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INHOUDSOPGAVE

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2019:41 10-05-2019

Klacht tegen advocaat wederpartij. Verweerder zou zich hebben opgedrongen aan en

een handtekening hebben ontfutseld van klagers moeder, zijnde een demente

bejaarde vrouw, en zou aanwezig zijn geweest bij een medische beoordeling.

Verweerder zou tevens de (met klagers moeder tegenstrijdige)...

2. Eigen advocaat

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2018:243 29-10-2018

Klacht over eigen advocaat. Verweerder heeft verzuimd belangrijke afspraken en

adviezen, waaronder het advies om een alimentatieverzoek achterwege te laten,

schriftelijk vast te leggen. Daarnaast had verweerder uitdrukkelijk moeten mededelen

dat hij klager niet meer wilde bijstaan en ervoor moeten...

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2018:244 29-10-2018

Klacht over eigen advocaat. Verweerder heeft geen adequate dienstverlening geleverd.

Verweerder had de opdracht om over de schouder van de advocaat van klagers mee te

kijken en te bezien of de relatie tussen klagers en de advocaat kon worden hersteld....

3. Advocaat wederpartij

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2018:238 30-11-2018

Klacht over advocaat wederpartij. Ten aanzien van het klachtonderdeel dat

verweerder bij de behandeling van de zaak onzorgvuldig heeft gehandeld, wordt klager

niet-ontvankelijk verklaard omdat alleen de cliënte van verweerder daarover kan

klagen. Verder is niet gebleken dat verweerder een...

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2018:241 02-11-2018

Klacht over advocaat wederpartij. Verweerster heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar

gehandeld door met een derde te corresponderen over de inhoud van de zaak, omdat

deze derde door haar cliënt als vertrouwenspersoon was aangewezen en haar cliënt
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zich in een crisissituatie bevond....

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2019:42 03-06-2019

Klacht tegen advocaat wederpartij. Verweerster zou de geheimhoudingsverplichting

hebben geschonden van de tussen klaagster en verweersters cliënte gesloten

mediationovereenkomst, door hetgeen verweerster heeft gesteld in de

arbeidsrechtelijke procedure. Het hof overweegt dat verweerster blijkens de

processtukken heeft geciteerd uit een...

7. Financiële aangelegenheden

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2018:237 30-11-2018

Klacht over eigen advocaat. Anders dan de raad acht het hof klager ontvankelijk in zijn

klacht over excessief declareren door verweerder. De termijn om hierover te klagen is

gestart toen verweerder voor het eerst een factuur over zijn werkzaamheden aan...
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RECHTSPRAAK

Klacht over eigen advocaat. Anders dan de raad acht het hof klager ontvankelijk in zijn klacht

over excessief declareren door verweerder. De termijn om hierover te klagen is gestart toen

verweerder voor het eerst een factuur over zijn werkzaamheden aan klagers zond, omdat

verweerder klager niet eerder geïnformeerd heeft over zijn uurtarief en de bestede uren aan de

zaak maar tot dat moment enkel de rechtsbijstandsverzekeraar van klager had geïnformeerd.

Verweerder heeft excessief gedeclareerd door meer te declareren dan het voor klager behaalde

resultaat in de procedure incluis proceskosten. De omstandigheid dat verweerder veel tijd aan

studie-uren kwijt was wegens het rechtsvormende karakter van de zaak, rechtvaardigt de

declaratie niet.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 30-11-2018
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2018:237
Zaaknummer: 180216
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RECHTSPRAAK

Klacht over advocaat wederpartij. Ten aanzien van het klachtonderdeel dat verweerder bij de

behandeling van de zaak onzorgvuldig heeft gehandeld, wordt klager niet-ontvankelijk

verklaard omdat alleen de cliënte van verweerder daarover kan klagen. Verder is niet gebleken

dat verweerder een concrete aanwijzing had dat de door zijn cliënt verschafte informatie over

de toepassing van een specifieke plombe in het oog van klager niet op juistheid berust. Voorts

mocht verweerder op de verklaringen van zijn cliënte vertrouwen en hoefde deze niet te

verifiëren, omdat hij daaruit mocht afleiden dat dit voor het verdere verloop van de civiele

procedure niet relevant was. Klacht ongegrond. Bekrachtiging beslissing raad.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 30-11-2018
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2018:238
Zaaknummer: 180087
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RECHTSPRAAK

Klacht over advocaat wederpartij. Verweerster heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld

door met een derde te corresponderen over de inhoud van de zaak, omdat deze derde door

haar cliënt als vertrouwenspersoon was aangewezen en haar cliënt zich in een crisissituatie

bevond. Dat de informatie vervolgens breder bekend is geworden, is niet aan verweerster te

wijten. Verder is niet gebleken dat verweerster uit eigen beweging contact heeft gezocht met

de bank van klaagster. Klacht ongegrond. Bekrachtiging beslissing raad.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 02-11-2018
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2018:241
Zaaknummer: 180128
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RECHTSPRAAK

Klacht over eigen advocaat. Verweerder heeft geen adequate dienstverlening geleverd.

Verweerder had de opdracht om over de schouder van de advocaat van klagers mee te kijken

en te bezien of de relatie tussen klagers en de advocaat kon worden hersteld. In een

bespreking tussen klagers, hun advocaat en de wederpartij van klagers heeft verweerder actief

stelling ingenomen tegen klagers. Verweerder had – als hij het oneens was met zijn cliënt –

moeten vragen om schorsing van de bespreking en zijn standpunt met zijn cliënt (klagers)

moeten afstemmen. Verder heeft verweerder klagers  bejegend op een wijze die een behoorlijk

advocaat niet betaamt. Klacht gegrond. Gedeeltelijke vernietiging beslissing raad.

Waarschuwing. Kostenveroordeling.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 29-10-2018
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2018:244
Zaaknummer: 180168
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RECHTSPRAAK

Klacht over eigen advocaat. Verweerder heeft verzuimd belangrijke afspraken en adviezen,

waaronder het advies om een alimentatieverzoek achterwege te laten, schriftelijk vast te

leggen. Daarnaast had verweerder uitdrukkelijk moeten mededelen dat hij klager niet meer

wilde bijstaan en ervoor moeten zorgdragen dat klager zo min mogelijk nadeel daaraan

ondervindt. Daaraan doet niet af dat niet is komen vast te staan dat de beëindiging van de

opdracht voor vertraging in de afwikkeling van de echtscheiding heeft gezorgd. Berisping.

Proceskostenveroordeling. Bekrachtiging beslissing raad.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 29-10-2018
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2018:243
Zaaknummer: 180101
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RECHTSPRAAK

Klacht tegen advocaat wederpartij. Verweerster zou de geheimhoudingsverplichting hebben

geschonden van de tussen klaagster en verweersters cliënte gesloten mediationovereenkomst,

door hetgeen verweerster heeft gesteld in de arbeidsrechtelijke procedure. Het hof overweegt

dat verweerster blijkens de processtukken heeft geciteerd uit een brief van de advocaat van

klaagster aan verweersters cliënte, welke brief, blijkens de inhoud ervan, valt onder de

geheimhouding omtrent de inhoud van de mediation. Het was verweerster dus niet toegestaan

om in de gerechtelijke procedure in eerste aanleg en in hoger beroep melding te maken van

het bestaan en de inhoud van deze brief. Dit klemt te meer nu de advocaat van klaagster

tevoren nadrukkelijk haar aandacht heeft gevraagd voor de geheimhouding van de mediation.

Door niet aan deze verplichting te voldoen en ontoelaatbare mededelingen te doen over de

inhoud van de mediation, heeft verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld.

Gedeeltelijke bekrachtiging beslissing van de raad, bekrachtiging waarschuwing.

Proceskostenveroordeling.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 03-06-2019
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2019:42
Zaaknummer: 180321
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RECHTSPRAAK

Klacht tegen advocaat wederpartij. Verweerder zou zich hebben opgedrongen aan en een

handtekening hebben ontfutseld van klagers moeder, zijnde een demente bejaarde vrouw, en

zou aanwezig zijn geweest bij een medische beoordeling. Verweerder zou tevens de (met

klagers moeder tegenstrijdige) belangen behartigen van klagers broer en hem hebben

geassisteerd bij een vooropgezet plan om onder valse voorwendselen in te trekken in de

woning van klagers moeder. In hoger beroep komt klager op tegen de beslissing van de raad,

waarin zijn klacht tegen verweerder niet-ontvankelijk is verklaard wegens het ontbreken van

een eigen belang. Klager voert aan dat zijn moeder als gevolg van het handelen van verweerder

betrokken is geraakt in een familiestrijd en dat hij hiervan zowel emotioneel als financieel

nadelige gevolgen heeft ondervonden. Bovendien behartigt klager mede de belangen van zijn

moeder, die hiertoe zelf niet in staat is. Het hof oordeelt dat klager geacht moet worden te zijn

getroffen in persoonlijke, eigen belangen, zodat klager ontvankelijk is in zijn klachten. Het hof

overweegt dat verweerder reden had om te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van klagers

moeder, maar de in dit verband vereiste grootst mogelijke zorgvuldigheid niet heeft betracht.

Verweerder heeft zich daarnaast tevens opgeworpen als advocaat van klagers broer en

vervolgens weer ontkend voor hem op te treden. Mede gelet op de  psychische kwetsbaarheid

van de moeder, de manier waarop de opdracht tot stand is gekomen en het ontbreken van

financiële afspraken, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat verweerder twijfel heeft

doen rijzen over wiens belangen hij nu eigenlijk diende. Dit raakt aan de integriteit van

verweerder. Om deze reden legt het hof aan verweerder de maatregel van berisping op.

Veroordeling in de proceskosten.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 10-05-2019
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2019:41
Zaaknummer: 180335
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