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De Minister van Veiligheid en Justitie
Mr. l.W. Opsteken
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Datum
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Ons kenmerk
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Uw kenmerk
295624
Contactp€rsoon
Ohr S. Ter phuis
Onderwerp
Stratvordering en het Wetboek van Burgerlijke
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Het hestuur au de Nederlandse Vereniging voor Ree hispraak.
Namens dcie de Wetenschappelijke Commissie,

J. Silvis
Voorzitter

