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Ontwerpwet bedreigt

mensenrechten in Tunesië

In Tunesië is de ontwikkeling van een wet ‘ter onder-

steuning van de internationale inspanningen ter

bestrijding van terrorisme en het witwassen van geld’ in een vergevorderd sta-

dium beland. Amnesty International uit in een nota voor de Europese Unie

ernstige zorgen over het betreffende wetsontwerp, omdat het de reeds fragiele

positie van de mensenrechten in Tunesië nog verder zou ondermijnen (zie

hierover bijvoorbeeld de Advocatenbladen 1 (p. 8), 2 (p. 61) en 11 (p. 461) van dit

jaar). 

De ontwerpwet maakt deel uit van reeds bestaande anti-terrorismewetgeving

in Tunesië. Die wetgeving was al eerder een punt van zorg voor Amnesty

International, omdat op basis van die wetgeving bijvoorbeeld geweldloze acti-

viteiten van de politieke oppositie strafbaar zijn gesteld. De mensenrechtenor-

ganisatie vreest dat de beoogde nieuwe wet, die wederom is gebaseerd op een

ruime definitie van terrorisme een verdere inperking van met name het recht

op vrijheid van meningsuiting mogelijk zal maken. Kritische uitlatingen met

betrekking tot de Tunesische autoriteiten bijvoorbeeld, kunnen in het licht

van deze wetgeving als ‘terrorisme’ worden bestempeld. Verdachten van terro-

ristische activiteiten worden in Tunesië overwegend berecht voor een militai-

re rechtbank, waar niet alleen sprake is van een oneerlijke proces, maar ook

van veel zwaardere straffen dan in een gewone strafrechtelijke procedure. 

Amnesty International roept de Tunesische autoriteiten op de ontwerpwet te

herzien en die in overeenstemming te brengen met standaarden van interna-

tionaal recht en de mensenrechten. De verantwoordelijken in de Europese

Unie worden opgeroepen druk uit te oefenen op Tunesië om zich te houden

aan zijn internationale verplichtingen om mensenrechten te garanderen en te

handelen overeenkomstig de bepalingen van het Euro-Mediterraan Associa-

tieverdrag.

Voor meer informatie over de Stichting Advocaten voor Advocaten kunt u contact

opnemen met de secretaris mr. Mirjam Siesling, p/a Janskerkhof 16, 3512 BM Utrecht,

tel.: 030-253 71 21, fax: 030-253 70 28, M.SieslingAlaw.uu.nl

Advocaten voor advocaten

Als gevolg van de Evaluatie van de

Boekhoudverordening 1998 zijn

door het College van Afgevaardig-

den op 2 oktober jl. enkele verdui-

delijkte bepalingen in met name de

bijlagen bij de verordening vastge-

steld. In de verordening zelf is art. 5

eerste lid aangepast, om de dekens

en de algemeen secretaris (in het

kader van de Centrale controle op

de naleving van de verordeningen)

de ruimte te bieden om niet na

afloop van elk boekjaar telkens weer

dezelfde bescheiden op te vragen

betreffende bestaande stichtingen

derdengelden. Inwerkingtreding:

15 oktober 2003. Zie de Ordepagi-

na’s achter in dit nummer voor de

wijzigingen (Stcrt. 2003, 194, p. 49).

De overgangsregeling bij de wijzi-

gingsverordening van 2 oktober

2003 bepaalt dat de statuten van

bestaande stichtingen derdengel-

den niet eerder aan het gewijzigde

model (bijlage A) behoeven te wor-

den aangepast, dan bij de eerstvol-

gende statutenwijziging. 

De overeenkomst die het kantoor

heeft met de stichting, die op een-

voudige wijze en zonder tussen-

komst van een notaris kan worden

gewijzigd, dient uiterlijk 1 januari

2004 te zijn aangepast aan de gewij-

zigde modelovereenkomst.

Boekhoudverordening 1998 aangepast 
per 15 oktober 2003

ordenieuws

De pro rata-regeling bepaalt hoeveel punten (nog) behaald dienen te wor-

den op het moment dat de Verordening op de Permanente Opleiding (VPO)

slechts gedurende een gedeelte van het jaar op advocaten van toepassing is.

Bij besluit van 1 september 2003 van de Algemene Raad is de pro rata-rege-

ling aangepast. De verandering heeft betrekking op de maanden november

en december. Indien de VPO van toepassing wordt in de periode van 16-30

november dient nog 1 punt behaald te worden en in de periode van 1-31

december behoeven geen punten meer behaald te worden. De aangepaste

regeling is te vinden op www.advocatenorde.nl

Pro rata-regeling aangepast

Het bestuur van de Vereniging De

Jonge Balie Haarlem is voor 2003-

2004 als volgt samengesteld. Mr. L.

(Linda) Bijl, voorzitter, mr.  M. (Mark)
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Vroegh, secretaris, mr. S. (Sytze)

Hiemstra, penningmeester, mr. A.

(Astrid) Jobse, lid commissie. Adres

secretariaat: Hoofdweg 679, Postbus

562, 2130 AN  Hoofddorp, tel.: 023-

564 32 27, fax: 023-564 32 30.
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