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agenda

Op vrijdag 15 september organi-
seert het Amsterdams Instituut 
voor Privaatrecht (Universiteit 
van Amsterdam) en het Rotter-
dam Institute for Private Law 
(Erasmus Universiteit Rotterdam) 
een symposium over de toename 
van collectieve consumenten-
claims en behartiging van consu-
mentenbelangen. Internationale 
wetenschappers en juristen op 
het gebied van het consumen-
tenrecht voeren het woord, onder-

leiding van prof. mr. M.B.M. Loos 
(Universiteit van Amsterdam) en 
prof. mr. W.H. van Boom (Eras-
mus Universiteit Rotterdam). 
Prijs is H 175 (voor studenten  
H 50). Plaats: Koninklijke Acade-
mie voor Wetenschappen Amster-
dam. Voor meer informatie zie de 
website: www.jur.uva.nl/eggens. 
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Symposium Collectieve 
Consumentenbelangen

De Vereniging voor Milieurecht 
reikt in december 2006 voor de 
derde keer een prijs (H 850) uit 
voor de beste scriptie over een 
milieurechtelijk onderwerp. Voor 
inzending komen in aanmerking 
afstudeerscripties op het terrein 
van het milieurecht die in de peri-
ode van 1 september 2004 tot en 
met 31 augustus 2006 met een 
voldoende zijn beoordeeld aan 
een Nederlandse universiteit, 
hogeschool of bestuursacademie. 
De scripties moeten geschreven 

zijn in het Nederlands, Engels, 
Frans of Duits. Inzendingen die-
nen uiterlijk 31 augustus 2006 
in het bezit te zijn van de jury 
van de VMR-milieuscriptieprijs, 
p/a Donkerstraat 17, 3511 KB 
Utrecht. De tekst van het regle-
ment en de exacte eisen waaraan 
de inzending moet voldoen, zijn 
te vinden op: www.milieurecht.
nl. Nadere informatie: VMR-ver-
enigingsbureau, 030-231 22 21 of 
liaAmilieurecht.nl.

VMR-scriptieprijs Milieurecht 2006

Op 31 augustus en 1 september 
organiseert Philips van Leyden 
bp, dispuut voor Romeins recht 
en Europese rechtsgeschiedenis 
te Leiden, in samenwerking met 
het E.M. Meijers Instituut het 
congres ‘The Past and Future of 
Money’. ‘Geld’ is een bijzonder 
goed, dat zich niet zonder meer 
laat vergelijken met andere goe-
deren, laat staan dat de betaling 
ervan zich laat vergelijken met 
een eigendomsoverdracht.

De steeds veranderende juridi-
sche natuur van de betaling van 
geld staat centraal tijdens dit con-
gres en de juridische aspecten van 
geld worden vanuit een historisch 
en rechtsvergelijkend perspectief 
belicht. Voor meer informatie zie: 
www.pastandfutureofmoney.nl. 
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The Past and Future of Money

Verdwijning Thaise 

advocaat: waarschuwing 

voor andere advocaten

De vooraanstaande Thaise mensenrechtenadvocaat Somchai 
Neelaphaijit verwierf faam als verdediger van cliënten die worden 
beschuldigd van misdrijven gerelateerd aan terrorisme en rebellie 
in het zuiden van Thailand. Volgens Neelaphaijit waren zijn cliën-
ten veelal onschuldige burgers die door marteling van de politie 
uiteindelijk een bekentenis aflegden. Op 4 maart 2004 diende 
Neelaphaijit een klacht in bij de rechter vanwege foltering van vijf 
cliënten door de politie. Neelaphaijit trad ook naar buiten met zijn 
aanklacht. Zo hield hij een speech over martelpraktijken van de 
Thaise politie en de straffeloosheid daarvan. Ook schreef hij op 11 
maart 2004 een brief aan de regering waarin hij deze opriep een 
nader onderzoek in te stellen naar de marteling van verdachten 
door politieagenten. Neelaphaijit ‘verdween’ de volgende dag. 
 Onder grote internationale druk werden vijf politieagenten 
opgepakt die werden verdacht van betrokkenheid bij Neelaphaijits 
verdwijning. De Stichting Advocaten voor Advocaten financierde 
de mensenrechtenorganisatie Human Rights First (HRF) om het 
proces tegen de verdachte politieagenten te observeren. Slechts één 
van de politieagenten werd uiteindelijk veroordeeld voor onder-
drukking. Volgens de HRF voldeed het proces niet aan de interna-
tionale standaarden. 
 Uit een recent verschenen HRF-rapport blijkt dat de verdwij-
ning van Neelaphaijit wordt beschouwd als een waarschuwing voor 
andere advocaten die klanten bijstaan die worden verdacht van 
betrokkenheid bij het conflict in het zuiden. Advocaten en andere 
verdedigers van mensenrechten in het zuiden van Thailand zijn 
in toenemende mate slachtoffer van bedreigingen, intimidaties 
en moord. Volgens Dej-Udom Kraitit, President van de Lawyers 
Council, beschouwt de politie advocaten als ‘unwanted people’ en 
‘an obstacle to their success of getting guilty verdicts’. Mensen-
rechtenadvocaten die HRF sprak, vertelden dat hun toegang tot 
cliënten aan steeds meer beperkingen onderhevig is. Ook worden 
zij bedreigd en in de gaten gehouden. De Stichting Advocaten voor 
Advocaten heeft de Thaise regering inmiddels opgeroepen advo-
caten te beschermen, het geweld tegen hen te onderzoeken en de 
daders te straffen.
 Voor meer informatie over Somchai Neelaphaijit en de wijze waarop u 
voor hem in actie kunt komen zie: http://action.humanrightsfirst.org/cam-
paign/ASEAN/explanation en http://www.advocatenvooradvocaten.nl/pro-
jecten.html.Voor informatie over de Stichting	Advocaten	voor	Advocaten 
kunt u contact opnemen met Judith Lichtenberg via infoAadvocatenvoorad-
vocaten.nl. Op de website leest u hoe u donateur kunt worden. Rekeningnum-
mers: ABN 489.938.655; Postbank 433.83.27 (Amsterdam).

Advocaten voor advocaten
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