
THE RIGHTS FORUM 
 

 

Het internationaal recht en Nederland zijn nauw verbonden. Een Nederlander, Hugo de Groot, legde in 

de 17e eeuw de basis voor het moderne volkenrecht. Artikel 90 van de Nederlandse Grondwet luidt: 

“De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.” En Den Haag staat 

bekend als de internationale Hoofdstad van het Recht. 

 

Nederland heeft een lange traditie van het bevorderen van de internationale rechtsorde en de 

mensenrechten. Daarop hebben opeenvolgende kabinetten in de afgelopen tien jaar één belangrijke 

uitzondering gemaakt: het Israëlisch-Palestijnse conflict. In de betrekkingen met Israël deed steeds 

meer een politiek van onvoorwaardelijke steun zijn intrede. 

 

De rechteloosheid in het Israëlisch-Palestijnse conflict nam in de afgelopen tien jaar juist toe. Zowel 

de staat Israël als Palestijnen maken zich schuldig aan schendingen van het internationaal recht. 

De meeste en de ernstigste schendingen worden echter gepleegd door Israël. Dat laten bevindingen 

van de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties duidelijk zien. 

 

Dit gegeven werkte niet door in het Nederlandse Midden-Oosten beleid. Hoe vaak en hoe ernstig 

Israël het internationaal recht ook schond, Israël kon altijd rekenen op onvoorwaardelijke steun van 

Nederland.  

 

Nederland als bakermat en thuisbasis van het internationaal recht én als gedoger van Israëls 

schendingen van dat recht. Deze paradox heeft geleid tot de oprichting van stichting TheRights Forum. 

 

Dries van Agt (minister-president van 1977-1982) lanceerde The Rights Forum op 10 december 2009, 

de internationale Dag van de Rechten van de Mens. 

 

 

MISSIE EN VISIE 
 

The Rights Forum is een kenniscentrum over het Israëlisch-Palestijnse conflict en een netwerk van 

oud-ministers en rechtsgeleerden. Samen zetten zij zich in voor een oplossing van dit conflict op basis 

van het internationaal recht. 

 

De internationale gemeenschap dient voor deze oplossing de voorwaarden te scheppen. Tot dusver laat 

zij na om dat te doen. Het ontbreekt aan politieke wil om druk uit te oefenen die vrede mogelijk zou 

maken.  

 

Daarom spoort onze stichting de Nederlandse regering en de Europese Unie aan om een daadkrachtig 

Midden-Oosten beleid te voeren dat een rechtvaardige oplossing teweegbrengt. 

 

Nederland moet weer de kracht van het recht laten gelden, in plaats van het recht van de sterkste. 

 

 

WAT WIJ DOEN 
 
Contact met politici 

 

Een belangrijk deel van onze werkzaamheden vindt in beslotenheid plaats, zoals gesprekken die wij 

met politici voeren. Bij regering en parlement dringen we aan op een daadkrachtig en rechtvaardig 

Midden-Oosten beleid, waarmee Nederland en de Europese Unie een rechtvaardige oplossing van het 

Israëlisch-Palestijnse conflict bevorderen. 

 



Monitoring en rapportage 

 

We monitoren de Nederlandse politiek en maken zichtbaar welke standpunten politici ten aanzien van 

het Israëlisch-Palestijnse conflict innemen. Ook registreren wij schendingen van het internationaal 

recht die de partijen plegen en rapporteren daarover. Bijzondere aandacht gaat uit naar het 

nederzettingenbeleid. De voortdurende bouw van illegale nederzettingen maakt vrede onmogelijk. 

 
Voorlichting 

 

We informeren het publiek via opinieartikelen, interviews, een informatieve nieuwsbrief en onze 

website. Onze bestuursvoorzitter Dries van Agt (premier 1977-1982) houdt vaak voordrachten. 

Daarmee vragen wij aandacht voor de kernoorzaken van het Israëlisch-Palestijnse conflict. 

 
Fact-finding Missies 

 

Soms reizen we naar Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Dan gaan we met Israëlische en 

Palestijnse mensenrechtenorganisaties op onderzoek uit, spreken met politieke leiders en zoeken 

slachtoffers van schendingen van mensenrechten op. Na afloop maken we onze bevindingen openbaar. 

 

Al onze inspanningen zijn gericht op één doel: het bevorderen van een duurzame oplossing van het 

Israëlisch-Palestijnse conflict, op basis van het internationaal recht. 

 

 

FONDSENWERVING 
 

De inkomsten van de stichting worden gevormd door giften, schenkingen en donaties. Bijdragen 

kunnen rechtstreeks gestort worden op het rekeningnummer van de stichting of via iDeal worden 

overgemaakt via de website. Sympathisanten kunnen zich opgeven als “Vriend” van de stichting, hun 

financiële bijdrage wordt maandelijks automatisch geïncasseerd. Via een notariële akte kunnen 

sympathisanten de stichting fiscaal voordelig steunen. Fondsenwerving vindt o.a. plaats via de 

website, een periodieke e-mailnieuwsbrief, de uitgifte en verspreiding van een informatiebrochure en 

via lezingen die bestuursvoorzitter Dries van Agt regelmatig in het land verzorgt. 

 
Bestedingsbeleid en beheer vermogen 

 

Inkomsten worden zoveel mogelijk aangewend voor de realisatie van de doelstellingen van de 

stichting. Het opbouwen van een hoge algemene reserve staat hiermee op gespannen voet. De reserve 

is daarom onderworpen aan een beperking. De norm die de stichting hanteert voor de omvang van de 

eigen continuïteitsreserve is het bedrag dat nodig is om de algemene kosten gedurende één jaar te 

dekken. Deze norm is conform de richtlijn ‘reserves van Goede Doelen’ van de Vereniging 

Fondsenwervende Instellingen. Deze richtlijn hanteert als bovengrens 1,5 maal de algemene kosten 

(‘jaarkosten van de werkorganisatie’). 

 

Als de reserve boven de vastgestelde norm van één jaar algemene kosten uitkomt, wordt het overschot 

in de begroting voor het volgende jaar gereserveerd als ‘inkomsten voor het volgende jaar’, te 

besteden aan de doelstellingen (bestemmingsreserve). 

 

Het eigen vermogen wordt niet belegd maar aangehouden op een spaarrekening. 


