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Dekenbezwaar. De deken verwijt verweerder dat hij niet heeft gereageerd op meerdere

verzoeken om zich te verweren tegen de klacht van de vereffenaar. De deken heeft voorts de

klacht van de vereffenaar overgenomen indien en voor zover de vereffenaar daarin niet-

ontvankelijk wordt verklaard (200075).

Ontvankelijkheid

Voor zover verweerder heeft aangevoerd dat de deken niet-ontvankelijk is, omdat hij (zijn

voorganger) bekend was met de feitelijke gedragingen door indiening in 2014 van een eerdere

klacht door de vorige vereffenaar, oordeelt het hof dat de deken inderdaad niet-ontvankelijk is

op het punt van belangenverstrengeling, vanwege de verstrijking van de klachttermijn. Voor

de overige klachtonderdelen gaat dit betoog niet op en is de deken wel degelijk ontvankelijk,

omdat de verweten gedragingen eerst naderhand hebben plaatsgevonden.

A: niet reageren op de deken

Verweerder heeft erkend dat hij niet heeft gereageerd op de verzoeken van de deken en

gesteld noch gebleken is dat sprake was van bijzondere omstandigheden. Gegrond.

Aanbod tot getuigenverhoor/verwijzing naar werkzaamheden stagiair

Het hof heeft het aanbod tot het horen van getuigen afgewezen omdat zij (twee

kantoorgenoten, zijn advocaat-stagiair en een medewerker van een

verzekeringsmaatschappij) slechts bevestigen dat behalve verweerder ook zijn advocaat-

stagiair  aan het onderhavige dossier heeft gewerkt, en dat is niet in geschil. Voor het overige is

het aanbod te algemeen van aard en niet nader onderbouwd.

Voor zover verweerder voor alle aansprakelijkheid verwijst naar zijn advocaat-stagiair, stelt

het hof vast dat deze advocaat-stagiair bij het aannemen van de opdracht nog geen advocaat

was, en onder verantwoordelijkheid en op aanwijzingen van verweerder werkte in een

omvangrijke en complexe zaak. Uit het dossier blijkt dat verweerder nauw betrokken was en

bleef bij de behandeling van de zaak. Het verzoek om de advocaat-stagiair en de cliënte te

horen wijst het hof eveneens af, omdat het verzoek te algemeen geformuleerd is en het hof
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zich op grond van het voorliggende dossier en de verklaringen voldoende voorgelicht acht.

B: verkoop van woning

Verweerder was door de vereffenaar gemachtigd om een woning te verkopen maar hij heeft

daarbij de financiële belangen van de cliënte heeft geschaad door de woning zonder

deugdelijk advies en voor een te lage waarde te verkopen. Het dienaangaande verweer wordt

verworpen.

C: auto

Verweerder heeft bij de verkoop van een auto eveneens de financiële belangen van de cliënte

geschaad door de auto pas na anderhalf jaar en voor een te laag bedrag te verkopen.

Verweerder heeft verzuimd een afdoende verklaring te gegeven voor het op naam van zijn

echtgenote zetten van de auto.

D: vaststellingsovereenkomst

Verweerder heeft zijn cliënte een vso laten tekenen waarbij zij afstand deed van alle civiele

aanspraken en het tuchtklachtrecht, terwijl de inhoud daarvan haar niet duidelijk was (omdat

zij geen Nederlands spreekt en in Brazilië enkel de basisschool heeft afgerond). Het verweer

dat de cliënte familieleden of kerkleden had kunnen raadplegen, verwerpt het hof en merkt

dat aan als een bevestiging van de desinteresse bij verweerder.

E: declaraties

Verweerder heeft aan zowel de cliënte als de nalatenschap deels dezelfde werkzaamheden

gedeclareerd voor substantiële bedragen. Hij heeft minst genomen verzuimd om deze

declaraties voor deze bedragen (in een omvangrijk en complex dossier) deugdelijk te

controleren.

Zijn verweer dat (inmiddels) de kantoordossiers ontbreken faalt, deze omstandigheid ligt in

de risicosfeer van verweerder omdat hij gehouden is zorg te dragen voor zorgvuldige

dossiervorming en bewaring van de dossiers. Uit de omstandigheid dat verweerder (ondanks

het gestelde  ontbreken van dossiers) een veelheid aan stukken heeft ingebracht, leidt het hof

dat verweerder over meer stukken beschikt dan hij stelt.

Maatregel

Het hof komt gezien de ernst van de gegrond verklaarde bezwaaronderdelen tot de maatregel

van schrapping. Verweerder heeft door zijn handelen de kernwaarden integriteit,

onafhankelijk en partijdigheid met voeten getreden en daarvoor is geen plaats in de

tuchtrecht-updates.nl

https://tuchtrecht-updates.nl


advocatuur. 
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