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Iedere organisatie heeft de wens om in haar jaarverslag 

vooral successen en verdiensten te melden. Wij ook. Maar 

we moeten toch in de eerste plaats vaststellen dat het aantal 

advocaten dat wordt bedreigd, aangepakt, opgepakt of nog 

veel erger, eerder groter wordt dan kleiner. 

Lawyers for Lawyers heeft in 2017 dan ook bepaald niet stil 

gezeten.

Proceswaarneming was een van onze speerpunten: vooral 

in Turkije, maar bijvoorbeeld ook in Thailand. “The whole 

world is watching” blijft daarbij onze boodschap. Tegelijk 

verzekeren onze gedetineerde collega’s ons dat onze 

aanwezigheid in de rechtszaal voor hen een enorme steun in 

de rug betekent en dat is op zichzelf van grote waarde. 

Gedurende het hele jaar voerden we campagnes en 

schreven we brieven om op te komen voor collega’s in het 

buitenland. We zetten autoriteiten onder druk. We zochten 

intensief de publiciteit. Via de publieksmedia - bijvoorbeeld 

met opiniestukken - maar ook door samenwerking met 

onder meer het Advocatenblad en meerdere Baliebulletins. 

We leverden onze bijdrage aan de Dag van de Bedreigde 

Advocaat en liepen mee met de Dam tot Damloop.

Ook belangrijk in 2017 was de uitreiking van onze 

tweejaarlijkse Award aan de Thaise mensenrechten-

advocate Sirikan Charoensiri. Die vond plaats tijdens ons 

drukbezochte seminar: ‘The Voice of Rights, about lawyers 

and freedom of expression’, waaraan ook een behoorlijk 

aantal  vakgenoten uit de hele wereld deelnam. 

Minder zichtbaar maar erg intensief en – belangrijker – 

ook effectief gaf Lawyers for Lawyers inhoud aan onze 

consultatieve ECOSOC-status bij de Verenigde Naties, 

waarbij we – in het kader van de Universal Periodic Review 

- mondelinge en schriftelijke inbreng leverden bij de 

achtereenvolgende zittingen van de Mensenrechtenraad in 

Geneve.  Ook spraken wij in bij het Mensenrechten Comité 

van de VN, ook in Geneve. 

Onze boodschap wordt in elk geval steeds vaker gehoord: 

advocaten die hun rug recht houden kunnen niet gemist 

worden in een op de Rule of Law gebaseerde rechtsstaat. 

Handen af dus van onze beroepsgenoten!  

Phon van den Biesen,

Voorzitter van Lawyers for Lawyers
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Kerncijfers

Lawyers for Lawyers voerde in 2017 actie voor in totaal 144 

individuele advocaten. Dit waren er 59 in Turkije, 25 in Afrika, 

9 in de Russische Federatie, 13 in Eurazië, 23 in Zuidoost-Azië, 

6 in China en 6 in Latijns-Amerika.

In 2017 hebben zich vijftig 

advocaat-vrijwilligers 

ingezet voor Lawyers for 

Lawyers, verdeeld over tien 

focusgroepen: Zuidoost-

Azië, China, Turkije, Latijns-

Amerika, Russische Federatie, 

Eurazië, Afrika, Filippijnen en 

Midden-Oosten.

Lawyers for Lawyers

deed in 2017  

23 
geschreven 

interventies.

Lawyers for Lawyers werkte 

in 2017 samen met tenminste 

130 organisaties, 

onder andere aan 

gezamenlijke statements.

Algeria

Azerbeidzjan

China

Colombia

Congo

Egypte

Griekenland

Honduras

Indonesië

Kameroen

Maleisië

Myanmar

Oekraïne

Pakistan 

Russische 
Federatie

Saoedi - Arabie

Syrië

Tadzjikistan

Thailand

Turkije

Verenigde 
Arabische
Emiraten

Wit-Rusland

Vietnam

Het bestuur van Lawyers for 

Lawyers bestond uit zeven 

(voormalig) advocaten: 

Phon van den Biesen, 

Irma van den Berg, Bernadette 

Ficq, Maarten ‘t Sas, Judith 

Lichtenberg, Harald Wiersema 

en Nienke van Renssen.

Kijk op onze website voor 

het rooster van aftreden van 

het bestuur van Lawyers for 

Lawyers. 

Lawyers for Lawyers vroeg aandacht voor de situatie 

van advocaten in 23 landen:

Over Lawyers for Lawyers

Wij streven naar een wereld waarin advocaten 

in vrijheid, onafhankelijk, en zonder angst voor 

vergelding hun rol kunnen vervullen als essentieel 

onderdeel van het rechtssysteem en als beschermer 

van mensenrechten. Wij doen dit door advocaten, 

die in hun werk worden bedreigd of onderdrukt, 

wereldwijd te ondersteunen en aandacht te vragen 

voor hun situatie bij de autoriteiten van het land 

van herkomst, bij de Nederlandse autoriteiten, de 

Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN). 

Ook werken wij aan het vergroten van de 

bekendheid met en het gebruik van de Basic 

Principles on the Role of Lawyers, de internationale 

normen die van belang zijn voor een onafhankelijke 

advocatuur en het recht op onafhankelijke 

rechtsbijstand. 

Voor het functioneren van Lawyers for Lawyers 

zijn, naast directie en bestuur, de focusgroepen 

essentieel (bestaande uit ca. 50 vrijwilligers, 

allemaal advocaat). Voor onze inkomsten zijn wij 

afhankelijk van giften van (voornamelijk) advocaten 

en advocatenkantoren. 

In het Beleidsplan 2014 – 2017 zijn vijf beleidspijlers 

geidentificeerd: support, awareness, communicatie, 

fondsenwerving en mensenkracht. 

Lawyers for Lawyers is een onafhankelijke, non-politieke 

stichting zonder winstoogmerk. Onze missie is het bevorderen 

van het goed functioneren van de rechtsstaat en van de 

bescherming van mensenrechten door op te komen voor een 

vrije en onafhankelijke  beroepsuitoefening van de advocatuur. 
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Award winnares meer-
maals aangeklaagd

Sirikan Charoensiri, is medeoprichtster 

van Thai Lawyers for Human Rights 

(TLHR), een advocatencollectief 

dat kort na de militaire staatsgreep 

in Thailand op 22 mei 2014 werd 

opgericht. Het collectief heeft als 

doel juridische hulp te verlenen 

aan burgers en toe te zien op 

de mensenrechtensituatie in 

Thailand. Sirikan Charoensiri geeft 

juridische bijstand in high-profile 

mensenrechtenzaken op een pro bono 

basis. In slechts één jaar tijd werd 

zij aangeklaagd voor maar liefst vier 

strafbare feiten die verband houden 

met haar professionele activiteiten. 

Als zij schuldig wordt bevonden aan 

deze vier aanklachten, hangt haar een 

gevangenisstraf van tenminste tien jaar 

boven het hoofd. Daarnaast initieerde 

de politie nog een zaak tegen haar op 

beschuldiging van het ‘verstrekken 

van valse informatie’, omdat zij een 

klacht had ingediend tegen de politie. 

Als deze zaak wordt voortgezet, kan 

zij daarvoor worden veroordeeld tot 

maximaal vijf jaar cel.

De Lawyers for Lawyers Award is bestemd voor een 

advocaat of een groep advocaten die door hun werk de 

rechtsstaat en de mensenrechten op een uitzonderlijke 

manier bevorderen en vanwege dat werk worden bedreigd. 

De onderscheiding werd haar overhandigd door Jorge 

Molano uit Colombia, die de prijs in 2015 won. De 

prijsuitreiking werd bijgewoond door collega-advocaten uit 

de hele wereld. Bovendien waren de Award-toekenning en 

het daaraan gekoppelde seminar ‘The Voice of Rights, about 

lawyers and freedom of expression’ te volgen via een live-

stream, verzorgd door NEP-webcasting.

In totaal waren er 18 genomineerden voor de Lawyers 

for Lawyers Award. Speciale aandacht was er voor twee 

genomineerden op de shortlist van de jury: Iyad Alami uit de 

Occupied Palestinian Territories en dr. Mohamed Al-Roken 

uit de Verenigde Arabische Emiraten.

De onafhankelijke jury van de Lawyers for Lawyers Award 

heeft zich bij haar keuze mm de Award 2017 toe te kennen 

aan Sirikan Charoensiri laten leiden door haar ‘unwavering 

courage and commitment(...) and to draw attention to the 

human right sisutation in Thailand that is relatively unknown 

in the West’. 

Lawyers for Lawyers Award 2017
Onderscheiding naar Thaise advocate

De Thaise mensenrechtenadvocaat Sirikan 

Charoensiri (‘June’) kreeg op 19 mei 2017 de 

vierde Lawyers for Lawyers Award uitgereikt 

in Amsterdam. Ze was de eerste vrouw die de 

tweejaarlijkse Award mocht ontvangen. 
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Thailand

De benarde positie van Sirikan Charoensiri is volgens 

haar exemplarisch voor de situatie van Thaise 

advocaten die zich op het snijvlak van rechtspraak en 

politiek begeven.

Ze geeft een voorbeeld: ,,Politieke bijeenkomsten 

van vijf of meer mensen zijn verboden. Advocaten die 

daarbij aanwezig zijn in het belang van hun cliënten, 

lopen zelf risico’s. Maar dat kan bijvoorbeeld ook 

gelden voor advocaten die een training organiseren 

over human rights.”

De omstandigheden waaronder 

mensenrechtenadvocaten in 

Thailand moeten werken, zijn 

uiterst moeilijk en risicovol. Dat 

verteld Milena Latuputty van de 

focusgroep Zuid Oost-Azië die 

namens Lawyers for Lawyers 

in Thailand met verschillende 

advocaten sprak.

Advocaten lopen spitsroeden

“Overheid weet dat er 
meegekeken wordt”

Ook in 2017 heeft Lawyers for Lawyers actie gevoerd 

voor June en andere advocaten in Thailand. We 

schreven brieven naar de Thaise autoriteiten, en 

vergezelden June in Thailand toen zij zich moest 

melden bij de politie en openbaar aanklager. Milena 

begeleidde June tijdens deze zittingen, samen met 

vertegenwoordigers van ambassades en andere 

mensenrechtenorganisaties.  

Lawyers for Lawyers diende in 2017 ook een rapportage 

in te maken. Een behandeling waar vele advocatenbij het 

Mensenrechten Comité van de Verenigde Naties over de 

situatie van advocaten in Thailand.

Op de dag van de uitreiking van de Award 2017, 

hield Lawyers for Lawyers ook een seminar, getiteld 

‘The Voice of Rights, about lawyers and freedom of 

expression’. Voor deze gelegenheid waren de advocaten 

Mark Stephens (Verenigd Koninkrijk), Sirikan Charoensiri 

(Thailand), Jorge Molano (Colombia) en Didar Erdem 

(Turkije) samengebracht, om hun ervaringen over het 

thema  met de aanwezigen uit te wisselen.

Support voor June
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Turkije
Noodtoestand

UN Side Event Genève
The independence of the legal profession

Op 16 maart 2017 organiseerden de 

Law Society of England and Wales en 

Lawyers for Lawyers - gebruikmakend van 

hun raadgevende ECOSOC status - een 

zogeheten ‘side event’ bij de Verenigde 

Naties in Geneve met als titel: ‘ The 

independence of the legal profession’.

Dat gebeurde in de kantlijn van de 34ste sessie van de 

Human Rights Council, mede mogelijk gemaakt door 

de vertegenwoordigingen van Nederland, Paraquay en 

Australië.

De hoofdspreker was Diego Garcia-Sayán, de speciale 

rapporteur van de VN voor de Onafhankelijkheid van 

Rechters en Advocaten. Hij zoomde in op het belang van 

de ‘Basic Principles on the Role of Lawyers’ van de VN 

en benadrukte dat advocaten hun beroep moeten kunnen 

uitoefenen zonder angst voor bemoeienis van buitenaf en/

of intimidatie en zonder te worden geïdentificeerd met hun 

cliënten.

Garcia-Sayán benoemde ook enkele prioriteiten die zijn 

aandacht zullen hebben tijdens zijn benoemingstermijn. 

Zoals “corruption and the role played by non-state actors 

in undermining the rule of law and the independence of the 

judiciary”.

Advocaten uit Turkije, Kameroen en Azerbeidzjan wisselden 

ervaringen uit over de bedreigingen waaraan zij blootstaan in 

hun beroepsuitoefening.

In 2017 zaten er volgens rapportages rond de 

350 advocaten vast. Tegen vele honderden 

anderen lopen onderzoeken of zij worden al 

vervolgd. Gesprekken die zij hebben met hun 

advocaten worden opgenomen en/of er zijn 

gevangenisbewaarders bij aanwezig.

Vertegenwoordigers van Lawyers for Lawyers 

woonden in 2017 meerdere zittingen bij tegen 

advocaten in Turkije. In maart, juli en december 

2017 waren waarnemers van Lawyers for Lawyers 

en van Fair Trial Watch opnieuw aanwezig bij de 

processen tegen 46 advocaten die worden verdacht 

van betrokkenheid bij terrorisme. Dit omdat zij of 

hun kantoor op enig moment PKK-Leider Abdullah 

Öcelan hebben bijgestaan. Die zaak loopt al sinds 

juli 2012.

Tijdens het side-event van de 

VN in Genève gaf de Turkse 

advocaat Ayse Bingöl Demir een 

uiteenzetting over de situatie 

in haar land na de poging tot 

staatsgreep in 2016. Bestaande 

wetten zijn gewijzigd via decreten. 

Veel advocaten en rechters zijn 

aangehouden, vastgezet en 

ontslagen. 

“De rechtsstaat
is de facto afgebroken.”

Advocaat Ayse Bingöl Demir
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Turkije

,,Deze award geeft me de kracht en moed om 

door te gaan met de strijd. Het laat zien dat 

onze stem wordt gehoord. Ook al voel je je 

soms roepende in de woestijn. En het overtuigt 

mij ervan dat er nog steeds hoop is.” Dat zei 

de Turks-Koerdische mensenrechtenadvocaat 

Ramazan Demir in een online interview met 

Lawyers for Lawyers, nadat hij op 13 oktober 

2017 de mensenrechten Award van de 

International Bar Association (IBA) in ontvangst 

had genomen in Sydney.

,,Deze erkenning is genoeg 

om de wolken te verdrijven

en de lucht weer even

blauw te maken”

De jury van de IBA-Award roemde Demirs ‘significant 

personal endeavours during his defence work in extremely 

challenging and threatening circumstances’. Lawyers 

for Lawyers heeft Ramazan voorgedragen voor deze 

onderscheiding. ,,Deze erkenning is genoeg om de wolken 

te verdrijven en de lucht weer even blauw te maken”, aldus 

Ramazan. ,,Het geeft degenen van ons die nog in leven zijn 

nieuwe adem vol levenslust.” 

Ramazan Demir

Ramazan Demir staat sinds 

2009 onder meer journalisten 

en advocaten bij. Hij was 

één van de advocaten die 

46 collega’s bijstonden die 

werden aangeklaagd wegens 

het vermeende lidmaatschap 

van een terroristische 

organisatie, nadat zij of hun 

kantoorgenoten op enig 

moment advocaat geweest 

waren van Abdullah Őcalan, 

de leider van de Koerdische 

Arbeiderspartij (PKK). 

Ramazan werd al meerdere 

keren strafrechtelijk vervolgd in 

verband met zijn professionele 

activiteiten. In 2016 werd 

een strafrechtelijk onderzoek 

naar hem gestart en zat hij 

vijf maanden in voorlopige 

hechtenis.

Ramazan Demir onderscheiden met IBA Award 
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In samenwerking met de Haagse Orde en de 

Jonge Balie Den Haag, organiseerden Lawy-

ers for Lawyers en de Stichting De Dag van 

de Bedreigde advocaat een seminar waarbij 

Kit Chan, directeur van de China Human 

Rights Lawyers Concern Group, sprak over 

de verslechterende situatie voor advocaten 

in China.

In juli 2015 begon een ongeëvenaarde, 

gecoördineerde arrestatiegolf, waarbij een 

groot aantal mensenrechtenverdedigers, 

advocaten en medewerkers van advocaten-

kantoren huisarrest kregen of werden gear-

De Dag van de Bedreigde Advocaat, die 

op 24 januari 2017 voor de zevende keer 

werd gehouden, stond in het teken van de 

situatie van advocaten in China. 

China
Dag van de Bedreigde Advocaat in 
het teken van ‘crackdown’ China

In het kader van de ‘Panda-diplomatie’ 

heeft China twee panda’s voor vijftien 

jaar uitgeleend aan Ouwehands 

Dierenpark. Op 12 april 2017 kwamen de 

twee beschermde beertjes op Schiphol 

aan. Kosten noch moeite zijn gespaard 

om het de panda’s naar de zin te maken. 

Een behandeling waar vele advocaten 

in gevangenschap in China alleen maar 

van kunnen dromen. De advocaat is in 

China inmiddels een bedreigde soort 

geworden. Lawyers for Lawyers schreef 

een opinieartikel met die strekking in het 

Parool.

Panda’s beter beschermd dan advocaten

resteerd. Sommigen voor een aantal uren of 

dagen, anderen verdwenen voor maanden.

Twee jaar later, op 9 juli 2017, stond de tel-

ler op ruim 300 advocaten en mensenrech-

tenverdedigers die slachtoffer zijn geworden 

van wat nu bekend staat als de ‘709-crack-

down’, verwijzend naar de dag waarop de 

Chinese autoriteiten de eerste arrestaties 

ontketenden. In 2017 is de situatie verder 

verslechterd. Meerdere advocaten verloren 

hun vergunning en er vonden een aantal 

processen plaats tegen advocaten. Zo 

werden onder anderen de advocaten Jiang 

Tianyong en Xie Yang veroordeeld. In maart 

2017 heeft Lawyers for Lawyers samen 

met twaalf andere NGO’s ernstige zorgen 

hierover geuit in een brief aan de Chinese 

autoriteiten.
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Vietnam
‘Propaganda tegen Vietnam’

Op 16 december 2015 werd Nguyen Van Dai gearresteerd 

toen hij op weg was naar een ontmoeting met 

afgevaardigden van de Europese Unie (EU) in het kader 

van de jaarlijkse EU-Vietnam Dialoog over de rechten 

van de mens. De verdenking tegen hem: ‘Het maken van 

propaganda tegen de Socialistische Republiek Vietnam’.

Nguyen Van Dai heeft lange tijd geen toegang tot een 

advocaat gehad. Ondanks zijn slechte gezondheid kreeg hij 

ook geen adequate medische zorg.

In november 2017 heeft Media Legal Defense Initiative 

mede namens Lawyers for Lawyers, Lawyers Rights Watch 

Canada, PEN International en Viet Tan een follow up 

document ingediend bij de Werkgroep Arbitraire Detentie.

*Nguyen Van Dai werd in mei 2018 vrijgelaten en verbannen 

naar Duitsland.

De Werkgroep Arbitraire Detentie van de 

Verenigde Naties (WGAD) riep in juni 2017 

op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelij-

ke vrijlating van de prominente Vietnamese 

mensenrechtenadvocaat Nguyen Van Dai. 

Dat gebeurde nadat Media Legal Defense 

Initiative, Lawyers for Lawyers, Lawyers 

Rights Watch Canada, PEN International en 

Viet Tan gezamenlijk een petitie hadden 

ingediend bij de werkgroep.

UPR Mid-term rapport 

Ter voorbereiding van de Universal Periodic Review 

(UPR) over Vietnam in 2019, heeft Lawyers for Lawyers 

samen met the Law Society of England and Wales en 

Lawyers’ Rights Watch Canada een ‘mid-term report’ 

geschreven.

Gesprek met Europarlementariërs
 
Het Europees Parlement nam in december 2017 een 

resolutie aan waarin het voortdurende harde optreden 

tegen de vrijheid van meningsuiting in Vietnam aan 

de kaak werd gesteld. Kort daarvoor, op 22 en 23 

november, ondernamen vertegenwoordigers van 

Reporters Sans Frontières, Lawyers for Lawyers en 

Viet Tan een lobbytrip naar Brussel, waar zij spraken 

met zeven leden van het Europees Parlement over de 

de situatie in Vietnam.

VN-activiteiten 2017

Lawyers for Lawyers diende in 

totaal 4 UPR rapportages in 

bij de VN-Mensenrechtenraad. 

Dit deden we voor Oekraine, 

Azerbeidzjan, de Russische Federatie 

en Colombia.

Lawyers for Lawyers diende 

2 rapportages in bij het 

VN-Mensenrechten Comité 

onder het IVBPR voor Thailand, 

en de Democratische republiek 

Congo.

Lawyers for Lawyers legde 

3 mondelinge verklaringen 

af bij de VN-Mensenrechtenraad 

en 1 bij het VN Mensenrechten 

Comité.

Lawyers for Lawyers organiseerde 

1 side-event.

Lawyers for Lawyers 

schreef 1 mid-term rapport 

over Vietnam.
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Enkele passages uit de verklaring, die werd 

voorgelezen door ons bestuurslid Nienke van 

Renssen. Zij bezocht in 2015 de hoofdstad 

Kinshasa met zes andere advocaten van 

Lawyers for Lawyers:

Lawyers for Lawyers legde in 

2017 een mondelinge verklaring 

af bij het Mensenrechtencomité 

van de Verenigde Naties over 

de situatie van advocaten in de 

Democratische Republiek Congo 

(DRC). Eerder hadden we ook 

al een rapport ingediend bij het 

Comité.

Democratische Republiek Congo
Falend beleid

”Fundamental to improving human rights for the people in 

the Democratic Republic of the Congo (DRC) is a justice 

system that provides due process, equality of arms and 

allows lawyers to work independently without fear of 

harassment or intimidation (..). Lawyers for Lawyers has been 

informed that lawyers in the DRC are subjected to threats, 

intimidation and interference by members of police agencies, 

the military and even the judiciary, in connection to their 

legitimate activities. Our report provides concrete examples 

thereof. 

Lawyers are sometimes even arbitrarily detained and 

subjected to criminal proceedings because of the exercise 

of their professional activities. In particular, lawyers who 

are involved in politically sensitive cases endure difficulties 

in carrying out their professional activities without undue 

intervention (..).

Lawyers for Lawyers calls on the Committee: to strengthen 

its previous recommendations for the DRC to respect and 

protect the activities of lawyers, to call on the DRC to refrain 

from any form of harassment and persecution of lawyers and 

interference with their defence of clients and to respect and 

promote the independence of the DRC bar associations and 

strengthen their capacity”.
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De Wit-Russische advocaat Oleg Volchek 

werd in 2017 veroordeeld tot dertien dagen 

cel voor deelname aan een demonstratie. 

Later werd dat omgezet in een boete van 

575 Wit-Russische roebels, ongeveer €260.

Wit-Rusland
Aanklacht wegens ‘Deelname aan vreedzaam protest’

districtsrechtbank hem opnieuw schuldig en herbevestigde 

de straf. Oleg en zijn advocaat werden tijdens de hele 

procesgang niet geïnformeerd over het verloop, zodat zij zich 

ook niet konden voorbereiden op de verdediging. Lawyers 

for Lawyers schreef twee brieven aan de autoriteiten om 

hem te steunen. Uiteindelijk werd zijn straf toch omgezet in 

een boete. 

Oleg Volchek heeft Lawyers for Lawyers bedankt voor de 

ondersteuning tijdens zijn zaak.Een paar weken na de demonstraties werd Oleg Volchek 

beschuldigd van ‘deelname aan een niet-toegestane, 

vreedzame bijeenkomst’. De districtsrechtbank van 

Frunzensky veroordeelde hem tot dertien dagen gevangenis 

op 21 maart 2017. Hij diende een klacht in en vroeg om 

nieuw onderzoek. 

Op 31 maart verwierp het gerecht in Minsk het vonnis 

en droeg de rechtbank van Fruzensky op om een nieuw 

onderzoek in te stellen. Maar kort daarop verklaarde de 

,,I would like to thank everybody 

from Lawyers for Lawyers for the 

intervention in my case. If I would 

not be supported by you I would most 

certainly be convicted by now and 

judicial harassment would persist. 

Your help is invaluable”
Advocaat Oleg Volchek
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Dam tot Damloop
Juristen ‘on the run’ voor het goede doel

Bijna vijftig advocaten hebben Lawyers 

for Lawyers in 2017 op sportieve wijze 

gesponsord door in de naam van Lawyers 

for Lawyers op 17 september mee te lopen 

met de Dam tot Damloop. Deze topfitte 

raadslieden renden meer dan 8000 euro 

bij elkaar voor Lawyers for Lawyers, en 

daarmee leverden zij een grote bijdrage aan 

onze projecten. Het was de tweede keer dat 

wij meededen aan zo’n sportevenement, 

maar het staat inmiddels voor de komende 

jaren in de agenda. 
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toekomst

Uit de begroting voor 2018 blijkt dat middelen worden gereserveerd voor de besteding aan 

support voor bedreigde advocaten, alsmede aan concrete programma’s en activiteiten.

Op onze website worden enkele speciale projecten genoemd die in 2018 op het programma staan, 

alsmede de beoogde resultaten en informatie over verwachte inkomsten.

Het beleidsplan 2018-2021 is te vinden op de website van Lawyers for Lawyers.

Beloningsbeleid

vacatiegelden 

Bestuursleden en focusgroep- advocaten ont-

vangen geen vacatiegelden of andere vergoedin-

gen voor de door hen ten behoeve van Lawyers 

for Lawyers verrichte werkzaamheden, anders 

dan de hierna te noemen onkostenvergoeding. 

personeelsbestand

Ter  ondersteuning van de directeur en de focus-

groepen zijn een juridisch medewerker en twee 

assistenten als oproepkrachten in dienst.

onkostenvergoeding

Indien een werknemer van Lawyers for Lawyers op verzoek 

van het bestuur werkzaamheden verricht waarvoor reis- 

dan wel verblijfkosten dienen te worden gemaakt, worden 

deze kosten, binnen de grenzen van redelijkheid vergoed. 

Als een bestuurslid of een andere vrijwilliger van Lawyers 

for Lawyersop verzoek van het bestuur werkzaamheden 

verricht waarvoor reis- dan wel verblijfkosten dienen te 

worden gemaakt, worden deze kosten binnen de grenzen 

van redelijkheid vergoed. Voor het overige ontvangen zij 

geen enkele vergoeding voor deze reizen, en nemen zij hun 

gederfde inkomsten en vakantiedagen voor eigen rekening. 

Contact

Postbus 7113

1007 JC  Amsterdam

Nederland

info@lawyersforlawyers.org

Lawyers for Lawyers 

verkreeg VN Speciale 

Consultatieve status bij 

de Economische en 

Sociale Raad in juli 2013.

www.lawyersforlawyers.org

Lawyers for Lawyers (L4L) 

is een onafhankelijke en niet-politieke 

Nederlandse Stichting en 

bestaat sinds 1986. 

Lawyers for Lawyers biedt steun aan 

onderdrukte advocaten en 

advocaten-organisaties wereldwijd.
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