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Op donderdagmiddag 31 maart
(13.30-16.00 uur) spreken mr.
J.A. M. Wennekers, bestuurlijk-
juridisch beleidsmedewerker bij
de provincie Zuid-Holland, mr.
drs. C. Wildeboer-Schut, juridisch
controller bij de gemeente Eind-
hoven, en mw. mr. I. de Pooter,
juridisch controller bij Water-
schap De Dommel, over diverse
aspecten van de voorbereiding en
invoering van juridische kwali-
teitszorg (JKZ) en over de daarmee
opgedane ervaring. De bijeen-
komst wordt georganiseerd door

het Juridisch Genootschap ’s-Her-
togenbosch en Jurin, het juridisch
netwerk van de provincie Noord-
Brabant. Locatie: Statenzaal van
het Provinciehuis, Brabantlaan 1,
’s-Hertogenbosch, tel. 073-681 28
12. Aanmelding tot 22 maart bij
de secretaris van het Genootschap,
mr. R.E. Koopman: KoopmanA

bogaertsengroenen.nl. Informa-
tie: mw. mr. D. van der Veen, tel.
073-6901384 of mw mr. M.G.A.
Valk-Geursen, tel. 073-681 22 94.
De toegang is gratis.

Juridische kwaliteitszorg

Veertien Nepalese mensen-

rechtenadvocaten gearresteerd 

Sinds 1 februari, de dag waarop de koning van Nepal de
regering heeft ontslagen en de noodtoestand afkondig-
de, zijn in Nepal veertien prominente mensenrechten advocaten gear-
resteerd.
Onder de advocaten bevindt zich Krishna Pahadi, oprichter van de non-
gouvernementele organisatie Human Rights and Peace Society (HUR-
PES). Deze organisatie brengt mensenrechtenschendingen begaan door
zowel de Maoisten als de regering onder de aandacht. Pahadi werd op 9
februari gearresteerd op zijn kantoor in de hoofdstad Kathmandu. Eer-
der al, op 3 februari, werd Sindhu Nath Pyakurel, voormalig deken van
de Nepal Bar Association, gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties
maken zich ernstige zorgen om zijn gezondheid, vanwege zijn hart-
klachten. Zij vrezen dat hij in detentie niet de benodigde medische zorg
zal krijgen. De Supreme Court in Nepal besliste onlangs dat Pyakurel
zal moeten worden voorgeleid voor de rechter. Het is nu aan de veilig-
heidstroepen om dit rechterlijk bevel uit te voeren.
Al sinds 1996 bestaan er spanningen tussen de regering onder leiding
van de koning en de Communist Party of Nepal-Maoist (CPN-Maoist).
Gedurende het conflict is er voortdurend sprake geweest van moorden,
arrestaties, foltering en bedreigingen van mensenrechtenadvocaten
door zowel het regeringsleger als de Maoisten. De laatste maanden is de
mensenrechtensituatie in Nepal echter nog meer verslechterd. Gelet op
de huidige situatie, zijn mensenrechtenorganisaties bang dat het
geweld tegen advocaten, journalisten en activisten zal toenemen en dat
het voor hen nog moeilijker wordt om hun legitieme beroep in vrijheid
uit te oefenen. Aldus de International Commission of Jurists: het arres-
teren van mensenrechten activisten zal enkel leiden tot nog meer insta-
biliteit en zal Nepals problemen niet oplossen.

Zie voor meer informatie over deze en 12 andere mensenrechtenadvocaten
in Nepal: www.icj.org/news en www.amnesty.ie

Voor informatie over de Stichting Advocaten voor Advocaten, kunt u contact 
opnemen met het Secretariaat, mr. Ruth Kok & mr. Jarinde Temminck Tuinstra,
infoAadvocatenvooradvocaten.nl.

Advocaten voor advocaten

Op vrijdag 8 april organiseert het
Studiecentrum Kerckebosch een
studiedag over de ‘wrongful life’ -
vordering. In een wrongful life-
vordering gaat het er om dat er
een (gehandicapt) kind geboren
wordt, dat niet geboren zou zijn
wanneer een deskundige (arts,

gynaecoloog, verloskundige) geen
fout zou hebben gemaakt. Voor
informatie over sprekers zie:
www.kerckebosch.nl. Plaats: Con-
grescentrum WTC; 9.00 uur. Aan-
melding bij Stephanie van der
Linden, tel. 030-698 42 22, e-mail:
studiecentrumAkerckebosch.nl.

De ‘wrongful life’-vordering
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De Amsterdam Nyenrode Law
School (ANLS) daagt getalenteer-
de rechtenstudenten uit mee te
doen aan de Master Competition
2005. Gevraagd wordt in een
essay de verschillende juridische
dimensies van het fenomeen off-
shoring te analyseren en de prak-
tische implicaties ervan voor het
bedrijfsleven weer te geven. Een

professionele jury onder leiding
van prof. mr. Edgar du Perron,
hoogleraar privaatrecht van de
Universiteit van Amsterdam,
beloont de beste inzending met
de beurs van H 25.000 voor het
Master of Laws programma Inter-
national Business Transactions &
Law. Voor meer informatie zie:
www.anls.nl.

Master Competition 2005

Willem van Manen tekende twintig jaar geleden zijn eerste Pinguïn.


