrechten (DOEM) 
 
In januari 2016 werd de tweede editie van de Schoemaker-Sustainalytics Student Competition on 
Business & Human Rights gelanceerd. Hierbij kunnen studenten door het indienen van een 
onderzoeksvoorstel op het gebied van Business & Human Rights een stage winnen bij het 
onderzoeksbureau Sustainalytics. De werkgroep heeft de eerste selectie van de ingezonden 
voorstellen gemaakt. De gelukkige winnaar is Livia Wyss geworden met haar onderzoek voorstelde 
naar het instellen van een arbitragetribunaal voor zaken waarbij mensenrechten zouden zijn 
geschonden door toedoen van het bedrijfsleven. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de 
werkgroep zal zich binnenkort buigen over de resultaten en de mogelijkheden van een vervolgactie. 
 De werkgroep heeft een bijdrage geleverd aan de schaduwrapportage voor de nederlandse 
sessie over de implementatie van het IVESCR met een stuk waarin aandacht wordt gevraagd voor 
het gebrek aan opvolging van diverse uitspraken van de rechter om maatregelen te nemen om de 
luchtverontreiniging tegen te gaan in het gebied van de ISLA-raffinaderij op Curaçao. 
 Binnen de werkgroep wordt de situatie rondom de gaswinning in Groningen nauwlettend 
gevolgd. De verantwoordelijkheid van de betrokken overheids- en private sector-actoren om de 
rechten van burgers te garanderen alsmede het recht op herstel worden onder de loep genomen. 
 Zodra bekend werd dat de FNV samen met een Bengaal een zaak had aangespannen tegen de 
FIFA omtrent de misstanden bij de bouwprojecten voor het WK voetbal in 2022 heeft DOEM een 
helpende hand uitgestoken naar de advocaat van de FNV. Op dit moment wordt onderzocht op 
welke manier de werkgroep deze wellicht baanbrekende zaak zou kunnen versterken. 
 Andere onderwerpen die in 2016 aan bod zijn geweest, zijn bijvoorbeeld de IMVO-
convenanten voor de kleding- en bankensector, de Dakota Pipeline en de reactie van de regering op 
het onderzoeksrapport ‘Zorgplicht van Nederlandse ondernemingen inzake MVO’.  
 Een groot aantal werkgroepleden heeft deelgenomen aan diverse conferenties en 
evenementen in binnen- en buitenland, zoals het UN Annual Forum for Business & Human Rights, 
de EU Roadmap to Business and Human Rights en de OESO-NCP-themabijeenkomsten. 
 Op uitnodiging van de werkgroep is Jan Eijsbouts, bijzonder hoogleraar Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen aan Maastricht University, de gecommitteerde voor de werkgroep 
DOEM geworden.   
 De verwachtingen voor 2017 zijn dat de werkgroep, naast het vervolgen van de activiteiten 
op een aantal van bovenstaande onderwerpen, zich zal verdiepen in de weigering van passagiers 
door KLM n.a.v. het inreisverbod opgelegd door de VS en de in december 2016 gelanceerde nieuwe 
Corporate Governance Code. 
 
Werkgroep Europees recht 
 
Het werkterrein van de werkgroep Europees recht beslaat het recht van de Europese Unie, de 
werkzaamheden van de Raad van Europa en de verhouding daartussen. Speciale aandacht krijgen 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Handvest) en het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens (EVRM). Het beleid en de regelgeving van de Europese Unie en de Raad 
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van Europa, en de toepassing daarvan in Nederland, worden door de werkgroep kritisch en vanuit 
mensenrechtelijk oogpunt gevolgd.  
 De leden van de werkgroep zijn sinds de start van het project betrokken bij diverse dossiers 
van het Public Interest Litigation Project (PILP) van het NJCM. De dossiers ‘aangifte door 
ongedocumenteerden’, ‘privacy en SYRI’ en ‘veiligheid’ vallen onder de verantwoordelijkheid van 
leden van de werkgroep. De werkgroep werkt ook mee aan andere dossiers zoals ‘levenslange 
gevangenisstraf’. Op verzoek van het PILP heeft de werkgroep een aantal privacy NGO’s 
geadviseerd inzake de EU-US Privacy Shield agreement. De werkgroep heeft een advies geschreven 
over de eventuele mogelijkheden van een direct beroep tegen de Europese Commissie bij het Hof 
van Justitie van de Europese Unie (artikel 263 VWEU). Samen met de werkgroep Strafrecht is 
namens het NJCM een bijdrage geleverd aan de reactie op de consultatie van het wetsvoorstel 
Computercriminaliteit III. Ook heeft de werkgroep in 2016 samen met de werkgroep 
Vreemdelingenrecht het rondetafelgesprek ‘Vluchtelingen en Europa: een crisis of een kans?' 
georganiseerd.  
 Het NJCM is de Nederlandse partner bij het European Liberties Platform (ELP), een netwerk 
en nieuwsagentschap op het gebied van burgerrechten en burgerlijke vrijheden. De website 
Liberties.eu is een nieuwsbaak voor ontwikkelingen op het gebied van fundamentele rechten en 
vrijheden in de Europese Unie. De voorzitter van de werkgroep en een aantal leden zijn 
verantwoordelijk voor de Nederlandse nieuwsartikelen. Zij leveren wekelijks eigen nieuws aan voor 
de website, maar ook dat van andere organisaties uit het netwerk van het NJCM en nieuws naar 
aanleiding van berichten uit de media.  
 In april reisde de voorzitter van de werkgroep Nina Kesar af naar Parijs voor een 
bijeenkomst van het ELP. Tijdens deze bijeenkomst is door de Europese partners het besluit 
genomen de samenwerking te formaliseren en een Europese juridische entiteit op te richten. Kesar is 
in Berlijn gekozen tot het interim bestuur. In september werden in Berlijn door de oprichtingsleden 
concrete stappen genomen. Afgelopen december hebben elf NGO’s uit de Europese Unie de statuten 
van de vereniging ‘Civil Liberties Union for Europe’ ondertekend. De zetel van de vereniging is in 
Berlijn.  
 De werkgroep Europees recht nam deel aan verschillende bijeenkomsten, zoals het seminar: 
The National  Policy Application of the EU Charter of Fundamental Rights in het kader van het 
Nederlands Voorzitterschap Europese Unie; een tweejaarlijkse bijeenkomst voor NGO’s en het 
EHRM in Straatsburg en daaraan voorafgaand een bijeenkomst van de Open Society 
Foundations(een verslag hiervan volgt in NTM 2017); en de lancering van het European 
Implementation Network (EIN) in Straatsburg.  
 
De werkgroep verwelkomt in 2017 graag weer nieuwe leden. 

Werkgroep Internationale Bescherming Mensenrechten  
 
Vanuit de werkgroep is dit jaar gewerkt aan verschillende gezamenlijke NGO-
(schaduw)rapportages: voor de Universal Periodic Review (UPR), het Verdrag inzake Economische, 
Sociale en Culturele Rechten (IVECSR) en het Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten 
(IVBPR). Voor het UPR-rapport hebben leden van de werkgroep samen met NJCM’s uitvoerend 
directeur Franka Olujic nauw samengewerkt met René Rouwette, directeur van 
burgerrechtenorganisatie Kompass. Het eindresultaat van deze samenwerking werd breed gedragen 
en is uiteindelijk door 23 NGO’s medeondertekend, wat met tevredenheid werd ontvangen in 
Genève. Het secretariaat van de OHCHR gebruikt het document voor haar officiële samenvatting 
van inzendingen van NGO’s. Wanneer de Nederlandse overheid in mei 2017 voor de VN-
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Mensenrechtenraad verschijnt voor haar UPR-sessie zal deze samenvatting tot de officiële 
documenten behoren.  
 Ook de gecoördineerde gezamenlijke schaduwrapportage voor het IVECSR, 
medeondertekend door negentien NGO’s, werd goed ontvangen in Genève. Leden van de werkgroep 
IBM zijn afgereisd om de rapportage ter plekke toe te lichten tijdens de pre-sessie op 10 september, 
waar ook het College voor de Rechten van de Mens aanwezig was. Veel onderwerpen uit de 
rapportage zijn overgenomen in de List of Issues. De staat moet hier voor maart 2017 op reageren.  
De Nederlandse sessie voor het IVESCR-Comité vindt plaats op 1 en 2 juni 2017.  
 Voor de sessie over de naleving van het IVBPR heeft de werkgroep op korte termijn een 
rapportage gecoördineerd om input te leveren voor de List of Issues Prior to Reporting. Dit 
document is onderdeel van de verkorte rapportageprocedure en zal worden aangenomen tijdens de 
sessie van het Mensenrechtencomité in maart 2017. De rapportage is ondertekend door negen 
organisaties en is in samenwerking met de werkgroep Strafrecht opgesteld. 
 Naast het schrijven van de rapportages is er in 2016 een begin gemaakt met het hervormen 
van de werkgroep. Zo is Ilse de Jonge aangetreden als tweede voorzitter naast Szilvia Csevár. De 
uitgebreide ledenlijst is opgeschoond na een inventarisatie over het commitment aan de werkgroep, 
omdat niet iedereen meer even actief was. Daarnaast is naar manieren gezocht om de vergaderingen 
interactiever te maken om te de leden meer bij de werkzaamheden te betrekken. Er is bovendien een 
besloten facebook-groep aangemaakt waar leden informatie over opkomende evenementen en 
dergelijke kunnen plaatsen en vinden. Zo kunnen leden elkaar blijven informeren en inspireren 
buiten de vergaderingen om. Iedere week verzorgt een van de werkgroepleden een presentatie over 
iets waar ze vanuit hun werk of studie mee bezig zijn, leggen een interessant artikel voor of brengen 
iets ter discussie. 
 
Aan het eind van het jaar heeft Szilvia Csevár zich wegens persoonlijke omstandigheden 
teruggetrokken als voorzitter. Dieke Brockhus heeft per januari 2017 haar plaats ingenomen als 
tweede voorzitter.  
 
Werkgroep Internationaal Strafrecht  
 
De werkgroep Internationaal Strafrecht (ISR) heeft zich in 2016 verdiept in (grensoverschrijdende) 
mensenrechtelijke vraagstukken in de nationale strafrechtspleging en de invloed die het 
internationaal en het Europees (straf)recht daarop hebben.  
 Mirjam Ekkart en Jonte van Essen hebben in 2016 het voorzitterschap van de werkgroep 
gedeeld. De werkgroep telt begint 2017 zestien actieve leden, met name afkomstig uit de 
rechtspraak, OM, advocatuur en enkele studenten. De werkgroep komt elke zes weken bijeen, 
waarbij de helft tot tweederde van de leden aanwezig is. Meestal wordt vergaderd in informele 
setting en wordt voor de vergadering gezamenlijk gegeten. 
 In 2016 zijn drie concrete onderwerpen op de agenda gezet, welke in 2017 nog in 
behandeling zijn. Ten eerste is de werkgroep in samenwerking met de werkgroep 
Vreemdelingenrecht bezig met het 1F-vraagstuk (personen van wie het vermoeden bestaat dat zij 
zeer ernstige misdaden hebben gepleegd in het buitenland, daardoor geen verblijfsstatus kunnen 
krijgen en in een juridisch niemandsland belanden). Hiervoor is eind 2016 een high-profile 
expertmeeting georganiseerd. In 2017 zullen de uitkomsten van de expertmeeting worden veredeld 
en de pijlen gericht op de politiek. Ten tweede zijn enkele leden bezig met het onderwerp van 
schadevergoeding na ontoelaatbaar verklaarde uitleveringsdetentie. Er zal in 2017 verder worden 
gewerkt aan een artikel over dit onderwerp. Ten derde wordt geïnventariseerd of een opiniestuk 
geschreven kan worden over de uitzonderingsbepaling in artikel 15 van het EVRM en wat dit voor 
Nederland zou betekenen als een  noodtoestand wordt afgeroepen. 
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 Ook is er sinds 2016 contact met Amnesty Nederland in het kader van hun onderzoek naar 
de Nederlandse wetgeving op het gebied van contraterrorisme. In 2017 zal verder bezien worden 
hoe de collectieven elkaar kunnen versterken in het houden van toezicht op de overheidsmaatregelen 
vanuit mensenrechtelijk perspectief. 
 
De voorzitters verwachten dat de werkgroep begin 2017 een gecommitteerde zal hebben. Samen met 
de gecommitteerde hopen zij verder te kunnen bouwen aan een werkgroep met betrokken leden 
waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van het gezamenlijk potentieel. Hierbij zal een enthousiaste 
en betrokken aansturing cruciaal zijn. 
 
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 rechtsgebieden 
de mensenrechten voldoende worden gerespecteerd. Gezien de huidige samenstelling van de 
werkgroep is in de praktijk de aandacht hoofdzakelijk gericht op het jeugdrecht. 
 Eind 2015 namen twee prominente leden van de werkgroep afscheid na 15 tot 25 jaar 
trouwe, vrijwillige inzet voor de doelstellingen van het NJCM: Trudy Veerman en Annemieke 
Wolthuis. Wilma Duijst, voormalig voorzitter en lid van de werkgroep, nam ook afscheid maar 
keerde op uitnodiging van de werkgroep niet veel later terug als gecommitteerde. Wilma is 
forensisch arts bij het Nederlands Forensisch Instituut en bij de GGD IJsselland. 
 Zoals aangekondigd in het vorige jaarverslag richtte de werkgroep zich in 2016 op thema’s 
die maatschappelijk in de belangstelling staan en vanuit mensenrechtelijk perspectief interessant zijn 
om verder uit te werken: drang en dwang in de jeugdzorg en adoptie.  
 Binnen het thema drang en dwang in de jeugdzorg heeft de werkgroep de focus gelegd op de 
gesloten jeugdhulp en dan met name de gesloten jeugdhulpplaatsingen waaraan geen machtiging 
van de kinderrechter ten grondslag ligt. Betreffende adoptie werd de focus gelegd op interlandelijke 
adoptie en de rechten van (volwassen) geadopteerden.  
 Op het thema van gesloten jeugdhulpplaatsingen laat de praktijk zien dat het met regelmaat 
voorkomt dat instellingen een jeugdige gesloten plaatsen en de plaatsing niet benoemen als een 
gesloten plaatsing, terwijl alle kenmerken voor een gesloten plaatsing aanwezig zijn. De werkgroep 
heeft hier aandacht voor gevraagd middels een ingezonden krantenartikel in het NRC Handelsblad 
in mei, waarin een aantal werkgroepleden werd geïnterviewd en op grond waarvan Kamervragen 
zijn gesteld en een debat heeft plaatsgevonden. Hiermee kreeg het onderwerp de aandacht die nodig 
was om plaatsingen zonder machtiging van de kinderrechter onder de aandacht te brengen. De 
werkgroep is voornemens om in 2017 opnieuw het onderwerp over het voetlicht te brengen, onder 
meer via een wetenschappelijk artikel met name gericht op de advocatuur en een studiemiddag die 
zal worden georganiseerd nadat het promotieonderzoek van Maria de Jong-de Kruijf (Universiteit 
Leiden) over gesloten plaatsingen is gepubliceerd. Dit biedt een goed moment om gezamenlijk 
aandacht te vragen voor het onderwerp.  
 Op het tweede thema, adoptie, bereiken de werkgroepleden vanuit de praktijk met regelmaat 
signalen dat de condities waaronder interlandelijke adoptie plaatsvond niet voldeden aan de 
(inter)nationale grondrechten. Bovendien strookte de Nederlandse wetgeving volgens hen niet met 
de (internationale) kinderrechten. Het voornemen was een standpunt te schrijven en daar 
maatschappelijke aandacht voor te vragen. In dezelfde tijd publiceerde de Raad voor 
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) haar standpunt over interlandelijke adoptie dat op 
hoofdlijnen de visie van de werkgroep weergaf. Op basis daarvan is een uitgebreide notitie voor de 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie opgesteld, waarin gepleit wordt voor een versterking van 
de condities waaronder interlandelijke adoptie plaatsvindt, een wettelijk recht voor geadopteerden 
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op informatie over afstamming en een versterking van de jeugdhulpsystemen in de landen van 
herkomst, waardoor meer kinderen in het eigen land zouden kunnen worden opgevangen. Deze 
notitie heeft de aandacht getrokken van de vergunninghouders, waarmee de werkgroep momenteel 
in dialoog is. In 2017 buigt de werkgroep zich over de reactie van de staatssecretaris op het RSJ-
advies en het verdere politieke proces.  
 De werkgroep jeugdrecht leverde bovendien input aan ten behoeve van het gesprek dat het 
NJCM had met het Anti-foltercomité van de Raad van Europa tijdens diens bezoek aan Nederland. 
De werkgroep vroeg aandacht voor de naleving van rechten van minderjarigen in gesloten 
instellingen, zoals justitiële jeugdinrichtingen, gesloten jeugdzorg instellingen en politiecellen. De 
input van de werkgeroep is verwerkt in de brief aan het Comité.  
 Op 10 december 2015 werd de bundel ‘Jongensbesnijdenis bezien vanuit mensenrechtelijk 
perspectief’ (NJCM-Boekerij 2015) gepresenteerd tijdens een seminar. De bundel biedt een divers 
palet aan bijdragen van rechtswetenschappers, mensenrechtendeskundigen, artsen, ethici en 
advocaten. In 2016 werd het boekje meerdere malen verkocht, mede dankzij de werkgroepleden die 
het boekje onder de aandacht van geïnteresseerden brachten. Het boekje kan nog steeds besteld 
worden via het secretariaat van het NJCM.   
 Voor 2017 zal de werkgroep opnieuw de prioriteiten vaststellen. Deels zullen de 
onderwerpen die in 2016 de focus waren nog doorlopen. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe 
onderwerpen op het terrein van het jeugd- en gezondheidsrecht. 
 
De werkgroep jeugdrecht en gezondheidsrecht vergadert op dit moment in de twee subgroepen en 
komt eens in de drie maanden als volledige werkgroep bij elkaar. De locatie van de vergaderingen is 
meestal in Den Haag. Enthousiaste nieuwe leden die interesse hebben om zich voor langere tijd 
actief in te zetten voor de werkgroep kunnen via het NJCM-secretariaat contact opnemen met 
Maartje Berger. 
 
Werkgroep Staats- en Bestuursrecht 
 
In 2016 heeft de werkgroep Staats- en Bestuursrecht aandacht besteed aan de mensenrechtelijke 
aspecten rondom het fenomeen Big Data. De moderne burger laat overal sporen van data achter. 
Bedrijven en overheden investeren koortsachtig in het verzamelen en analyseren van deze enorme 
hoeveelheid gegevens. Met de uitkomsten worden aannames gedaan en profielen opgesteld die zijn 
gebaseerd op voorspellingen van wat burgers in de toekomst waarschijnlijk gaan doen. De (bedoelde 
en onbedoelde) toepassingen hiervan verlopen voor de burger niet zonder risico’s en hebben soms 
verstrekkende gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie, ongelijke behandeling, uitsluiting en 
het gevaar op inperking van de vrijheid van meningsuiting. Om voor deze problematiek meer 
aandacht te generen heeft de werkgroep in mei een seminar georganiseerd waarbij diverse sprekers 
ingingen op de risico’s die het gebruik van Big Data met zich kunnen brengen. Een verslag van dit 
seminar verscheen in NTM/NJCM-Bull. 2016, p. 415-420. 
 Ook het demonstratierecht was voor de werkgroep dit jaar een focuspunt. Er is op dit 
onderwerp vanuit de groep dan ook meegeschreven aan het schaduwrapport voor het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR). Hierbij was de aanbeveling dat de 
Nederlandse regering maatregelen dient te nemen om onrechtmatige beperkingen van demonstraties 
tegen te gaan en te waarborgen dat de bevoegdheden om demonstraties in goede banen te leiden niet 
gebruikt worden om voorafgaand toezicht op de inhoud van demonstraties uit te oefenen. Dit 
onderwerp zal door de werkgroep nog verder worden opgepakt door in 2017 een seminar te 
organiseren. 
 Voor ditzelfde schaduwrapport heeft de werkgroep tekst aangeleverd met betrekking tot het 
recht op privacy. Daarbij is gewezen op het wetsvoorstel ter vervanging van de Wet op de 
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inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv2002) wetsvoorstel WIV2001. De werkgroep is er 
niet van overtuigd dat in het voorstel voldoende is gemotiveerd wat de noodzaak is van de 
voorgestelde uitbreidingen van de interceptiebevoegdheid van de inlichtingendiensten waarbij de 
diensten bulk kunnen intercepteren in het kabelgebonden domein.  
 Eind 2016 heeft de werkgroep zich nog toegelegd op het gedeeltelijk verbod 
gezichtsbedekkende kleding. Het NJCM heeft ten aanzien van dit wetsvoorstel in een brief aan de 
Eerste Kamer een aantal opmerkingen naar voren gebracht met het doel dat deze bij de behandeling 
van het voorstel in de Eerste Kamer zouden kunnen worden meegenomen. De werkgroep heeft in 
deze brief vooral gewezen op de risico’s van verdere uitsluiting van mensen die op eigen wijze 
invulling willen geven aan hun leven en de vrijheid van godsdienst en het recht op eerbiediging van 
het privéleven die mogelijk op een onrechtmatige wijze worden ingeperkt. 
 
De werkgroep bestaat uit een bescheiden, maar enthousiaste groep vrijwilligers. Binnen de groep 
wordt er geput uit de kennis van een diverse samenstelling van juristen, waaronder advocaten, 
bedrijfsjuristen, studenten, wetgevingsjuristen en universitair docenten. De groep komt maandelijks 
bijeen waarbij er door de leden zelf veel onderwerpen worden aangedragen. Ook komend jaar zal de 
groep zich richten op het volgen van relevante onderwerpen op het gebied van staat- en 
bestuursrecht. 
 
Werkgroep Strafrecht 
 
De werkgroep Strafrecht houdt wetsvoorstellen, jurisprudentie en actualiteiten op het gebied van 
strafrecht nauwlettend in de gaten en doet onderzoek naar diverse onderwerpen. Zo zijn in 2016 de 
volgende onderwerpen de revue gepasseerd: de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), het 
wetsvoorstel geweldsaanwending politieambtenaren, etnisch profileren en de levenslange 
gevangenisstraf. Ook de samenwerking met andere werkgroepen is voortgezet. Met de werkgroep 
Europees recht heeft de werkgroep Strafrecht een reactie geschreven op het conceptwetsvoorstel 
Computercriminaliteit III en met onder meer de werkgroep Internationale Bescherming 
Mensenrechten (IBM) heeft zij input geleverd aan een gezamenlijke NGO-rapportage voor de List 
of Issues Prior to Reporting (LoIPR) bij het Anti-folterverdrag met betrekking tot de levenslange 
gevangenisstraf in Nederland.  
 Op 6 oktober organiseerde de werkgroep strafrecht een seminar over de levenslange 
gevangenisstraf. Als opmaat hiervoor werd in een ingezonden stuk in de Volkskrant van 31 augustus 
(evenals in de LoIPR) bepleit dat Nederland een tussentijdse toetsing moet invoeren wanneer het wil 
voldoen aan de eisen die door het EHRM worden gesteld aan een levenslange gevangenisstraf.  
 Het seminar was gevuld met discussiepunten en werd geleid door Martien Diemer, oud-
rechter in de rechtbank Amsterdam, die deel uitmaakte van de combinatie die Mohammed B. 
levenslang had opgelegd. Een verslag van het seminar verscheen in NTM-NJCM-Bull. 2016, p. 548-
550. 
 Als gevolg van het seminar heeft één van de voorzitters van de werkgroep een lunchlezing 
over de levenslange gevangenisstraf gegeven bij de rechtbank Den Haag. Ook zond RTL Nieuws 
een lang item over deze gevangenisstraf uit.  Op 24 november heeft de werkgroep een brief aan 
staatssecretaris Dijkhoff gestuurd over diens aangekondigde plannen en de uitvoering van de 
levenslange gevangenisstraf. De ontwikkelingen rondom de levenslange gevangenisstraf zullen ook 
in 2017 op de voet worden gevolgd door de werkgroep en waar nodig zal er actie op worden 
ondernomen. 
 
Tot slot is de werkgroep Strafrecht in 2016 versterkt met gecommitteerde Stijn Franken, advocaat 
bij FZKC Advocaten en hoogleraar straf(proces)recht bij de Universiteit Utrecht. De werkgroep 
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telde eind 2016 ongeveer 23 bevlogen actieve leden. De werkgroep Strafrecht vergadert iedere 
laatste dinsdag van de maand in Den Haag of Amsterdam. Geïnteresseerden in actieve deelname aan 
deze werkgroep kunnen via het NJCM-secretariaat contact opnemen met werkgroepvoorzitters 
Nadine Achterberg en Anique van den Bosch. 
 
Werkgroep Vreemdelingenrecht  
 
De werkgroep vreemdelingenrecht volgt de ontwikkelingen in het asiel- en migratierecht en 
gerelateerde onderwerpen als mensenhandel, inburgering, vreemdelingenbewaring en de rechten van 
etnische minderheden in Nederland. 
 Op 17 maart 2016 heeft de werkgroep vreemdelingenrecht samen met de werkgroep 
Europees recht een seminar in het Nutshuis georganiseerd dat gewijd was aan het 
vluchtelingenvraagstuk in Europees perspectief: ‘Vluchtelingen en Europa: een crisis of een kans?'. 
Sprekers waren van heel verschillend pluimage: oud VVD-Kamerlid Arend-Jan Boekestijn, 
GroenLinks-senator Tineke Strik, onderzoeker Tamar de Waal, oud-minister van 
vreemdelingenzaken Hilbrand Nawijn en protection officer van UNHCR Luke Korlaar. Zij gingen 
in debat over de volgende drie thema’s: de noodzakelijkheid van een zogenaamd 
hervestigingsmechanisme binnen Europa; de versobering van de sociaal-economische rechten van 
vluchtelingen; en de opvang van vluchtelingen in de regio. Het debat stond onder leiding van 
professor Ashley Terlouw van de Radboud Universiteit Nijmegen. De werkgroep kijkt tevreden 
terug op het seminar.  
 In het verlengde van het vluchtelingenvraagstuk speelt de problematiek omtrent 'de 1F’ers'. 
Deze groep vreemdelingen, veelal afkomstig uit landen waar sprake is van een 3-EVRM situatie 
(onmenselijke behandeling), worden bij hun asielverzoek bestempeld als (mede)schuldig aan 
oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid. Dit zou dan blijken uit niet te consulteren 
ambtsberichten van de AIVD of als de vreemdeling daarover heeft verklaard. Ook nu zijn weer 
ettelijke Syriërs opgezadeld met dat stigma. Een verdenking is voor het stempel '1F' al genoeg. Zelfs 
wanneer iemand door de strafrechter is vrijgesproken voor de tegengeworpen daden, kan hij dit 
stempel behouden. Het gevolg hiervan is dat de vreemdeling niet terug kan naar het land van 
herkomst, omdat daar een schending van 3 EVRM dreigt, maar tegelijkertijd niet in Nederland mag 
verblijven omdat hij een gevaar voor de openbare orde zou zijn. Daarmee verkeert de vreemdeling 
in limbo. Daarom is samen met de werkgroep Internationaal strafrecht een sub-werkgroep opgezet 
die nadenkt over een manier waarop iets kan worden gedaan aan dat limbo. Er is in oktober 2016 
een expert meeting georganiseerd, waarin verschillende vooraanstaande experts hun licht over de 
materie hebben laten schijnen. De sub-werkgroep stelt naar aanleiding van de expert meeting een 
document op dat naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd.  
 Verder heeft de werkgroep de ontwikkelingen op het gebied van mensenhandel op de voet 
gevolgd. Meerdere werkgroepleden zijn actief in dat veld en nog steeds gaat er van alles mis met het 
verkrijgen van een verblijfsvergunning voor verblijf als slachtoffer van mensenhandel. Door enkele 
verbeteringen in de procedure lijkt dit nu ietwat te gaan verbeteren.  
 
Elise Russcher heeft het voorzitterschap in september 2016 na twee jaar overgedragen aan Thomas 
van Houwelingen. De werkgroep heeft in 2016 vier nieuwe leden verwelkomd. De al eerder 
genoemde professor Ashley Terlouw is op uitnodiging van het NJCM 'gecommitteerde' van de 
werkgroep geworden.  
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