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Orde aansprakelijk voor falend toezicht
De Haarlemse en Neder-

landse Orde van Advo-
caten hebben onvoldoende 
toezicht gehouden op de 
Stichting Beheer Derden-
gelden van een inmiddels 
opgeheven advocatenkantoor. 
Volgens de rechtbank Den 
Haag (LJN BJ8974) zijn beide 
ordes aansprakelijk voor de 
schade die de Belgische on-
derneming Trangar hierdoor 
heeft geleden.
 Trangar maakt in 2003 in 
het kader van een bedrijfs-
overname H 125.000 over 
naar de derdengeldrekening 
van een Noord-Hollands ad-
vocatenkantoor. De twee be-
stuursleden van de Stichting 
Beheer Derdengelden van dit 
kantoor hebben volgens de 
statuten ieder afzonderlijk 
beschikkingsbevoegdheid. 
Daarin wijkt de stichting af 
van de Modelstatuten, die ge-
zamenlijke beschikkingsbe-

voegdheid voorschrijven. Het 
tweede bestuurslid is in 2003 
feitelijk niet meer werkzaam 
op het kantoor.
 Begin 2006 wordt de ont-
vanger van het bedrag van 
H 125.000 failliet verklaard. 
Trangar ziet hierdoor het 
overgemaakte geld niet meer 
terug. Trangar vindt dat de 
orde tekort is geschoten in 
haar toezichthoudende taak.

Werkdruk inschatten
De rechtbank Den Haag is het 
met Trangar eens. Van 1999 
tot en met 2003 heeft het bu-
reau van de orde de statuten 
van de stichting noch het uit-
treksel uit het handelsregister 
gecontroleerd. De rechtbank 
rekent het de orde aan dat 
zij bijna vier jaar nadat de 
Boekhoudverordening 1998 
in werking is getreden nog 
steeds geen sluitend systeem 
van toezicht en controle 

had gerealiseerd. Omdat het 
aantal advocatenkantoren 
bekend was, had het bureau 
vooraf een inschatting kun-
nen maken van het aantal 
statuten en uittreksels uit 
het handelsregister het zou 
ontvangen. De orde had vol-
doende personeel moeten 
inschakelen om de controles 
uit te voeren. De lokale deken 
had niet alleen moeten kijken 
of de advocaat zijn stukken 
had ingezonden, maar ook 
de stukken zelf inhoudelijk 
moeten beoordelen. Met 
name de opgaven over 2000 
en 2001, die  in weerwil van de 
voorschriften- niet waren in-
gediend door een accountant.
 Bovendien wist de lokale 
deken sinds najaar 2001 dat 
de tweede advocaat van het 
kantoor vanaf augustus 2001 
arbeidsongeschikt thuis zat. 
De rechtbank vindt het daar-
om aannemelijk dat de deken 

zou hebben ingegrepen als hij 
had gezien dat de stichting 
afweek van de Modelstatuten.
 De rechtbank verklaart 
voor recht dat zowel de lan-
delijke als de lokale orde aan-
sprakelijk is voor de schade, 
die nog nader moet worden 
vastgesteld.

Professionaliseren
Volgens Algemeen Deken 
Willem Bekkers is het toe-
zichtssysteem sinds 2003 al 
een stuk verbeterd en werkt 
het nu ‘in de praktijk bevre-
digend’. ‘Het kan echt geen 
kwaad het systeem verder te 
professionaliseren, in samen-
spraak met vertegenwoordi-
gers van de samenleving. De 
uitspraak is een prima stimu-
lans om daar nog meer vaart 
achter te zetten. Wij gaan wel 
in hoger beroep. Dat is ook 
goed voor de rechtsvorming.’

(LvA)
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 ‘Shadi Sadr krijgt de Men-

senrechtentulp voor haar 
buitengewone moed, standvas-
tigheid en werk in een klimaat 
van zeer zorgelijke en herhaalde 
schendingen van mensenrechten’, 
aldus minister Verhagen (Bui-
tenlandse Zaken). Shadi Sadr zet 
zich als advocate, journaliste en 
onderzoekster in voor de rechten 

van vrouwen in Iran.
 Als advocate verdedigt Sadr 
vrouwen- en mensenrechtenver-
dedigers. In 2004 richtte zij Raahi 
op, een organisatie die onderzoek 
doet naar de verbetering van 
vrouwenrechten. Raahi verdedigt 
kosteloos vrouwen die zich in 
een zeer moeilijke positie bevin-
den, met name op het gebied van 

familierecht. Daarnaast maakt 
Sadr zich hard in de strijd tegen 
stenigingen in Iran. Zij is medeo-
prichtster van de campagne Stop 
Stoning Forever. 
 Als journaliste schrijft Sadr 
voor bladen, kranten en websites. 
Zij combineert deze werkzaam-
heden door regelmatig kritische 
artikelen te schrijven over de 
rechtszaken die zij als advocate 
op zich neemt en over de manier 
waarop vrouwen worden behan-
deld. Al jarenlang haalt zij onder-
werpen – zoals huiselijk geweld 
– uit de taboesfeer en brengt die 
in de openbaarheid.
 Sadr wordt voortdurend af-
geluisterd en bedreigd. In 2005 
kreeg zij een reisverbod van een 
jaar opgelegd. Zij is in maart 2007 
gearresteerd en gevangen gezet. 
Ten tijde van de onlusten na de 

presidentsverkiezingen van 12 
juni 2009 is zij opnieuw opgepakt 
en 11 dagen vastgehouden.
 De prijs bestaat uit een bron-
zen beeldje van de Mensenrech-
tentulp en een persoonlijke prijs 
van 10.000 euro. Bovendien kan 
Sadr een project van 100.000 euro 
voorstellen ter intensivering van 
haar werk en wordt zij in staat ge-
steld haar netwerk in Nederland 
en Europa uit te breiden.
 Minister Verhagen reikte de 
prijs op 9 november uit in de Rid-
derzaal te Den Haag. 

•	Voor informatie over de situatie in Iran 
of over de Stichting Advocaten voor 
Advocaten kunt u contact opnemen met 
Adrie van de Streek via e-mail infoA 

advocatenvooradvocaten.nl of bezoek de 
website www.advocatenvooradvocaten.
nl. Daar leest u ook hoe u donateur 
kunt worden. Rekeningnummers: 
ABN 489.938.655; Postbank 433.83.27 
(Amsterdam).
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