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Toestand Mongoolse advocaat in gevangenis kritiek

De Mongoolse advocaat en mensenrechtenverdediger Lodoisambuu 
Sanjaasuren, die in een afgelegen gevangenis zit wegens het openbaar 
maken van staatsgeheimen, krijgt geen adequate verzorging voor zijn 
hartaandoening. De zestigjarige Lodoisambuu werd in oktober 2004 
veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf, terwijl hij niets meer 
deed dan opkomen voor de rechten van zijn cliënt. Hierom beschouwt 
Amnesty International hem als een gewetensgevangene.
Zijn cliënt, Enkhbat Damiran, werd in mei 2003 ontvoerd uit Frank-
rijk door Mongoolse inlichtingendienstbeambten. Hoewel geen enkel 
bewijs werd geproduceerd, werd Damiran verdacht van betrokken-
heid bij de moord op een prominente oppositie politicus. Dagenlang 
heeft de inlichtingendienst hem naar eigen zeggen incommunicado ge-
houden en gemarteld om een bekentenis los te krijgen.
Lodoisambuu zorgde ervoor dat Enkhbat Damiran op televisie over is 
ervaringen kon vertellen. Zowel Lodoisambuu als zijn cliënt zijn ver-
volgens veroordeeld voor het publiek maken van staatsgeheimen, tot 
respectievelijk anderhalf jaar en drie jaar gevangenisstraf. Ook bij het 
Mongoolse Hooggerechtshof kreeg de advocaat Lodoisambuu nul op 
het rekest. Toen hij onlangs vanuit de gevangenis een interview aan 
een krant gaf, dreigden de gevangenisautoriteiten hem over te plaat-
sen naar een vollere cel met slechtere condities.

Hoewel hij zich nu in een kritieke toestand 
bevindt, ontvangt hij behalve basismedica-
tie geen speciale medische zorg voor zijn 
ernstige hartaandoening. De Mongoolse 
autoriteiten hebben Amnesty Internatio-
nal in juni laten weten dat Lodoisambuu adequate medische zorg 
ontvangt. Volgens zijn familie echter heeft hij zijn arts slechts twee 
maal kunnen zien, voor het laatst in maart 2005. Sindsdien is hem, 
ondanks herhaaldelijke verzoeken, toegang tot zijn arts geweigerd.
Stichting Advocaten voor Advocaten roept u op tot het ondersteunen van Lo-
doisambuu door het schrijven van een brief aan de Mongoolse autoriteiten. 
Een dergelijke brievenactie voor de Iraanse advocaat Nasser Zarafshan heeft 
er inmiddels toe geleid dat hij medische verzorging in een ziekenhuis ontvangt. 
Neem daarom voor adressen en een voorbeeldbrief contact op met mr. Ruth Kok 
& mr. Jarinde Temminck Tuinstra, infoAadvocatenvooradvocaten.nl. Of kijk 
op http://www.idhae.org/idhae-uk-index2.htm.
Voor meer informatie over Stichting Advocaten voor Advocaten, zie 
www.advocatenvooradvocaten.nl, Rek.nrs: ABN 489.938.655, Postbank 
433.83.27 (Amsterdam).

Advocaten voor Advocaten

‘Iemand moest Josef K. belasterd hebben, 
want zonder dat hij iets kwaads had ge-

daan, werd hij op een morgen gearresteerd.’ 
Aldus de eerste zin uit Het Proces van Franz 
Kafka. Het is natuurlijk linke soep om dit boek 
– waarin hoofdpersoon K. uiteindelijk om voor 
hem onbekende redenen door het justitieel 
apparaat ter dood wordt veroordeeld en afge-
slacht ‘als een hond’ – te noemen als het gaat 
om Nederlandse wetgeving. Maar toch, wie de 
gevolgen van de Wet bevoegdheden vorderen 
gegevens bekijkt, die 5 juli zonder stemming 
door de Eerste Kamer is aangenomen, moet 
volgens rechtsdeskundigen toch zeer veront-
rust zijn.
De wet – gebaseerd op voorstellen van de com-
missie-Mevis – corrumpeert de rechtsstaat, al-
dus de Amsterdamse rechtsdeskundige Egbert 
Dommering in het e-zine Netkwesties. En wie 
kan daarvan het slachtoffer worden? ‘De onver-
dachte burger’, beaamt in het NRC Handelsblad 
Edwin Mac Gillavry, die in Groningen promo-
veerde op de vraag hoe bedrijven meewerken 

aan strafvorderlijke verzoeken van politie. De 
wet voorziet in ruime mogelijkheden binnen 
het strafprocesrecht om instellingen te ver-
plichten gegevens te bewaren én desgevraagd 
te overhandigen aan de politie. Denk aan ge-
gevens over iemands gezondheid, vakantiebe-
stemmingen, lidmaatschappen van sportclubs, 
gehuurde dvd’s en geleende boeken.
‘Geen wonder’, aldus Anton Ekker, verbonden 
aan het Amsterdamse Instituut voor informa-
tierecht waar hij promoveert op de grondrech-
telijke bescherming van anonieme openbare 
communicatie, ‘dat bibliotheken nu fel protes-
teren’. Een opsporingsambtenaar kan onder de 
nieuwe regelgeving veel makkelijker dan voor-
heen een bibliotheek binnengaan en gegevens 
van leengedrag opvragen. Wat volgens Ekker 
toch op zijn minst de vraag oproept of hier niet 
het grondrecht van ontvangstvrijheid – de vrije 
toegang tot kennis – onder druk staat. 
Toch is Ekkers eerste zorg niet meteen de cor-
rumpering van de rechtsstaat. ‘Het kan net zo 
wezenlijk voor de rechtsstaat zijn om met ste-

vige maatregelen terrorisme en criminaliteit te 
bestrijden, dan om privacy en vrijheid van de 
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'Hoe vrij kan een burger zijn in een democratie?'

Het Juridisch Genootschap ’s-Hertogenbosch 
organiseert dinsdag 6 september a.s. een bijeen-
komst over identiteitsfraude: mr. A.L. Speijers, 
officier van justitie en Hoofd van de Afdeling 
Onderzoek en Expertise van het Functioneel 
Parket gaat op de verschillende vormen van dit 
verschijnsel in. Aan de orde komen o.a. bestrij-

ding en beheersing van de toenemende crimi-
naliteit op het gebied van documenten als hu-
welijksakte en reisdocumenten in combinatie 
met andere gegevens, ten behoeve van bijvoor-
beeld het aannemen van een valse identiteit of 
het leeghalen van een bankrekening.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt 
plaats in Hotel Mövenpick, Pettelaarpark 90,  
’s Hertogenbosch. Aanmelding: uiterlijk 31 au-
gustus a.s. bij mr. R.E. Koopman, secretaris van  
het genootschap, tel. 0411-675 533, e-mail 
koopmanAbogaertsengroenen.nl

Identiteitsfraude
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burgers te waarborgen.’ Ekker beaamt dat je 
niets opschiet met Prinzipienreiterei over de hei-
lige privacy. ‘We moeten durven de discussie 
aan te gaan over hoe vrij een burger kan zijn in 
een democratie.’ Maar ga die discussie dan ook 
aan, want dat gebeurt nu juist niet – aldus Ek-
ker. Onder het mom van ‘het loopt zo’n vaart 
niet met die privacy’, buitelen nieuwe voorstel-
len, wetswijzigingen, proefballonnetjes et ce-
tera over elkaar heen. Ekker: ‘Je moet deze wet 
zien als een stapje in een proces. Wat hebben 
we nu al gehad? De identificatieplicht, het pre-
ventief fouilleren, het biometrisch paspoort, 
de bewaarplicht die Donner uitwerkt in voor-
bereiding op Europese regelgeving, het idee 
van de Amsterdamse commissaris Welten om 
een virtuele slotgracht om steden te leggen... 
Het kan allemaal noodzakelijk zijn, maar we 
moeten duidelijk antwoord geven op de vraag 
hoever we de privacy inperken om rechtshand-
having mogelijk te maken. Dát is de discussie, 
maar die wordt niet eerlijk gevoerd. Je maakt 
je in deze tijden van terreur niet populair als je 
het woord privacy laat vallen. Liever wil men 
laten zien “flink bezig” te zijn.’
Maar wat is nu eigelijk flink bezig zijn, vraagt 
Ekker zich af. ‘Neem de voorstellen van de 
commissie-Mevis. Er is daarin veel te weinig 
nagedacht over de praktische gevolgen. Wat 
betekent het inderdaad voor bijvoorbeeld bi-
bliotheken dat deze de gegevens van het leen-
gedrag van alle leden moet overhandigen aan 

politie? Wat betekent het Europese voorstel 
voor een bewaarplicht van elektronische gege-
vens over het gebruik van via e-mail, mobiel-
tjes, internet et cetera? Hoe gaan we dat veilig 
bewaren? En wie bepaalt of een opsporings-
ambtenaar met gegronde redenen informatie 
opvraagt?’ 
De Nijmeegse hoogleraar Ybo Buruma sig-
naleert dezelfde kloof tussen regelgeving en 
praktische toepasbaarheid in het NRC: ‘De 
politie maakt ontstellend weinig werk van 
het bijhouden van de gegevens. Daar hebben 
ze geen zin in. Maar gegevens verouderen. Ie-
mand hoeft maar een keer te verhuizen en het 
arrestatieteam valt bij de verkeerde binnen. Er 
worden virtuele personen opgeslagen. Echte 
personen evolueren, maar dat wordt niet ver-
werkt in de databanken. Eerlijk gezegd weet ik 
niet hoe we deze tovenaarsleerling in bedwang 
moeten houden.’ En dan gebeurt het dus – al-
dus Ekker – dat iemand om ‘flinterdunne aan-
names’ wordt verdacht.
Maar wie of wat riep de tovenaarsleerling in 
het leven? Is het de dreiging van terreur? Ze-
ker, maar er is meer, beaamt Ekker. Het is ook 
de verleiding van de nieuwe techniek. ‘Tech-
nologie heeft ongekende mogelijkheden om 
mensen in de gaten te houden. Zelfs zonder 
dat mensen het weten. Wie heeft door dat alle 
bezochte websites worden geregistreerd? Wie 
staat stil bij het feit dat een mobieltje om de zo-
veel tijd een seintje uitzendt zodat in principe 

de positie bekend kan zijn? Desondanks kun-
nen we er niet omheen dat justitie deze con-
trolemogelijkheden altijd zal willen benutten, 
omdat ze nu eenmaal kunnen worden ingezet 
bij de handhaving van het recht.’
Dat kan heel lang goed gaan – zo lang de bur-
ger niet eens in de gaten heeft dat zijn privé-ge-
gevens kunnen worden gecontroleerd. Hoewel 
in de praktijk niemand kan ontsnappen aan de 
schaduwzijden van nieuwe technologie. Spam, 
zoals ongewenste e-mails van bedrijven, is im-
mers – aldus Ekker – het bewijs dat persoonlij-
ke informatie, zoals een e-mailadres in de digi-
tale omgeving vaak voor iedereen kenbaar is. 
Maar wat nu als het daarbij blijft, als je bijvoor-
beeld nooit doorhebt dat diverse opsporings-
instanties jouw privé-informatie met grote 
regelmaat tegen het licht houden, is er dan 
nog een moreel probleem? Ekker: ‘Hier speelt 
het conflict tussen de macht van de overheid 
versus de autonomie van de burger. Je kunt er 
niet omheen dat als de overheid haar macht ge-
bruikt om jouw privé-gegevens door te nemen, 
jouw autonomie wordt ondermijnd – zelfs als 
je daar geen weet van hebt. Of misschien moet 
je zelfs zeggen: juist als je er geen weet van 
hebt. Alleen al de mogelijkheid dat een opspo-
ringsbeambte buiten jouw medeweten om, en 
dus ook oncontroleerbaar, na kan gaan welke 
boeken jij leest, lijkt me daarvan overtuigend 
bewijs.’

de wetenschapper vindt

actualiteiten

Donderdag 6 oktober 2005 orga-
niseert De Nederlandse Vereni-
ging van Bouwkostendeskun-
digen (NVBK) het congres ‘Het 
nieuwe aanbesteden’ in Sociëteit 
De Witte aan het Plein in Den 
Haag. De nieuwe nog vorm te ge-
ven wetgeving betreffende aan-
besteding staat centraal. Aan de 
hand van vragen en stellingen en 
de hieropvolgende discussie, ge-

leid door dagvoorzitter Margriet 
Vroomans, zal er een nieuwe visie 
geformuleerd worden op aanbe-
steding in de bouw. Een visie die 
ertoe doet en waar de politiek en 
het ministerie van Economische 
Zaken niet omheen kunnen. 
Voor meer informatie zie: 
www.nvbk.nl

Congres: Het nieuwe aanbesteden
De Vereniging voor Milieurecht 
(VMR) organiseert vrijdag 30 sep-
tember 2005 een studiemiddag 
over een preadvies van de VMR-
werkgroep klimaatverandering 
en rechtsontwikkeling. Verschil-
lende juridische thema’s van kli-
maatverandering worden bespro-
ken. Er wordt aandacht besteed 
aan internationaalrechtelijke en 
Europeesrechtelijke ontwikkelin-
gen, waarbij onder meer uitvoerig 

wordt stilgestaan bij diverse as-
pecten van emissiehandel en de 
internationale variant daarvan (JI 
en CDM). Bovendien wordt inge-
gaan op het nationale en interna-
tionale waterbeleid in relatie tot 
de gevolgen van klimaatverande-
ring. Inschrijving uiterlijk 5 sep-
tember 2005 per e-mail: infoAmi-
lieurecht.nl of via: 
www.milieurecht.nl

Klimaatverandering en 
rechtsontwikkeling anno 2005
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