
Actualiteiten

stichting jo maes/
capra prijs 2008
De Stichting Jo Maes/Capra Prijs 
stelt jaarlijks een scriptieprijs ter 
beschikking voor scripties over 
ambtenarenrecht, arbeidsrecht 
of algemeen bestuursrecht. 
Scripties kunnen meedingen als 
ze gewaardeerd zijn met een 8 
of hoger. Het te winnen bedrag 
is H 2.500. Belangstellenden 
dienen hun scriptie vóór 1 
september 2008 in te dienen 
bij mr. J.J. Blanken, verbonden 
aan het bureau Capra Advocaten 
en Adviseurs, Hooistraat 7, 2514 
BM ’s-Gravenhage. Het scrip-
tiereglement is te verkrijgen bij 

de secretaris (telefoonnummer 
070-364 81 02, j.blankenAcapra.
nl of via www.capra.nl).

cier-lezing:  
multimediawetten
Op 25 juni geeft Remy Chavan-
nes (Partner bij Brinkhof ) een 
CIER-lezing met als onderwerp: 
‘MultiMediawetten: drie stevige 
ingrepen in de Mediawet en hun 
effect op de regulering van oude 
en nieuwe media’. De lezing 
is voor belangstellenden vrij 
toegankelijk. Na afloop is er een 
borrel. Plaats: Molengraaff Insti-
tuut voor Privaatrecht, Drift 9, 
aanvang 16.00 uur. Aanmelding: 

mw. J. Wijnans, telefoon 030-253 
71 50 of j.wijnansAlaw.uu.nl.

minisymposium 
familierecht  
advocaten en  
rechters
Het jaarlijkse minisymposium 
voor raadsheren, rechters en 
advocaten in het arrondissement 
Den Haag die werkzaam zijn op 
het terrein van het familierecht, 
vindt dit jaar plaats op maan-
dag 14 juli 2008 om 15.30 uur 
in het Paleis van Justitie, zaal 
H-1. Gastheer is de sector fami-
lie- en jeugdrecht van de Haagse 
rechtbank. Het onderwerp van 

het symposium is ‘Regierechter 
in scheidingszaken?’. Zie toe-
gangtothetrecht.uvt.nl, dat als 
innovatief project bij de Raad 
voor de rechtspraak is ingediend 
en mogelijk volgend jaar als 
pilot bij de Haagse rechtbank 
zal worden ingevoerd. Sprekers: 
Machteld Pel, vice-president 
Hof Arnhem en coördinator 
Landelijk Bureau Mediation 
naast rechtspraak, en Cees van 
Leuven, voormalig advocaat en 
thans raadsheer bij het Hof Den 
Haag. Aanmelding tot uiterlijk 
27 juni 2008.

agenda

Advocaten die had-
den aangeboden 
Tibetaanse demon-

stranten te verdedigen, zijn 
afgelopen april door het Chi-
nese ministerie van Justitie 
gewaarschuwd hierbij niet 
betrokken te raken, anders 
konden zij disciplinaire 
maatregelen tegemoet zien. 
Ook zou verlenging van hun 
advocatenvergunning in 
gevaar komen.
Probleem is dat de ver-
gunning voor met name 
mensenrechten advocaten 
jaarlijks moet worden ver-

lengd. De autoriteiten, in 
de gedaante van het lokale 
Bureau of Justice, maken re-
gelmatig misbruik van 
deze regel door een vergun-
ning eenvoudigweg niet te 
verlengen. Zo’n beslissing 
staat dan niet zwart op wit 
en wordt niet gemotiveerd. 
In beroep gaan is daardoor 
vrijwel onmogelijk. Het 
blijkt een effectief middel 
om advocaten monddood te 
maken; zonder vergunning 
mogen zij hun werk niet 
doen.  

De vergunning van men-
senrechtenadvocaat Gao 
Zhisheng werd eind 2005 niet 
verlengd als reactie op zijn 
open brieven aan de Chinese 
overheid. Daarin riep hij op 
tot onderzoek naar de ver-
volging van aanhangers van 
religieuze minderheden als 
de Falun Gong. Ook werd 
het advocatenkantoor van 
Zhisheng van overheidswege 
zonder opgaaf van reden 
voor een jaar gesloten. In 
december 2006 werd Zhis-
heng veroordeeld tot drie 
jaar gevangenisstraf wegens 
‘het aanzetten tot ondermij-
ning van de staat’. Deze straf 
werd later, na wereldwijde 
campagnes, omgezet in vijf 
jaar voorwaardelijk.
Zhisheng schreef in sep-
tember 2007 een open brief 
naar het Amerikaanse Huis 
van Afgevaardigden, waarin 
hij aandacht vroeg voor de 
verslechterende mensen-
rechtensituatie in China. In 
deze brief stelde hij ook dat 
hij China’s gastheerschap 
van de Olympische Spelen 
niet kon steunen. Op 22 sep-

tember 2007 is hij meegeno-
men door politie in burger, 
bewusteloos geslagen en zes 
weken gevangengezet op een 
onbekende plek... 
Sinds november 2007 staat 
hij onder huisarrest. Hij mag 
geen bezoek ontvangen en 
zijn bankrekening is geblok-
keerd waardoor zijn familie 
extreme financiële proble-
men ondervindt. Ook wordt 
zijn familie voortdurend 
lastiggevallen en geïntimi-
deerd door de staatsveilig-
heidsdienst. 

• De Stichting Advocaten voor 
Advocaten(L4L) heeft inmid-
dels haar zorgen over de positie 
van mensenrechtenadvocaten 
tegenover de desbetreffende 
autoriteiten geuit, en ondersteunt 
waar mogelijk de campagne van 
Amnesty International ‘China 
en de Olympische Spelen’. Als u 
wilt meedoen aan de schrijfactie 
voor Zhisheng, kunt u contact 
opnemen met Adrie van de Streek: 
infoAadvocatenvooradvocaten.nl. 
Zie ook www.advocatenvooradvo-
caten.nl.

Vervolgde 
advocaten 
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