
*  informatie en 
opsporing
Uitgeverij Kerkebosch en Stu-
diecentrum Rechtspleging (SSR) 
organiseren op donderdag 13 
september 2007 van 12.00-17.00 
uur het congres ‘Informatie en 
Opsporing’. Mr. H.J. Bolhaar, 
prof. mr. Y. Buruma, prof. mr. 
Th.A. de Roos, mr. D. van der Bel 
en mr. J.J.T.M. Pieters stellen de 
methoden om informatie in de 
opsporingspraktijk te winnen, te 
verwerken en te verstrekken aan 
de orde. Na afloop van de middag 
ontvangt iedere deelnemer het 
handboek Informatie en Opsporing. 
Het congres wordt gehouden in 
het Nieuwegein Business Centre 
te Nieuwegein. Kosten  
H 250 per persoon. Informatie en 
aanmelding: 030-698 42 22, of: 
uitgeverijA kerkebosch.nl.

*  evaluatie van 
milieuwetgeving
Op woensdag 19 september 
2007 organiseert STEM (Struc-

turele Evaluatie Milieuwetge-
ving) een eendaags congres over 
‘Evaluatie van milieuwet geving: 
lessen voor wetgeving en uitvoe-
ringspraktijk’. Aan de orde komen 
recent uitgevoerde evaluatieon-
derzoeken op het gebied van de 
uitvoering van de IPPC-richtlijn, 
de bescherming van de bodem via 
ruimtelijk, water- en milieuspoor, 
de evaluatie van de kernenergie-
wet en onderzoek naar de wijze 
waarop in besluitvorming en 
rechtspraak met onzekere risico’s 
wordt omgegaan. Locatie: Trip-
penhuis KNAW, Kloveniersburg-
wal 29 in Amsterdam. Kosten  
H 25. Aanmelding: www.evalua-
tiemilieuwetgeving.nl. 

*  artikel 8 evrm  
in het vreemdelin-
genrecht
Op donderdag 20 september 
2007 organiseert werkgroep 
Vreemdelingenrecht van het 
Nederlands Juristen Comité voor 
de Mensenrechten een studie-

avond over het uit elkaar halen 
van gezinnen en de spanning 
tussen het MVV-vereiste en art. 
8 EVRM. Sprekers: mr. W.M.E. 
Thomassen en dr. S. van Walsum. 
Locatie: rechtenfaculteit Leiden, 
van 19.00-21.30 uur. Deelname 
is gratis; voor de twee NOVA-
punten is opgave en betaling van 
H 125 verplicht. Aanmelding en 
informatie: www.njcm.nl, 071-527 
77 48, njcmAlaw.leidenuniv.nl.

*  milieurecht  
in china
De Vereniging voor Milieurecht 
organiseert op donderdag 20 
september 2007 in Utrecht een 
ledenpraatje over het proefschrift 
van Benjamin van Rooij over de 
lokale implementatie van milieur-
echt in China. Van Rooij, jurist en 
sinoloog, deed twee jaar veldwerk 
in Zuidwest-China in het kader 
van het Law, Governance en Deve-
lopment onderzoeksprogramma 
van de Rechtenfaculteit Leiden. 
De middag duurt van 14.00-16.30 

uur. Niet-leden betalen H 40. 
Inschrijving (tot 11 september) 
verplicht: www.milieurecht.nl of 
via infoAmilieurecht.nl. In geval 
van punten voor de permanente 
opleiding advocatuur wordt  
H 15 inschrijfkosten in rekening 
gebracht. 

*  contracteren  
via internet
Op maandag 24 september 
2007 organiseert het Juridisch 
Genootschap ’s-Hertogenbosch 
een bijeenkomst over ‘Contrac-
teren via e-mail en internet’. 
Mr. A.G.E. Verbart, advocaat bij 
Bogaerts en Groenen Advocaten te 
Boxtel, bespreekt actuele recht-
spraak en doet handreikingen 
voor de praktijk. Locatie: Hotel 
Mövenpick, Pettelaarpark 90 in 
’s-Hertogenbosch, aanvang 20.00 
uur. Informatie of aanmelding: 
mr. R.E. Koopman, 0411-675533, 
koopmanAbogaertsengroenen.nl.
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Tunesische  
advocaat  
vrijgelaten!
Eerder dit jaar werd in Vervolgde 
advocaten aandacht gevraagd 
voor de Tunesische advocaat 

Mohamed Abbou. In maart 
2005 werd Abbou na een oneer-
lijk proces tot drieënhalf jaar 
gevangenisstraf veroordeeld. 
De aanklacht tegen Abbou 
luidde ‘smaad’ omdat hij in een 
internetartikel de situatie in de 
Tunesische gevangenissen had 
vergeleken met die in de Iraakse 
Abu Ghraib-gevangenis. De wer-
kelijke reden was volgens Abbou 
en mensenrechtenorganisaties 
zijn werk als pro-Deoadvocaat in 
zaken over vrije meningsuiting 
en andere mensenrechten. Op 
24 juli jongstleden werd Abbou 
onverwacht vrijgelaten. Diverse 
mensenrechtenorganisaties waar-
onder de Stichting Advocaten 
voor Advocaten hebben actie ge-
voerd. In april 2007 participeerde 

Advocaten voor Advocaten in een 
initiatief van Amnesty International 
om Abbous zaak te bespreken 
met de Tunesische ambassadeur 
in Nederland. Ook organiseerde 
Advocaten voor Advocaten een 
schrijfactie waarin de Tunesische 
autoriteiten werden opgeroepen 
tot Abbous onmiddellijke vrijla-
ting. Advocaten voor Advocaten 
dankt alle deelnemers aan haar 
schrijfacties voor hun inzet.

• Voor algemene informatie over de 
Stichting Advocaten voor Advocaten 
kunt u kunt u contact opnemen met 
Judith Lichtenberg via infoAadvo-
catenvooradvocaten.nl of bezoek de 
website www.advocatenvooradvocaten.
nl. Daar leest u ook hoe u donateur 
kunt worden. Rekeningnummers: 
ABN 489.938.655; Postbank 433.83.27 
(Amsterdam).
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