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Voorwoord 

 

De Nederlandse militair juridische bibliotheek (NMJB) is door de huidige bestuursleden opgericht op 

19 december 2013. Het jaar 2014 is met name gebruikt om een aantal zaken te regelen die verband 

houden met de oprichting van de stichting. Wat directer gezegd: in dit jaar is het bestuur met name 

met de house keeping bezig geweest. Wat de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen betreft 

heeft het bestuur evenwel niet stilgezeten. Gedurende het jaar is met diverse partijen gesproken om 

de collectie van de NMJB te kunnen huisvesten op een dusdanige wijze, dat de daarin opgenomen 

boeken en geschriften ook voor een breed publiek toegankelijk zouden worden. De resultante is dat 

het bestuur eind 2014 met de bibliotheek van de Nederlandse Defensieacademie (NLDA) een 

mondeling principeakkoord heeft bereikt over het huisvesten van de collectie in de vestiging van de 

bibliotheek NLDA te Breda. 

 

Het bestuur heeft besloten een meerjarenbeleidsplan vast te stellen voor de jaren 2015 tot en met 

2018. Het beleidsplan dat nu voor u ligt, is in februari 2015 besproken met de ambassadeurs. Wij 

verwachten u in de diverse jaarverslagen die de komende jaren zullen volgen, naast de verplichte 

financiële verantwoording, tevens melding te kunnen doen met betrekking tot wat de stand van 

zaken is aangaande de uitvoering van dit beleidsplan. 

Het bestuur ziet dit meerjarenbeleidsplan als alles behalve een statisch document. Dat betekent dat 

voorziene of onvoorziene ontwikkelingen ertoe kunnen leiden dat het beleidsplan in de loop der 

jaren wordt bijgesteld of aangevuld. 
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Werkzaamheden van de NMJB 

Het hoofddoel van de stichting is het oprichten en in stand houden van een bibliotheek die boeken, 

andere geschriften en collecties van boeken verzamelt, beheert en uitleent op het gebied van het 

militair recht, met een primaire focus op het Nederlandse militair straf-, tucht- en ambtenarenrecht. 

De Nederlandse militair juridische bibliotheek probeert zo te voorkomen dat bepaalde werken op het 

gebied van het militair recht mogelijk voor eeuwig verloren gaan. Verder kunnen werken, door 

opname in de Nederlandse militair juridische bibliotheek, een weg vinden naar een beoefenaar van 

het militair recht en zo (weer) voor de wetenschap beschikbaar worden. 

Hieronder treft u per kalenderjaar de beleidsdoelstellingen aan die we in dat jaar willen realiseren. 

Deze leiden we enerzijds af uit onze statutaire doelstelling, anderzijds spelen we ook in op de 

ontwikkelingen in de wereld om ons heen. 

 

Aanvang 2015 

In 2014 heeft het bestuur  drie personen  bereid gevonden zich als ambassadeur aan de stichting te 

verbinden. De ambassadeurs zetten zich in voor de Nederlandse militair juridische bibliotheek om 

privécollecties op het gebied van militair recht in kaart te brengen ten behoeve van mogelijke 

opname in de collectie van de Nederlandse militair juridische bibliotheek. De ambassadeurs 

beschikken over een zeer breed netwerk in en buiten de militair juridische wereld, en zijn daardoor 

bij uitstek geschikt om op de hiervoor omschreven wijze het bestuur te ondersteunen. Verder 

kunnen de ambassadeurs het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid en het werk 

van de stichting. Als ambassadeurs zijn aangetrokken: 

 prof.dr. T. Gill 

 brigade-generaal b.d. mr. J.P Spijk 

 kolonel b.d. mr. G.F. Walgemoed. 

 

Bij de aanvang van dit kalenderjaar is het ondertekenen van een bruikleenovereenkomst met de 

bibliotheek van de Nederlandse Defensieacademie (NLDA) aanstaande. Door middel van deze 

overeenkomst worden afspraken gemaakt tussen de bibliotheek van de NLDA en de NMJB omtrent 

het beheren en uitlenen van de collectie van de NMJB. 

 

2015 

In het begin van 2015 wil het bestuur eerdergenoemde bruikleenovereenkomst met de bibliotheek 

van de NLDA formeel sluiten. Daarmee wordt de collectie van de NMJB fysiek ondergebracht in de 

bibliotheek van de NLDA te Breda. De bibliotheek van de NLDA zal de collectie van de NMJB 

opnemen in het interbibliothecair leensysteem Nederlandse Centrale Catalogus (NCC-IBL), waardoor 



onder andere studenten aan alle Nederlandse universiteiten via hun universiteitsbibliotheek inzage 

krijgen in de aanwezigheid van de collectie van de NMJB in Breda. De boeken zullen in een dusdanig 

regime worden geplaatst, dat zij alleen ter plaatse in de bibliotheek van de NLDA te Breda ingezien 

kunnen worden. Dit heeft ermee van doen dat veel van de boeken uit de collectie van de NMJB 

schaars zijn, en moeilijk vervangbaar bij verlies of beschadiging. 

In dit kalenderjaar wil het bestuur ook een start maken met het actief uitbreiden van de collectie van 

de NMJB. Nu de collectie een goed thuis heeft gevonden, is het moment ook daar om naar een 

uitbreiding daarvan te kijken. Het bestuur wil, met inachtneming van de statutaire afbakening met 

betrekking tot het onderwerp van de boeken, met de ambassadeurs een detailaanpak uitwerken. Het 

bestuur neemt daarbij als uitgangspunt dat de NMJB probeert de uitbreiding van de collectie om niet 

te verwerven, of hoogstens ter vergoeding van daarmee gepaard gaande kosten (zoals het 

vergoeden van notariële kosten als er ten behoeve van de NMJB een legaat in een nalatenschap 

wordt opgenomen). 

Voorts wil het bestuur ook de fondsenwerving nadrukkelijk ter hand nemen. De balans van de 

stichting is “formeel” uitermate ongezond te noemen, doordat het vermogen geheel bestaat uit 

vreemd vermogen en dat ook de investeringen die door de stichting zijn gedaan geheel met vreemd 

vermogen zijn gefinancierd. Dit vreemd vermogen is echter geheel afkomstig van de twee oprichters 

van de NMJB. Er is dus geen sprake van een schuldeiser die ieder moment zijn geld kan komen 

opeisen. Wel wil het bestuur er naar toewerken om voldoende eigen vermogen te verwerven 

teneinde daadwerkelijk op eigen benen te kunnen staan. Een meer gedetailleerde aanpak wordt 

omschreven in de paragraaf “Fondsenwerving en besteding”. 

Tenslotte wil het bestuur in 2015 de tijd nemen om te zoeken naar een uitbreiding van het bestuur 

met een derde bestuurslid. Nadrukkelijk zal in dat verband worden gekeken naar het scheiden van de 

functie secretaris/penningmeester in die van secretaris en penningmeester, en gezocht zal worden 

naar een penningmeester. De huidige secretaris/penningmeester zal dan de functie van secretaris 

gaan vervullen. Het bestuur zoekt naar een penningmeester die voldoende kennis heeft om de 

functie te vervullen, maar die ook zeker in het huidige bestuursteam past. 

 

2016 

In 2016 verwacht het bestuur uitgebreid te zijn met een derde bestuurslid, of die uitbreiding op zeer 

korte termijn te kunnen verwezenlijken. In deze constellatie wil het bestuur werken aan het 

vervolmaken van het beleid omtrent fondsenwerving en besteding. 

Het bestuur wil in 2016 de lijn voortzetten om de collectie verder uit te breiden. De in 2015 

opgedane ervaringen op dat gebied zullen dienen om het beleid aangaande de uitbreiding van de 



collectie te vervolmaken. Het een en ander zal vanzelfsprekend in goede samenspraak met de 

ambassadeurs worden vormgegeven. 

In dit jaar wil het bestuur ook een start gaan maken met het genereren van naamsbekendheid bij 

onderwijsinstellingen die aandacht hebben voor het (Nederlandse) militair recht. Met name wordt in 

dit verband gedacht aan de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Radboud 

Universiteit Nijmegen. Studenten die ervoor kiezen om een vak militair recht te volgen, zullen daar in 

de regel affiniteit mee hebben. De ervaring leert echter dat het verrichten van onderzoek naar, en 

daarmee het afstuderen op, een Nederlands militair-rechtelijk onderwerp bemoeilijkt wordt doordat 

veel literatuur niet of moeilijk vindbaar is. Diverse Nederlandse wetenschapsbibliotheken, waaronder 

de Koninklijke Bibliotheek, beschikken slechts over een marginale collectie op dit gebied. De NMJB 

heeft met zijn collectie een duidelijke toegevoegde waarde, omdat daardoor studenten wel in staat 

worden gesteld om op een centrale plaats toegang te krijgen tot boeken en geschriften aangaande 

het Nederlandse militair recht waar dat elders niet mogelijk is. Het achterliggende doel is dat het 

Nederlandse militair recht meer in de belangstelling van de wetenschapsbeoefening komt te staan, 

waardoor het vakgebied levend blijft. 

 

2017 en2018 

In de jaren 2017 en 2018 wordt een voortzetting van het beleid van 2015 en 2016 voorzien. Het 

bestuur zal, inspelend op de actuele situatie van het moment, te zijner tijd een meer gedetailleerd 

beleid voor deze jaren ontwikkelen. 

 

Fondsenwerving en besteding 

Fondsenwerving 

Om de Nederlandse militair juridische bibliotheek te kunnen laten functioneren zijn er ook financiën 

benodigd. De stichting heeft daarom verder tot doel om fondsen te verwerven door middel van 

onder andere donaties, schenkingen en subsidies teneinde de bibliotheek daadwerkelijk op te 

kunnen richten en in stand te kunnen houden. 

Vooralsnog is het bestuur van oordeel dat er niet actief gezocht moet worden naar het verkrijgen van 

subsidies teneinde als financiering van de stichting te dienen. Het verkrijgen van een subsidie is vaak 

een onzekere kwestie, en na toewijzing volgt vrijwel altijd de verplichting om uitvoerige 

verantwoording af te leggen aan degene die de subsidie verstrekt heeft. Daar komt nog het risico bij 

dat als de subsidieverstrekker van oordeel is dat de met de subsidie beoogde doelstellingen niet zijn 

behaald, dat de subsidie kan worden teruggevorderd. In de opstartfase waarin de NMJB zich thans 

bevindt, is dit een te onzekere bron van financiering. Dat sluit geenszins uit dat het bestuur op dit 

punt over een aantal jaren een koerswijziging kiest. 



Met betrekking tot de financiering van de stichting zal het bestuur zich met name richten op het 

verkrijgen van donaties en (andere) schenkingen, teneinde het vermogen van de stichting voldoende 

te laten groeien om de activiteiten van de stichting voor een langere periode te kunnen financieren. 

De campagne zal zich in eerste instantie met name richten op degenen die het militair recht een 

warm hart toedragen, omdat de verwachting is dat diverse personen uit dit gezelschap dit warm hart 

ook kenbaar willen maken met financiële ondersteuning van de NMJB. Het is in dat kader dat het 

bestuur er zich, uiteindelijk ook met succes, voor heeft ingezet dat de NMJB door de Belastingdienst 

is aangewezen als culturele algemeen nut beoogde instelling (culturele ANBI). Dat resulteert erin dat 

schenkingen aan de stichting door de schenker kunnen worden afgetrokken van de 

inkomstenbelasting. 

Verder heeft het bestuur ervoor gezorgd dat de structurele lasten van de NMJB zo laag mogelijk 

blijven. De enige structurele financiële verplichting die de NMJB thans is aangegaan, zijn de kosten 

die gepaard gaan met het in standhouden van de website van de stichting. Het onderbrengen van de 

collectie van de NMJB bij de bibliotheek van de NLDA gaat met gesloten beurzen, en ook andere 

structurele kosten (zoals de huur van een pand of personeelskosten) zijn er voor de stichting niet. 

 

Besteding 

De fondsen die de NMJB werft zullen met name worden aangewend om de structurele kosten van de 

stichting op langere termijn te kunnen dekken, en tevens om de aangegane leningen bij de oprichters 

van de stichting te kunnen aflossen. Na het afbetalen van de leningen is een verschuiving van de 

focus mogelijk. Er kan dan gedacht worden aan het investeren in de aanschaf van boeken voor de 

collectie van de NMJB of het laten restaureren van beschadigde boeken die tot de collectie van de 

NMJB behoren dan wel boeken en/of andere geschriften te laten digitaliseren. Uitgangspunt blijft 

echter dat de NMJB probeert de uitbreiding van de collectie om niet te verwerven, of hoogstens ter 

vergoeding van daarmee gepaard gaande kosten. 

 

Financieel beheer 

Het vermogen van de stichting is geheel geplaatst op een rekening courant bij de ING Bank. Deze 

bank is gekozen, omdat het pakket dat zij konden aanbieden het meest financieel aantrekkelijk voor 

de stichting is. Er zijn, in vergelijking met de pakketten die bij andere banken worden aangeboden, 

minder vaste kosten en kosten per betaling verbonden aan het pakket bij de ING Bank. 

Het vermogen van de stichting is dusdanig beperkt van omvang, en zal dat de komende jaren naar 

verwachting blijven, dat aanvullende maatregelen in de sfeer van sparen en beleggen niet aan de 

orde zijn. Daarmee hoeft derhalve een specifiek beleid aangaande financieel beheer niet gevoerd te 

worden. Wel spreekt het voor zich dat het bestuur een deugdelijk algemeen financieel beleid voert, 



in die zin dat het “goed op de winkel past” en geen ondoordachte financiële risico’s neemt met het 

geld van de stichting. 

De secretaris/penningmeester, en na splitsing van deze functies de penningmeester, voert het 

dagelijks beheer over de bankrekening. Het is een vast agendapunt van de bestuursvergaderingen 

dat de actuele financiële situatie van de stichting besproken en desgewenst toegelicht wordt. 

Eenmaal per jaar, bij de vaststelling van het jaarverslag, wordt de jaarrekening besproken en 

vastgesteld. Met inachtneming van het bepaalde in de statuten wordt in die vergadering, na 

goedkeuring van de jaarrekening, de (secretaris/)penningmeester tevens gedechargeerd voor het 

door hem gevoerde beleid. 


