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Ethiopische milieurecht

advocaat met doodstraf 

bedreigd

De 28-jarige Ethiopische milieurechtadvocaat Netsanet Demissie is 
ten onrechte aangeklaagd voor medeplichtigheid aan ‘aanranding 
van de constitutie en de constitutionele orde’ waar in Ethiopië de 
doodstraf op staat. Op 23 maart aanstaande wordt hij berecht. 
Netsanet is de oprichter van de Organization for Social Justice in Ethiopia 
(OSJE). Zijn organisatie werd verkozen als secretariaat voor een net-
werk van 35 Ethiopische non-gouvernementele en mensenrechten-
organisaties om de verkiezingen van 2005 te monitoren. Een richt-
lijn maakte echter dat het gros van deze organisaties niet als monitor 
kon optreden, totdat Netsanet dit aanvocht bij de rechter en deze de 
richtlijn nietig verklaarde. In verband met zijn rol in deze rechtszaak 
en bij het waarnemen van de verkiezingen kreeg Netsanet regelma-
tig aandacht van de pers.
Netsanet werd continu in de gaten gehouden en geïntimideerd. Soms 
ontving hij dagelijks telefonische doodsbedreigingen. In november 
2005 werd hij gearresteerd. Zijn huis en kantoor werden doorzocht 
en zijn computer in beslag genomen. Ook veel politici van de opposi-
tie werden in deze periode gearresteerd, aangezien zij demonstraties 
organiseerden die vreedzaam begonnen, maar uitliepen op geweld-
dadigheden – er vielen zelfs doden – door ingrijpen van de politie. 
Netsanet had niets met deze demonstraties te maken.
Strijdig met de Ethiopische wet die voorschrijft dat arrestanten bin-
nen 48 uur geïnformeerd worden van de aanklacht tegen hen of 
anders vrijgelaten, werd Netsanet pas eind december hierover inge-
licht. Borgtocht werd Netsanet geweigerd. Hij heeft geen volledige 
toegang tot zijn advocaten. Problematisch is bovendien dat zijn ge-
val niet los zal worden berecht van de gevallen van leden van opposi-
tiepartijen, ook al heeft hij niets met hen van doen.
Stichting Advocaten voor Advocaten hoopt dat u net als de stichting 
er bij de Ethiopische regering op aan zult dringen dat Netsanet vrij-
gelaten wordt, apart berecht wordt van de oppositieleden en volle-
dige toegang krijgt tot zijn advocaten. 
 
Voor meer informatie, zoals adressen van Ethiopische autoriteiten en een voor-
beeldbrief, kunt u contact opnemen met mrs. Geranne Lautenbach en Jarinde 
Temminck Tuinstra,  infoAadvocatenvooradvocaten.nl. Meer informatie over 
Stichting Advocaten voor Advocaten vind u op www.advocatenvooradvocaten.
nl. Uw donaties blijven welkom op ABN-bankrek. nr. 489 938 655, ten name 
van Stichting Advocaten voor Advocaten, Amsterdam.

Advocaten voor advocaten

Op dinsdagavond 4 april organi-
seert het Juridisch Genootschap  
’s-Hertogenbosch een bijeenkomst 
over het overheidshandelen rond-
om het monopolie van Holland 
Casino (art. 49 EG-verdrag). Mr. 
Herman Plagge, gemachtigde van 
eiseressen, bespreekt een recente 
uitspraak van de Rechtbank Bre-
da waarin de weigering door de 

staat een speelcasinovergunning 
te verlenen aan een Nederlandse 
onderneming, dochter van een 
Frans bedrijf, werd vernietigd. 
Voldoet het overheidshandelen 
ter rechtvaardiging van het wet-
telijk monopolie aan de eisen van 
samenhang? Aanmelden: koop-
manAbogaertsengroenen.nl, 
0411-675 533.

Een gokje wagen?

agenda

Donderdag 27 april vindt in Am-
sterdam het symposium ‘Aanbe-
stedingsgeschillen: over de be-
perkingen van de gewone rechter’ 
plaats. Een steeds groter deel van 
de aanbestedingsgeschillen wordt 
tegenwoordig beslecht door de ge-
wone rechter, meestal in kort ge-
ding. Daarbij lijkt de Voorzienin-
genrechter alleen evidente schen-
dingen zelf te kunnen afdoen en 
complexere vragen te moeten ver-
wijzen naar een bodemprocedure. 
Wat zijn de beperkingen van deze 
beslechting van aanbestedingsge-
schillen? Bijdragen onder andere 
van mr. R.G.T. Bleeker (Roze-
mond Van Ramshorst Smit), mr. 

J.C. Boonstra (Ministerie van Jus-
titie), prof. mr. C.E.C. Jansen  (VU 
Amsterdam, plaatsvervangend 
rechter Rb. Den Bosch), mr. dr. 
E.R. Manunza (VU Amsterdam), 
mr. E.H. Pijnacker Hordijk (De 
Brauw Blackstone), mr. B.C. Punt 
(coördinerend vice-president Rb. 
Den Haag), prof. mr. M. Scheltema 
(regeringscommissaris, voormalig 
voorzitter WRR), mr. P. Stuyt (Pels 
Rijcken Droogleever & Fortuyn), 
mr. I.W. VerLoren van Themaat 
(Houthoff Buruma). Inlichtingen 
en aanmelding: VU Law Academy, 
020-598 62 06 of www.rechten.
vu.nl/vula. 

Aanbestedingsgeschillen

correctie voetnoot geloven
In Advocatenblad 2005-17, de redactiespecial Geloven, schreven we bij 
‘Canonica’ van Georg van Daal op p. 799 in noot 26 dat het arrest van 
het Amsterdamse hof van 1 november 2001 (waarin onder meer een 
canoniekrechtelijke rechtsgang werd getoetst) niet zou zijn gepu-
bliceerd. Dit blijkt niet te kloppen, het is wel gepubliceerd: NJ 2004, 
514.
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Superieure toga’s
• op uw maat gemaakt
• leverbaar in wol/terlenka (lichtgewicht) 

of in zuiver wol (ultra-lichtgewicht)
• voldoende beffen in voorraad
• eventueel levering binnen enkele dagen mogelijk
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