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Geacht lid van de Société,
De Nederlandse Groep van de International Society for Military Law and the Law of War organiseert
op vrijdag 25 november 2016 een lezing. U bent van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen.
Aansluitend aan de lezing zal een borrel plaatsvinden. Voor degenen die tevens bij het Militair
Juristen Corpsdiner 2016 aanwezig zullen zijn, zou de lezing een passend begin van de middag
kunnen betekenen. Zowel het Corpsdiner als de lezing worden in het Plein-Kalvermarktcomplex
gehouden.
Het onderwerp van de lezing:

Maritime interception operations (MIO) in het internationaal recht
Spreker:
KLTZ (LD) dr. M.D. (Martin) Fink zal spreken over Maritime interception operations (MIO) in het
internationaal recht. Het uitvoeren van MIO is een rol die eenheden van de Koninklijke Marine vaak
en in verschillende contexten toekomt. Het achterliggende juridisch kader is divers en laat in de
context van de hedendaagse uitdagingen van de internationale vrede en veiligheid ook enkele
vraagtekens achter. De lezing gaat in op de juridische kaders van MIO en stipt enkele uitdagingen aan
bij de inzet van MIO in contemporaine militaire operaties. KLTZ dr. M.D. Fink is recent gepromoveerd
op dit onderwerp aan de Universiteit van Amsterdam.
Aanvang:
De lezing zal om 15.30 uur aanvangen
Programma:
15.00 uur: Ontvangst met koffie / thee
15.30 uur: Presentatie
16.30 uur: Borrel
Locatie:
Plein-Kalvermarktcomplex (PKC, Kalvermarkt 32, 2511 CB Den Haag). U dient bij de ingang een
legitimatiebewijs te kunnen tonen. De ontvangst is in de hal bij de hoofdingang waar uw aankomst
wordt geregistreerd.
Parkeren / openbaar vervoer:
Indien u met eigen vervoer komt kunt u parkeren in een van de parkeergarages in het centrum
van Den Haag; op het PKC is geen parkeergelegenheid.
Het Ministerie is goed te bereiken met het openbaar vervoer; het is ca. 10 minuten lopen vanaf
station Den Haag Centraal.

Tenue:
Voor militairen is het tenue DT of decent burger (ter keuze). Voor burgers is het tenue decent burger.
Aanmelden:
U kunt zich aanmelden bij de secretaris op het volgende e-mailadres: Ia.visser@mindef.nl of
telefonisch op het nummer: 06 20 01 38 63. Ik hoop u te mogen ontmoeten op vrijdag 25 november,
bij deze lezing over een bijzonder actueel onderwerp.

(Bart) Haverman
~r van de Nederlandse Groep

