
Failliete Stichting Vest  
Advocaten maakt doorstart

‘Vest Advocaten te Dordrecht heeft een nieuwe 

website.’ Dat meldt de site onder het kopje 

‘nieuws’. Over het faillissement wordt met geen 

woord gerept. Er komt wel een doorstart.

Michel Knapen
journalist

Stichting Vest Advocaten is 
sinds september 2005 de op-
volger van Stichting Bureau 
voor Rechtshulp, die in 1977 
werd opgericht. Het is een 
van de grootste advocaten-
kantoren van de regio Dor-
drecht, maar is onlangs fail-
liet verklaard. ‘Achteraf is de 
privatisering te snel gegaan’, 
zegt deken Pim Nuiten van 
Dordrecht. ‘Ze waren er nog 
niet klaar voor. De overgang 

naar een advocatenkantoor 
is te rooskleurig voorgesteld, 
maar de politiek wilde het 
zo.’
 Vest Advocaten is daarmee 
het eerste slachtoffer van de 
transitie van voormalige Bu-
reaus voor Rechtshulp naar 
‘commerciële’ advocatenkan-
toren. ‘Sinds de privatisering 

zijn er advocaten vertrokken, 
er ontstond vraaguitval, ach-
teraf was het businessplan 
te optimistisch’, reageert 
curator Ruud Maas. Aan het 
eind van 2006 resteerde een 
schuld van zeven ton. 
 Met toestemming van de 
rechter-commissaris wordt 
door de 43 medewerkers 
nog doorgewerkt. Zij zijn 
in dienst van het advoca-
tenkantoor (elf advocaten) 
of de Stichting Juridische 
Dienstverlening, waar zes 
bewindvoerders werken. De 
werkzaamheden beperken 
zich tot het afhandelen van 
de lopende dossiers. Op het 
advocatenkantoor gaat het 
om zeshonderd zaken, de be-
windvoerders werken ruim 
duizend WSNP-dossiers af.
 Vest Advocaten leed in 
2006 een verlies van een half 
miljoen, voor de Stichting 
Juridische Dienstverlening 
bedroeg dat twee ton. Voor 
alle medewerkers is op 5 ja-
nuari ontslag aangevraagd en 
voor hen geldt een opzegter-
mijn van vier à zes weken. Zij 
vallen onder de loongaran-
tieregeling van het UWV en 
worden dus volledig betaald. 

Zit de termijn erop, dan ko-
men ze in de WW terecht.
 Of het zo ver zal komen, 
is de vraag. Met vier van de 
zes WSNP-bewindvoerders is 
inmiddels overeenstemming 
bereikt over een doorstart op 
een andere locatie. En dins-
dag 23 januari tekenden drie  
van de elf advocaten voor een 
doorstart, ook op een andere 
locatie. Zij nemen dan de 
dossiers over die in behande-
ling zijn.
 Ondanks het faillissement 
is er meer goed nieuws. Toen 
curator Maas op 27 december 
bij Vest Advocaten binnen-
kwam, constateerde hij dat 
de premie voor de beroeps-
aansprakelijkheidsverze-
kering tot slechts 1 januari 
2007 was betaald. De Raad 
van Toezicht in Dordrecht 
heeft de premie voor twee 
resterende maanden betaald. 
‘Een goede zaak’, zegt Maas. 
‘Anders konden we wel direct 
het licht uit doen en was de 
schade zelfs groter dan nu.’

Geruchten dat ook een ander 
Rotterdams kantoor na de 
overgang van een Bureau 
voor Rechtshulp in zwaar 
weer terecht zou zijn geko-
men, worden door Jan Knep-
pelhout, deken te Rotterdam, 
ontzenuwd. ‘Die geruchten 
ken ik. Het kantoor heeft 
wel een moeizame periode 
doorgemaakt maar nu is alles 
onder controle.’

‘De overgang van Bureau voor 
Rechthulp naar advocatenkantoor is 
te rooskleurig voorgesteld, maar de 

politiek wilde het zo.’

“
“

Het is 
gezegd

Bram schaatst zo scheef 
dat-ie Sven Kramer in de 
buitenbocht passeert.  
Jort Kelder, op Qoutenet.nl.

Wij vragen de mensen 
welke pet ze op hebben, 
die van gefrustreerde part-
ner of van bewuste ouder. 
Initiatiefnemer J. van der Poel 
over de klanten van de ‘schei-
dingsschool’  die scheidende 
stellen duidelijk wil maken 
wat er allemaal zal verande-
ren. Trouw, 23 januari

Donner loopt zich weer 
warm voor Justitie, zo gaan 
de geruchten. Volkskrant-
journalist Michiel Kruijt in de 
rubriek ‘Ik word genoemd’, de 
Volkskrant, 23 januari

W[illem Endstra]: ‘Ja, ik 
kan dus inderdaad, wat jul-
lie zeggen, mensen inhuren 
(...), boeven’. Journalist Paul 
Vugts citeert en cursiveert voor-
heen ontbrekende delen van de 
Endstra-tapes. Het Parool,  
5 januari

Terwijl Moszkowicz een 
rookgordijn probeerde op 
te trekken, vertelden het 
geknipper met de ogen, 
zijn trillende mondhoeken 
en de onbeheerste woord-
keuze een heel ander ver-
haal. Hier zat wel degelijk 
een regisseur zijn woede in 
te houden. Televisierecensent 
Wubby Luyendijk over het 
optreden van B. Moszkowicz in 
Nova, NRC Handelsblad,  
10 januari

Actualiteiten
Samengesteld door 
Lucien Wopereis en 
Linus Hesselink
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