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Advocaat gearresteerd  

in Armenië

De Armeense advocaat Vahe Grigoryan is op 7 okto-
ber gearresteerd. Grigoryan treedt als advocaat op 
voor verschillende families wier eigendomsrech-
ten in het geding zijn in het kader van een onteigeningsprogramma 
in het centrum van Yerevan. Grigoryan heeft in een aantal van deze 
rechtszaken beroep ingesteld bij het EHRM. De Armeense Nationale 
ombudsman heeft erkend dat eigendomsrechten inderdaad worden 
geschonden, en mensenrechtenactivisten worden onderdrukt. 
Op 7 oktober werd de vader van een van Grigoryans cliënten op het 
Bureau van de Openbare Aanklager gedwongen een valse verklaring 
af te leggen. Hij verklaarde aldus tezamen met Grigoryan documen-
ten te hebben vervalst om geld te verduisteren. Nog dezelfde dag 
werd Grigoryan op basis van deze valse bekentenis gearresteerd. Na-
dat de getuige zijn beklag deed bij de Nationale ombudsman, werd 
hij op het Bureau van de Openbare Aanklager opnieuw gedwongen 
de eerder afgelegde valse verklaring te bevestigen. Op 10 oktober be-
vestigde de rechter de rechtmatigheid van Grigoryans arrestatie en 
beval zijn bewaring. Het verzoek om vrijlating werd op 27 oktober 
in hoger beroep afgewezen. 
De Stichting heeft reden om aan te nemen dat Grigoryan wordt ver-
volgd vanwege zijn optreden als advocaat in bovengenoemde ont-
eigeningszaken, met name omdat hij ze aanhangig maakte bij het 
EHRM. De Stichting faciliteerde onder meer een persconferentie, ge-
organiseerd door Grigoryans advocaten, waarin zij aandacht vragen 
voor de onrechtmatige arrestatie van Grigoryan. Bovendien heeft 
de Stichting een campagnebrief gestuurd aan de Armeense autori-
teiten, waarin zij van haar verontwaardiging aangaande Grigoryans 
onrechtmatige arrestatie doet blijken. Omdat de Stichting Advocaten 
voor Advocaten bezorgd is over de mensenrechtensituatie van advo-
caten in Armenië, en het ziet ernaar uitziet dat het Hooggerechtshof 
de rechtmatigheid van Grigoryans arrestatie zal bevestigen, roept zij 
u op om ook een brief naar de Armeense autoriteiten te versturen.  

De brievencampagne voor dhr. Vahe Grigoryan vindt u op de website van de Stich-

ting Advocaten voor Advocaten:  www.advocatenvooradvocaten.nl. Hier vindt u ook 

meer informatie over de Stichting Advocaten voor Advocaten, of u kunt contact opne-

men met het Secretariaat, mr. Ruth Kok & mr. Jarinde Temminck Tuinstra, e-mail: 

infoAadvocatenvooradvocaten.nl

Advocaten voor advocaten

Britta Böhler krijgt Wichmann Penning

Komende vrijdag 9 december wordt de Clara 
Meijer-Wichmann Penning uitgereikt aan ad-
vocate Britta Böhler, voor haar ‘inzet voor de 
veiligstelling van fundamentele mensenrech-
ten hier te lande, nu allerlei maatregelen wor-
den genomen met het oog op terreurbestrij-
ding, veiligheid en integratie’. Het ereteken 
wordt uitgereikt door de Liga voor de Rechten 
van de Mens en J’accuse. 

Advocate nog steeds  
gediscrimineerd door Movir

 

De voorzieningenrechter van de 
Utrechtse rechtbank oordeelde 
onlangs in kort geding dat Movir 
een verboden onderscheid maakt 
naar geslacht. Onder meer de 
wachttijd van twee jaar die Movir 
hanteert voor een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering als gevolg 
van zwangerschap, is discrimi-
nerend. Verleden jaar oordeelde 
dezelfde rechtbank dat Movir 
discrimineerde door bij zwanger-
schap, anders dan bij arbeidsonge-
schiktheid, de maatschapskosten 
niet door te betalen. Hoger beroep 
tegen deze uitspraak loopt nog.  
Door afwezigheid wegens zwan-
gerschap anders te behandelen 
dan afwezigheid wegens (gewo-
ne) arbeidsongeschiktheid – met 
een beroep op expliciete bepa-
lingen in de polis en op de vrije 
keuze die zwangerschap zou zijn 

– maakt Movir een ongeoorloofd 
onderscheid ten nadele van vrou-
wen. Niet dat in dit ‘specifieke 
geval mannen en vrouwen ver-
geleken kunnen worden’, maar 
er is sprake van een reden voor 
onderscheid die ‘uitsluitend voor 
één van beide geslachten geldt.’  
Volgens de advocate, de Amster-
damse Gabbi Mesters, en het 
Proefprocessenfonds Clara Wich-
mann, hanteren veel verzekeraars 
voor vrouwen met zelfstandige 
beroepen een wachttijd van twee 
jaar en andere discriminerende 
bepalingen, om te voorkomen 
dat ze een deel van de zwan-
gerschapstijd moeten betalen.  
Movir heeft het vonnis reeds be-
studeerd en gaat tegen ‘deze be-
langrijke uitspraak’ in hoger be-
roep. 

Oproep Proefprocessenfonds
Het Proefprocessenfonds Clara Wich-

mann roept belanghebbende vrou-

welijke advocaten op mee te proce-

deren tegen verzekeraar Movir. De 

polisvoorwaarden van de arbeids-

ongeschiktheidsverzekering voor 

advocaten bevatten volgens het 

fonds meerdere voor vrouwen dis-

criminerende bepalingen. Ondanks 

uitspraken van de Commissie Gelijke 

Behandeling wordt bijvoorbeeld pas 

een uitkering verleend gedurende 

het zwangerschaps- en bevallings-

verlof als de advocate al twee jaar 

is verzekerd bij Movir. Informatie: 

info@clara-wichmann.nl; Proefpro-

cessenfonds Clara Wichmann, Post-

bus 93639, 1090 EC Amsterdam.

Alimentatie uitzondering op zorgverzekeringswet

Vanaf 1 januari 2006 moet ieder-
een die in Nederland woont of 
werkt een zorgverzekering afslui-
ten. Daarvoor moet premie worden 
betaald aan de zorgverzekeraar en 
een inkomensafhankelijke bijdra-
ge aan de overheid. De heffing en 
inning van deze bijdrage geschiedt 
door de Belastingdienst. En deze 
dienst liet de redactie van dit blad, 
ten behoeve van advocaten, we-

ten dat voor personen die in 2005 
alimentatie ontvangen van hun 
ex-partner, de inkomensafhanke-
lijke bijdrage op 0% is gesteld. De 
regeling is bedoeld als overgangs-
regeling en geldt voor een periode 
van 11 jaar. Wie de alimentatie van 
de ex-partner voor het eerst na 1 
januari 2006 ontvangt, moet een 
inkomensafhankelijke bijdrage 
van 4,4% betalen.


