
De Mexicaanse 
advocaat en 
mensenrech-

tenactivist Rogelio Teliz 
Garcia werkt bij de men-
senrechtenorganisatie 
Tlachinollan die zich 
inzet voor de inheemse 
bevolking in La Monta-
ña en Costa Chica in het 
zuiden van Mexico. Op 
uitnodiging van de or-
ganisatie Peace Brigades 
International was hij in 
juni in Nederland om 
mensen en humanitaire 
organisaties bewust te 
maken van de proble-
men in zijn land.
De Stichting Advocaten 
voor Advocaten sprak 
met hem. Volgens 
Garcia is het ‘dagelijkse 
realiteit’ dat advocaten 
en andere mensenrech-

tenactivisten in zijn 
land worden bedreigd 
en geïntimideerd. 
Telefoongesprekken 
worden afgeluisterd en 
e-mail verkeer wordt 
onderschept: ‘Zo weten 
militairen precies waar 
ze moeten zijn,’ aldus 
Garcia. Regelmatig 
stuiten Garcia en zijn 
collega’s onderweg 
naar hun cliënten in 
inheemse gebieden op 

blokkades en wegver-
sperringen van leger en 
politie waar ze worden 
aangehouden en geïnti-
mideerd. Soms worden 
ze tegengehouden en 
moeten zij onverrichter 
zake terugkeren.
De problemen die 
Mexicaanse advocaten 
ondervinden beperken 
zich niet tot de staat 
Guerrero waarin Garcia 
actief is. Jesús Manuel 
Grijalva en Mayen Arel-
lanes, twee advocaten 
die de belangen behar-
tigen van in opstand 
gekomen leraren en 
sociale activisten in de 
staat Oaxaca, zijn de 
afgelopen weken ernstig 
bedreigd. Amnesty In-
ternational vreest voor 
hun leven. Op 14 juni 
2007 werd Grijalva tele-
fonisch met de dood be-
dreigd door een man die 
hem al eerder vier dagen 
achter elkaar telefonisch 
bedreigde. Halverwege 
april, toen Grijalva fei-
tenonderzoek verrichtte 
op de plek waar vijf 
onbekende schutters het 
vuur openden tijdens 
protestmarsen van lera-
ren en sociale activisten, 
werd hij bedreigd door 

acht mannen in zwarte 
uniformen die kwamen 
aanrijden in een mini-
bus zonder nummer-
plaat.
Arellanes werd in mei 
twee keer op straat geïn-
timideerd door mannen 
die zij nooit eerder had 
gezien, maar die wel 
wisten wie zij was en re-
fereerden aan haar werk. 
Ook haar huis wordt in 
de gaten gehouden door 
mannen in een auto met 
getinte ruiten. 
De Stichting Advocaten 
voor Advocaten heeft de 
Mexicaanse autoriteiten 
inmiddels opgeroepen 
advocaten en andere 
mensenrechtenactivis-
ten adequaat te bescher-
men.

• Als u wilt meedoen aan de 
schrijfactie voor Grijalva 
en Arellanes kunt u contact 
opnemen met Judith Lich-
tenberg via e-mail infoAad-
vocatenvooradvocaten.nl 
voor een voorbeeldbrief. 
Voor algemene informatie 
over de Stichting Advoca-
ten voor Advocaten kunt u 
hetzelfde doen of bezoek 
de website www.advocaten-
vooradvocaten.nl. Daar leest 
u ook hoe u donateur kunt 
worden. Rekeningnummers: 
ABN 489.938.655; Postbank 
433.83.27 (Amsterdam).
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Procesregle-
ment civiele 
verzoek-
schriftproce-
dures 

Op initiatief van het 
LOVC (Landelijk Overleg 
Voorzitters van de 
Civiele Sectoren van 
de Rechtbanken) is een 

landelijk Procesreglement 
verzoekschriftprocedures 
opgesteld. Dit Procesre-
glement is te vinden op 
www.rechtspraak.nl (on-
der: naar de rechter/lan-
delijke regelingen/sector 
civiel recht). In het eerste 
deel van het Procesre-
glement staan basale 
regels met betrekking tot 
verzoekschriftprocedu-
res in het algemeen (over 
de inhoud, de indiening 

en de behandeling van 
het verzoekschrift en 
de wijze van verweer en 
de uitspraak) zoals die 
voortaan gehanteerd 
worden door alle secto-
ren civiel van de recht-
banken.
Het tweede deel van het 
Procesreglement bevat 
vele checklists voor een 
breed scala aan verzoek-
schriften; van exequatur-
verzoeken tot het inroe-

pen van huurbedingen 
en van teboekstelling 
van luchtvaartuigen tot 
inbezitstelling in de zin 
van de Onteigeningswet. 
Per procedure is aange-
geven wie de bevoegde 
rechter is en welke aan-
vullende stukken aan het 
verzoekschrift gehecht 
moeten worden.
Spannend is dit Proces-
reglement niet, handig 
wel.  (Leonie Rammeloo)

“ “

Actualiteiten

Niet dat de gemiddelde 
randstedelijke afgevaar-
digde inhoudelijk zoveel 
te melden heeft; op een 
of andere manier zijn zij 
wel de mening toegedaan 
dat zij over ieder agen-
dapunt, hoe triviaal en 
onbenullig ook, uitvoerig 
en breedprakig het woord 
moeten voeren. Afge-
vaardigde Juste Lang doet 
verslag van de maartverga-
dering van het College van 
Afgevaardigden, Bosche Balie 
Bulletin, juni 2007

Vergoeding 
rechtsbijstand 
iets verhoogd 

Het ministerie van Justitie 
maakte 16 juni jl. bekend 
dat per 1 juli het basisbedrag 
voor de vergoedingen van 
rechtsbijstandverlening 
zou worden verhoogd van 
H 100,69 naar H 103,19. De 
vergoeding voor administra-
tieve lasten wordt verhoogd 
van H 16,59 naar H 17,00. De 
verhogingen zijn het resul-
taat van de jaarlijkse indexe-
ring, verplicht op grond van 
art. 3, lid 2 en art. 27 Besluit 
vergoedingen rechtsbijstand 
2000. De verhogingen zijn 
van toepassing op toevoe-
gingen die na 30 juni 2007 
worden afgegeven.Rogelio Teliz Garcia
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