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Bestuur
Phon van den Biesen, voorzitter
Irma van den Berg, secretaris
Anthony Vermeulen, penningmeester (sinds juli 2018)
Maarten ‘t Sas, fondsenwerving
Milena Latuputty, vrĳwilligers (sinds april 2018)
Nienke van Renssen (tot april 2018)
Harald Wiersema (tot september 2018)

In 2018 is Lawyers for Lawyers (L4L) weer 
enorm druk geweest met het verdedigen van 
advocaten die werden verhinderd hun werk 
te doen of daarvoor zelfs werden vervolgd, 
gestraft of erger. L4L kwam op voor zo’n 150 
advocaten van over de hele wereld; wĳ lobby-
den, gingen strafzaken waarnemen, schreven 
brieven aan regeringen en bepleitten hun 
zaken bĳ de VN Mensenrechten Raad. We 
gaven meerdere trainingen aan “lawyers at 
risk”, leerden hen over hun rechten en over 
bestaande VN-regelingen die hen in staat 
stellen zichzelf te verdedigen. 

Het is mĳ een eer dit verslag aan u te pre-
senteren, maar tegelĳkertĳd heeft dat voor 
mĳ een licht melancholieke ondertoon: 2018 
was mĳn laatste volledige jaar als Voorzitter 
van L4L nu dit voorzitterschap in 2019 - na 15 
jaren - tot een einde is gekomen. Natuurlĳk, 
het werd tĳd om plaats te maken voor vers 
bloed, maar het was een fantastische periode 
waarin L4L zich van een piepkleine maar zeer 
gewaardeerde stichting heeft ontwikkeld tot 
een volwassen maatschappelĳke organisatie, 
gedragen door een uiterst actief bestuur, 

door een kleine maar effectieve professionele 
staf en door alles bĳ elkaar honderden Ne-
derlandse advocaat-vrĳwilligers. Gezamenlĳk 
slaagden wĳ erin deze solidariteits-beweging 
op te bouwen waarbĳ we actief de UN Basic 
Principles on the Role of Lawyers propageer-
den en als officieel toegelaten organisatie op 
ons onderwerp zĳn gaan participeren in de 
Verenigde Naties. 

L4L gaat met volle kracht vooruit en ik ben 
vast van plan op de een of andere wĳze 
daarbĳ betrokken te blĳven om er mee- voor 
te zorgen dat advocaten steeds hun rol van 
essential agents of the administration of 
justice kunnen blĳven spelen.

Phon

Voorwoord
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Lawyers for Lawyers komt op voor een vrĳe en onafhanke-

lĳke beroepsuitoefening van de advocatuur. Advocaten in 

Nederland steunen collega’s in het buitenland onder druk. 

Defend - Empower - Influence

Defend: Lawyers for Lawyers steunt individuele advocaten door het schrĳven van 

brieven, statements, trial monitoring en fact finding missies. 

Empower: Lawyers for Lawyers onderhoudt contacten met collega’s in meer dan 

100 landen. Lawyers for Lawyers traint en ondersteunt advocaten wereldwĳd. 

Influence: Lawyers for Lawyers pleit voor wetten en beleid ter bescherming van het 

onafhankelĳk functioneren van de advocatuur en ter bescherming van advocaten. 

Onder meer bĳ de Raad van Europa EU en de Verenigde Naties.

Over Lawyers for Lawyers

Wĳ streven naar een wereld waarin advocaten in vrĳ-
heid, onafhankelĳk, en zonder angst voor vergelding 
hun rol kunnen vervullen als essentieel onderdeel van 
het rechtssysteem en als beschermer van mensen-
rechten. 

Wĳ doen dit door advocaten, die worden bedreigd of 
onderdrukt, wereldwĳd te ondersteunen. We vragen 
aandacht voor hun situatie bĳ de autoriteiten van het 
land van herkomst, bĳ de Nederlandse autoriteiten, 
de Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN). 

Wĳ vragen aandacht voor advocaten in nood via 
events en media en nodigen collega’s uit om zich bĳ 
ons aan te sluiten.

LAWYERS FOR
LAWYERS
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Kerncijfers 2018

21 
Landen waar wĳ 

actief waren

50 
Advocaten en 

vrĳwilligers zetten 
zich in

161 
 Advocaten 

waarvoor wĳ actie 
voerden
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Advocaten in Colombia lopen gevaar
Empower

In september 2018 reisden Ron 

Rosenhart en Wout Alberts naar 

Colombia. Namens Lawyers for 

Lawyers namen de beide juristen deel 

aan de zesde Caravana Internacional 

de Juristas, een internationale 

fact-finding missie om de situatie 

van advocaten in Colombia te 

onderzoeken. “Advocaten in Colombia 

lopen gevaar” concluderen Ron en 

Wout, toch zĳn ze optimistisch.  

Terug uit Colombia vertellen 
Ron en Wout over de 
indrukwekkende missie. “Het is 
afschuwelĳk te constateren dat 
doodsbedreigingen aan de orde 
van de dag zĳn voor advocaten 
in Colombia.” Wout vertelt over 
advocaten Rommel Duran, Adil 
Melendez en Jorge Molano die 
hĳ op deze reis ontmoette: “Ik 
ben enorm geïnspireerd geraakt”. 
Ron vult aan: “Ik zal dit nooit 
vergeten. Missies als deze zĳn 
noodzakelĳk. De advocaten in 
Colombia rekenen echt op ons. 
Het is van groot belang om te 
blĳven lobbyen voor de veiligheid 
van onze collega’s.”

“Het is van groot 
belang om te blijven 

lobbyen voor de 
veiligheid van 
onze collega’s.”

Caravana delegatie bĳ rechtbank in Cartagena



Advocaten in Colombia lopen gevaar

Empower

Rommel Duran, advocaat in Co-
lombia bezocht Nederland in maart 
2018. Hĳ vertelde toen over de 
de tegenwerking die advocaten in 
Colombia ondervinden. Duran: “Op 
het moment dat wĳ politieke gevan-
genen juridisch bĳstaan, worden we 
gestigmatiseerd als terrorisme-ad-
vocaten”. Duran beschrĳft hoe 
advocaten worden geassocieerd 
met de partĳen die zĳ verdedigen; 
valselĳk (strafrechtelĳk) beschuldigd 
worden van ondermĳning, corruptie 
of fraude. 

Rommel Durán kon niet genoeg 
beklemtonen hoe belangrĳk inter-
nationale aandacht is, zoals van 
de Caravana de Juristas. “Met die 
steun kunnen we de autoriteiten 
veel krachtdadiger aanspreken op 
onze veiligheidsrisico’s. Zĳ moeten 
ervan doordrongen zĳn dat wĳ geen 
partĳ zĳn, maar slechts juridisch 
strĳden tegen rechteloosheid”.
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De focusgroep Latĳns Amerika was mede-organisator 

van de fact-finding missie. Twee advocaat vrĳwilligers van 

Lawyers for Lawyers reisden naar Colombia. Lawyers for 

Lawyers was mede-auteur van het eindrapport. Het rapport 

wordt gebruikt voor advocacy om internationaal druk uit 

te oefenen op de Colombiaanse overheid om advocaten in 

staat te stellen in vrĳheid hun werk te kunnen doen.



Dag van de Bedreigde Advocaat
in het teken van collega’s in Egypte

“Human rights lawyers in Egypt, suffer persecutions like 

arbitrary arrests, forced disappearances, torture, fabricated 

charges, detention and travel bans. The international com-

munity of lawyers and civil society should raise their voice 

asking for the respect of fundamental rights”,

Aldus Nicola Canestrini. 
Canestrini, betrokken bĳ de 
Italiaanse organisatie “En-
dangered Lawyers”  was in 
december 2017 op een fact 
finding missie in Egypte. 
Hĳ sprak daar meerdere 
advocaten over de situatie 
in hun land. Op uitnodiging 
van Lawyers for Lawyers 
gaf  Canestrini een lezing in 
een zaal van van de Haagse 
rechtbank. De lezing was 
onderdeel van een goed 
bezochte seminar die geor-
ganiseerd werd in samen-
werking met de Jonge Balie 
Den Haag op de Dag van 
de bedreigde advocaat.

6

Manifestatie Dag Bedreigde Advocaat

Lezing Nicola Canestrini
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Advocaten in Egypte onder grote druk
Defend

Schrijfacties voor Mahienour El-Massry

Mahienour el-Massry is een Egyptisch advo-

cate. Zĳ werd eind 2017 gearresteerd en ver-

oordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Lawyers 

for Lawyers riep de Egyptische autoriteiten 

via een schrĳfactie op tot de onmiddellĳke 

vrĳlating van Mahienour El-Massry
 
Mahienour el-Massry werd, tot onze vreugde, 
vrĳgelaten. Ze stuurde een brief die op de Dag 
van de Bedreigde Advocaat werd voorgelezen: 
“Fellow lawyers your gathering today makes us 
strong and your solidarity means a lot to us. And 
today you are gathered under the flag of justice, 
may it always prevail. We will keep fighting as 
lawyers for Justice till the day we die. We won’t 
fear prisons or even death in our battle and we 
will keep fighting for our colleagues and for our 
people.”

“We will keep 
fighting as 
lawyers for 

Justice till the 
day we die.” 

Schrĳfactie voor 
Mahienour El-Massry



Noodkreet advocaten uit China
Influence

Drie jaar geleden werden tĳdens de ‘709-crackdown’ 

een groot aantal mensenrechtenadvocaten in China 

opgepakt. De situatie is sindsdien verder verslechterd

In 2015 vond de “709 crackdown” 
plaats. Hierbĳ werden honderden 
advocaten opgepakt. 709 verwĳst 
naar de datum waarop de crack-
down begon: 9 juli. Het afgelopen 
jaar werden meerdere advocaten 
veroordeeld tot gevangenisstraf-
fen, waaronder advocaat Wang 
Quanzhang. Het proces tegen hem 
begon op 26 december 2018, nadat 
hĳ drie jaar incommunicado was 
vastgehouden.
 
Chinese advocaten ondervinden 
ook hinder van het vergunningen-
systeem. Het Chinese Ministerie 
van Justitie houdt toezicht op 
vergunningen. Juist mensenrechte-
nadvocaten en kantoren waar deze 
advocaten actief zĳn liggen onder 
de loep: er wordt vanuit de overheid 
gedreigd vergunningen in te trekken 
of deze worden daadwerkelĳk inge-
trokken.
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Lawyers for Lawyers diende in 
samenwerking met Lawyers‘ Rights 
Watch Canada, een rapport in voor 
de Universal Periodic Review of 
China. Advocaat-vrĳwilligers van de 
focusgroep China reisden naar Genè-
ve om te lobbyen voor een verbete-
ring van de situatie van advocaten in 
China. Lawyers for Lawyers heeft in 
verschillende statements de Chine-
se autoriteiten opgeroepen om alle 
mensenrechtenadvocaten die werden 
vastgehouden in het kader van de 

“709 Crackdown” onmiddellĳk vrĳ 
te laten, en om de beslissingen over 
het intrekken van advocaten licenties 
ongedaan te maken.
 
Advocaat-vrĳwilliger Su Chun Lin 
reisde in mei op uitnodiging van een 
lokale organisatie naar Hong Kong. 
Daar nam zĳ deel aan een  jaarlĳkse 
seminar van deze organisatie. Het 
onderwerp was de verslechterende 
situatie van advocaten in China.

Gebouw Verenigde Naties in Geneve 



Lawyers for Lawyers

‘De arrestatie, vervolging en veroor-
deling van advocaten in Turkije is 
erger dan ooit tevoren. Natuurlijk 
vraag ik me wel eens af proceswaar-
neming in deze situatie nog wel zin 
heeft. Maar keer op keer bevestigen 
de advocaten waarvoor wij ons 
inzetten hoe belangrijk het is dat 
internationale waarnemers blij-
ven komen en hen op deze manier 
blijven steunen. Dus blijf ik gaan, 
iedere keer vol overtuiging van de 
zin van deze missies’
Angela Meĳer

“The presence of Lawyers for Lawy-
ers during the court hearings in our 
cases, gives us courage and strength. 
The feeling that you are not alone 
and that there are colleagues who 
pay attention to your profession 
and your work is invaluable.”
Ramazan Demir (advocaat uit Turkĳe)

De impact van trial monitoring in Turkije
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Join Lawyers for Lawyers

Lawyers for Lawyers is een netwerk van advocaten die 

zich inzetten voor collega’s in het buitenland. We no-

digen je van harte uit om ons te helpen helpen. Dit kan 

door deel te nemen aan onze activiteiten en door ons 

financieel te ondersteunen:

-       Trial monitoring Advocaat-vrĳwilligers observeren processen tegen 
advocaten. Het gaat om advocaten die vervolgd worden, om hen te belem-
meren in hun beroepsuitoefening. 

-       Fact finding Advocaat-vrĳwilligers nemen deel aan fact finding mis-
sies om onderdrukking van advocaten aan de kaak te stellen. Fact finding 
missies bieden morele steun aan individuele advocaten en hun omgeving. 
Lawyers for Lawyers rapporten vormen de basis voor lobby bĳ overheden 
en organisaties als de Verenigde Naties.

-       VN-activiteiten Advocaat-vrĳwilligers werken mee aan adviezen en rap-
porten voor de Verenigde Naties. Lawyers voor Lawyers heeft VN- ECOSOC 
status. Daardoor kunnen advocaat-vrĳwilligers deelnemen aan VN-conferen-
ties en bĳeenkomsten. 

-       Schrĳfacties Advocaat-vrĳwilligers schrĳven brieven aan de autoriteiten 
in het land waar de bedreigde/ gedetineerde advocaat zich bevindt. Daarin 
wordtl opgeroepen tot vrĳlating, onafhankelĳk onderzoek en/of een onbe-
lemmerde beroepsuitoefening. 
-       Donateurs Advocaten ondersteunen Lawyers for Lawyers met jaarlĳk-
se of maandelĳkse donaties. Hierdoor maken zĳ de activiteiten mogelĳk en 
waarborgen zĳ de onafhankelĳkheid van de stichting.
 

Join us!
Wil jĳ je ook inzetten voor Lawyers for Lawyers? Dat kan! Stuur ons een 
e-mailtje op: info@lawyersforlawyers.nl
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Lawfirm in the picture
Advocatenkantoor Van Doorne steunt 
Lawyers for Lawyers al vele jaren.

Johan Boeren, managing partner Van Doorne:

“Als advocatenkantoor staan wĳ 

onvoorwaardelĳk voor de rechts-

staat. Het is voor een goede 

rechtsorde van essentieel be-

lang dat advocaten hun werk in 

onafhankelĳkheid kunnen doen. 

In veel landen is dat helaas niet 

vanzelfsprekend. Het spreekt voor 

ons dus voor zich om Lawyers for 

Lawyers te steunen. Lawyers for 

Lawyers zet zich immers in voor 

advocaten die anders dan wĳ 

hun beroep niet onafhankelĳk en 

in vrĳheid kunnen uitoefenen of 

zelfs worden vervolgd of bedreigd. 

Naast een vaste financiële bĳdra-

ge aan de organisatie, zĳn drie van 

onze advocaten actief als vrĳwil-

liger en reizen onder meer naar 

Turkĳe en Rusland om collega-ad-

vocaten bĳ te staan. Ook facili-

teren wĳ workshops en lunches 

georganiseerd door Lawyers for 

Lawyers. Recentelĳk nog in het 

kader van de Dag van de Bedreig-

de Advocaat.”
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Partners

 Auteurs werkboek WWFT

Birgit Snĳder-Kuipers
Jacoline van Bennekom-Overgaauw

Diana Gunckel
Corrie Heck

Niels Hupkes
Bertus Kerkhoven

Rieneke van Praag Sigaar
Jeannette Wiers - van Tuĳl
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Jaarrekening 2018

Toelichting: 

In het budget werd rekening 
gehouden met een project 
dat in 2018 gestart zou 
worden in samenwerking met 
Cordaid. De activiteiten zĳn 
echter een jaar verschoven, 
in verband met de veiligheid-
situatie in de doellanden: 
Zuid Sudan en Burundi. Deze 
kosten zullen in 2019 en 2020 
alsnog gemaakt worden. 

In 2018 was de directeur 
onbezoldigd.

Gezien de omvang is de 
stichting niet controleplichtig 
om welke reden geen ac-
countscontrole heeft plaats-
gevonden. De jaarrekening 
is voorzien van een beoorde-
lingsverklaring.

BALANS 31-12-18 31-12-17

€ €

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 18.903 22.162

Liquide middelen 255.373 162.024

TOTAAL ACTIVA 274.276 184.186

PASSIVA

Reserves:

Algemene reserve 120.142 120.142

Continuiteitsreserve 29.727 29.272

Bestemmingsreserve 13.187 13.187

Totaal reserve 163.056 163.056

Kortlopende schulden 8.320 21.130

TOTAAL PASSIVA 171.376 184.186

Werkelĳk Begroot

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 2018

€ €

BATEN

Baten van particulieren 57.526 37.600

Baten van bedrĳven 65.609 40.000

Baten van andere organisaties zonder winststreven 79.022 64.950

SOM VAN DE GEWORVEN BATEN 202.157 142.550

Overige baten 1.159 1.025

SOM VAN DE BATEN 203.316 143.575

LASTEN

Besteed aan doelstellingen:

Supporting lawyers (Defend/Implement) 28.128 40.995

Supporting lawyers (Empower) 2.765 31.950

Creating awareness 13.310 6.342

44.203 79.287

Wervingskosten 3.777 11.325

Kosten beheer en Administratie 51.856 60.881

SOM DER LASTEN 99.836 151.493

SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 103.480 -7.918

Saldo financiële baten en lasten -580 0

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 102.900 -7.918
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Contact

LAWYERS FOR
LAWYERS

www.lawyersforlawyers.org

postadres
PO box 7113 

1007 JC

The Netherlands

+31 20 717 16 38

info@lawyersforlawyers.org

bank details
ABN AMRO Bank:

NL69ABNA0489938655 attn Advocaten 

voor Advocaten (L4L)

BIC: ABNANL2A, Incassant  ID: 

NL91ZZZ411819880000

ANBI status, RSIN 814056453

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. 



Foto voorkant: Schrĳfactie voor advocaat Ni Yulan uit China

Adil Melendez

Advocaat in Colombia:

“Lawyers for Lawyers is 
an ally for lawyers, and 
an ally for human rights 
defenders. It is a great 
ally for myself. And all 
good allies are precious.”
Foto: Peter Beĳen


