Onder de naam Excellente rechtspraktijk organiseert de Praktizijnsbibliotheek

verdiepingsbijeenkomsten voor leden en medewerkers rechterlijke macht en advocaten.
Op 5 februari 2015 vindt de eerstvolgende bijeenkomst plaats:

Camera’s in de rechtszaal, wie beslist er over?
Met de opkomst van de audiovisuele media signaleert men steeds vaker camera’s in de Amsterdamse zittingszalen.
Volgens de Persrichtlijn Rechtspraak 2013 wordt van professionele procespartijen (advocaten, officieren van justitie
en rechters) verwacht dat zij geen bezwaar maken om gefilmd te worden. Verdachten komen in principe niet in
beeld, maar wel kan de rechter toestemming geven om geluidsopnames van de stem te maken. Maar is de rechter
wel degene die daarover kan en mag beslissen? Gaan betrokkenen niet zelf over hun portretrecht? Waar liggen de
specifieke verantwoordelijkheden van de rechter, de officier van justitie en de advocaat?
Sprekers zijn:

mr. W.F. Korthals Altes, strafrechter
mr. J.P. Plasman, advocaat
mr. F. Jensma, commentator NRC
Maximaal tachtig deelnemers uit het arrondissement kunnen de verdiepingsbijeenkomsten bijwonen. Het aantal
plaatsen is beperkt, vol=vol.
Tijd: 16.00 ‐18.00 uur, met na afloop een hapje en een drankje
Locatie: Rechtbank Amsterdam, Van Namenzaal, Parnassusweg 220, Amsterdam
Toegang: Leden van de Praktizijns‐Sociëteit € 60,‐ , niet‐leden € 90,‐.
Voor rechters is de toegang gratis
Deelname wordt gehonoreerd met twee PE‐punten (leden rechterlijke macht/stafjuristen) en twee PO‐punten
(advocaten).
N.B. de PO‐punten worden op basis van de presentielijst geregistreerd
Aanmelden: finette.breemer@praktizijn.nl
onder vermelding van: Excellente rechtspraktijk, bijeenkomst 5 februari 2015
______________________________________________________________________
De Praktizijnsbibliotheek bestaat 175 jaar en is springlevend. De afgelopen jaren is de collectie van de bibliotheek in
de rechtbank aan de Parnassusweg uitgebreid en voor een groot deel via het web vindbaar. De zoekfuncties zijn
verfijnd waardoor het nog makkelijker is om de juiste informatie in de juridische vakliteratuur op te sporen.
Deskundige medewerkers zijn behulpzaam om mee te zoeken naar de door u gewenste informatie. En last but not
least, de bibliotheek staat in het centrum van een netwerk van kenniscentra: een ware spin in het juridisch web,
digitaal en analoog!
Maar de ambities reiken verder. Met de reeks verdiepingsbijeenkomsten ‘Excellente Rechtspraktijk’ brengt de
bibliotheek rechters, stafjuristen, advocaten en officieren van justitie uit het arrondissement Amsterdam met elkaar
in contact om standpunten uit te wisselen over actuele thema’s uit de rechtspraktijk.

Comité van aanbeveling mrs. C.M. Eradus, G.T. Hofstee en P.N. van Regteren Altena

