
Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates - 2019-15
Nummer 15, 2019

INHOUDSOPGAVE

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

Raad van Discipline Amsterdam, ECLI:NL:TADRAMS:2019:173 02-09-2019

Dekenbezwaar. Verweerder heeft de kernwaarde integriteit geschonden door zonder

overleg met cliënt raadsheren te wraken en de alinea over de afgewezen wraking ‘weg

te kopiëren’ uit een arrest. Maatregel van een voorwaardelijke schorsing voor de duur

van twaalf weken. 

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:TADRSHE:2019:136 02-09-2019

Niet gebleken dat advocaat tegenstrijdige belangen heeft behartigd. Advocaat heeft als

voormalig advocaat en kandidaat bestuurslid wel onvoldoende afstand gehouden bij

de kwestie van de Statutenwijziging en de samenstelling van het bestuur van klaagster

waar hij als (voormalig) advocaat en...

2. Eigen advocaat

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2019:152 10-05-2019

Klacht tegen eigen advocaat. Verweerder zou klager bij het aangaan van de

overeenkomst van opdracht met het incassobureau onvoldoende hebben

geïnformeerd over de hieraan verbonden voorwaarden; verweerder zou deze

overeenkomst zijn aangegaan zonder overleg met klager over de daaraan verbonden...

3. Advocaat wederpartij

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2019:145 06-09-2019

Klacht tegen advocaat wederpartij. Verweerder zou feitelijke informatie aan het

gerechtshof hebben verstrekt waarvan hij wist, althans behoorde te weten, dat deze

onjuist is, door na te laten aan het gerechtshof mede te delen dat het door klaagster

verworpen aanbod...
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4. Advocaten onderling

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2019:112 26-08-2019

Klacht tegen advocaat van de wederpartij over de gang van zaken rond de aanvraag

van een spoed kort geding. Verweerder behartigde de belangen van een

luchtvaartmaatschappij in een geschil over de verdeling van slotallocaties, waarbij

grote financiële belangen aan de...
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RECHTSPRAAK

Klacht tegen advocaat wederpartij. Verweerder zou feitelijke informatie aan het gerechtshof

hebben verstrekt waarvan hij wist, althans behoorde te weten, dat deze onjuist is, door na te

laten aan het gerechtshof mede te delen dat het door klaagster verworpen aanbod een

voorwaardelijk voorstel was. Hiermee zou verweerder het gerechtshof doelbewust met een

onjuiste mededeling op het verkeerde been hebben gezet. Met de raad is het hof van oordeel

dat de gewraakte passage van verweerder in de memorie van antwoord, waarmee

gesuggereerd wordt dat klaagster haar rechten heeft verwerkt ter zake van haar vordering, als

onvolledig en daardoor tevens misleidend moet worden aangemerkt. Verweerder en zijn

kantoorgenoot hebben bovendien volhard in deze handelwijze door, nadat zij door de

gemachtigde van klaagster waren gewezen op het onvolledige en misleidende karakter van de

gewraakte passage, geen poging meer hebben ondernemen om het door hen in de memorie

van antwoord geschetste beeld te nuanceren richting het gerechtshof. Hoewel het gerechtshof

niet is toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de vordering van klaagster ex artikel

843a Rv, valt niet uit te sluiten dat de gewraakte passage is meegenomen in de beeldvorming.

Bekrachtiging beslissing van de raad, bekrachtiging maatregel. Proceskostenveroordeling.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 06-09-2019
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2019:145
Zaaknummer: 190055
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RECHTSPRAAK

span class="c2">Dekenbezwaar. Verweerder heeft de kernwaarde integriteit geschonden door

zonder overleg met cliënt raadsheren te wraken en de alinea over de afgewezen wraking ‘weg

te kopiëren’ uit een arrest. Maatregel van een voorwaardelijke schorsing voor de duur van

twaalf weken.span class="c1"> /span>

/span>

Instantie: Raad van Discipline Amsterdam
Datum uitspraak: 02-09-2019
ECLI: ECLI:NL:TADRAMS:2019:173
Zaaknummer: 19-286/A/NH/D
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RECHTSPRAAK

Klacht tegen eigen advocaat. Verweerder zou klager bij het aangaan van de overeenkomst van

opdracht met het incassobureau onvoldoende hebben geïnformeerd over de hieraan

verbonden voorwaarden; verweerder zou deze overeenkomst zijn aangegaan zonder overleg

met klager over de daaraan verbonden voorwaarden en kosten en die kosten vervolgens

hebben doorberekend aan klager; verweerder zou klager onvoldoende informeren over de

uitvoering van de incasso-opdracht.  Het hof is van oordeel dat verweerder te lichtvaardig in

zee is gegaan met het incassobureau, nadat zijn vaste deurwaarder, gelet op het gevraagde

voorschot voor zijn werkzaamheden, niet in aanmerking kwam. De gebrekkige

informatievoorziening door verweerder voorafgaand aan het aangaan van de incasso

overeenkomst weegt niet op tegen de - naar het hof ook aanneemt - goede intenties van

verweerder om klager te helpen bij de incasso van zijn vordering.  Alles overziend acht het hof

een maatregel van een waarschuwing voor verweerder passend en geboden. De beslissing van

de raad zal dan ook worden vernietigd voor zover er is bepaald geen maatregel op te leggen.

Gedeeltelijke vernietiging beslissing van de raad, oplegging waarschuwing.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 10-05-2019
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2019:152
Zaaknummer: 180306
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RECHTSPRAAK

span class="c2">Niet gebleken dat advocaat tegenstrijdige belangen heeft behartigd. Advocaat

heeft als voormalig advocaat en kandidaat bestuurslid wel onvoldoende afstand gehouden bij

de kwestie van de Statutenwijziging en de samenstelling van het bestuur van klaagster waar

hij als (voormalig) advocaat en als kandidaat bestuurslid bij betrokken was en heeft

onvoldoende duidelijkspan class="c1"> /span> gemaakt op welk moment hij in welke

hoedanigheid optrad./span>

span class="c2">Klacht (gedeeltelijk) gegrond/span>

Instantie: Raad van Discipline 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak: 02-09-2019
ECLI: ECLI:NL:TADRSHE:2019:136
Zaaknummer: 19-264/DB/ZWB
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RECHTSPRAAK

Klacht tegen advocaat van de wederpartij over de gang van zaken rond de aanvraag van een

spoed kort geding. Verweerder behartigde de belangen van een luchtvaartmaatschappij in een

geschil over de verdeling van slotallocaties, waarbij grote financiële belangen aan de orde

waren. Nadat de zaak overdag in een stroomversnelling was gekomen, heeft verweerder klager

(advocaat van de wederpartij) in de avond per e-mail bericht dat een kort geding zal worden

aangespannen. Klager heeft verweerder later die avond per e-mail meegedeeld dat hij de

volgende morgen zo vroeg mogelijk verhinderdata zal opgeven. In de nacht heeft verweerder

per fax een aanvraag voor een spoed kort geding ingediend bij de griffie, waarbij hij heeft

vermeld dat de verzochte opgave van verhinderdata van de wederpartij wegens

spoedeisendheid niet kon worden afgewacht. Net voordat de verhinderdata van klager de

volgende ochtend aan verweerder zijn doorgegeven, had de griffie al een behandeldatum

bepaald. Klager was op die datum verhinderd en verweerder heeft er niet mee ingestemd om

de behandeldatum te verplaatsen. Klacht gegrond voor zover verweerder niet op het

aanvraagformulier heeft vermeld dat klager hem te kennen had gegeven dat hij zijn

verhinderdata de volgende morgen zo vroeg mogelijk aan hem zou doorgeven. Verweerder had

de verplichting om de rechtbank, mede met het oog op de gerechtvaardigde belangen van de

wederpartij, zo volledig mogelijk te informeren. Het is immers bepaald niet ondenkbaar dat de

rechtbank, indien zij in kennis was gesteld van de mededeling van klager dat hij de

verhinderdata die ochtend zo vroeg mogelijk zou doorgegeven, daarop zou hebben gewacht

voordat een datum werd bepaald. De overige in appel aan de orde zijnde klachtonderdelen

worden ongegrond verklaard. Waarschuwing. Gedeeltelijke bekrachtiging met

proceskostenveroordeling.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 26-08-2019
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2019:112
Zaaknummer: 190060
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