Militair Rechtelijke Vereniging
Den Haag, 14 maart 2018

Geachte collega,

Op donderdag 5 april 2018 verzorgt de Militair Rechtelijke Vereniging (MRV) een interessante
lezing met als onderwerp:

“De strijd tegen Islamitische Staat in 2018: juridische aspecten”
Nederland neemt boven Irak en Oost-Syrië in coalitieverband deel aan de strijd tegen de
terreurorganisatie ISIS. Ook trainen Nederlandse instructeurs samen met partnerlanden Iraqi
Security Forces en Peshmerga-strijders in het noorden van Irak. De lezing wordt verzorgd door een
militair jurist en een operator die recent zijn teruggekeerd van hun uitzending. Zij zijn van binnenuit
getuige geweest van het verloop van de strijd tegen IS en zullen hierover een boeiend verhaal
vertellen. In de lezing wordt ingegaan op de inhoud en de grondslag van de missie, de hoofdlijnen
van het juridisch kader, de internationale samenwerking en de persoonlijke ervaringen van de
sprekers.
Het programma ziet er als volgt uit:
15.00 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30

Ontvangst op het Ministerie van Defensie, Plein Kalvermarkt Complex in de
Perszaal.
Lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen
Borrel

Mocht u door andere verplichtingen niet in de gelegenheid zijn om de lezing bij te wonen, dan bent u
uiteraard niet minder welkom op de borrel.
In verband met de geldende veiligheidsvoorschriften is aanmelding noodzakelijk. U kunt zich
uiterlijk dinsdag 3 april per e-mail aanmelden via secretarismrv@hotmail.com onder vermelding
van uw naam en voorletters. Om op 5 april toegang te krijgen tot het PKC, moet u een geldig
legitimatiebewijs meenemen. Het adres is Kalvermarkt 32, 2511 CB Den Haag.
Tevens verzoek ik u, indien u dat nog niet heeft gedaan, uw jaarbijdrage (€ 10 euro) voor 2018 te
voldoen. Ik verzoek u vriendelijk deze over te maken naar de Militair Rechtelijke Vereniging (IBAN
NL14INGB0000220831), onder vermelding van het jaar (of de jaren) waarvoor u uw contributie
voldoet.
Ik zie ernaar uit u op 5 april te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Marc Gazenbeek
Voorzitter

