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INHOUDSOPGAVE

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2019:125 30-08-2019

Dekenbezwaar. Bezwaar van zowel deken Noord-Holland als algemeen deken. Aan

verweerster is door de raad een waarschuwing opgelegd wegens misbruik van haar

geheimhoudertelefoon en declareren aan een partij geen opdrachtgever is, zonder

duidelijke afspraken en specificaties. Beide dekens hebben beroep...

2. Eigen advocaat

Raad van Discipline Amsterdam, ECLI:NL:TADRAMS:2019:181 09-09-2019

Gegronde klacht + dekenbezwaar. Verweerder heeft in strijd gehandeld met artikel 46

Advocatenwet en de kernwaarden integriteit en professionaliteit door contante

betalingen voor zijn werkzaamheden te verlangen zonder dat daarvoor een (afdoende)

rechtvaardiging bestond en zonder daarvoor een kwitantie af...

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2019:127 06-09-2019

Klacht tegen eigen advocaat. Verweerder zou tekort zijn geschoten in zijn

dienstverlening als advocaat tijdens een echtscheidingsprocedure. Het hof is met de

raad van oordeel dat verweerder de rechtbank niet heeft voorzien van de juiste

informatie, klager onvoldoende heeft geïnformeerd...

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2019:156 25-01-2019

Klacht over eigen advocaat. Kwaliteit van de dienstverlening. Verweerster zou

klaagster onvolledige en onjuiste informatie hebben  gegeven en haar onjuist hebben

geadviseerd over haar rechtspositie in een arbeidsrechtelijk conflict met haar

werkgever. Het hof oordeelt dat het op verweersters weg...

4. Advocaten onderling

Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:TADRARL:2019:145 15-04-
2019

Klager klaagt over verweerder in zijn hoedanigheid van lid van het bestuur van een
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Stichting waar ook klager bij betrokken is. Het is vaste jurisprudentie van het Hof van

Discipline dat het in de artikelen 46 en volgende van de...
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RECHTSPRAAK

Klager klaagt over verweerder in zijn hoedanigheid van lid van het bestuur van een Stichting

waar ook klager bij betrokken is. Het is vaste jurisprudentie van het Hof van Discipline dat het

in de artikelen 46 en volgende van de Advocatenwet geregelde tuchtrecht betrekking heeft op

het handelen en nalaten van advocaten als zodanig en het beoogt een behoorlijke

beroepsuitoefening te waarborgen. Maar ook wanneer een advocaat optreedt in een andere

hoedanigheid dan die van advocaat – zoals hier: in privéhoedanigheid –, blijft voor hem het

advocatentuchtrecht gelden. Indien hij zich bij de vervulling van die andere functie zodanig

gedraagt dat daardoor het vertrouwen in de advocatuur wordt geschaad, zal in het algemeen

sprake zijn van een handelen of nalaten in strijd met wat een behoorlijk advocaat betaamt,

waarvan hem tuchtrechtelijk een verwijt kan worden gemaakt. Privégedragingen van een

advocaat zijn alleen dan tuchtrechtelijk van belang indien er voldoende aanknopingspunten

zijn (of: verband bestaat, of: verwevenheid is) met de praktijkuitoefening om de daarvoor

geldende maatstaven te laten gelden, dan wel de gedraging voor een advocaat in het licht van

zijn beroepsuitoefening absoluut ongeoorloofd moet worden geacht.

In dit geval heeft de Raad aangenomen dat verweerder de notulen van een vergadering van de

Stichting heeft vervalst waardoor klager aanzienlijke financiële schade leed. De raad vindt dit

absoluut ongeoorloofd en acht dit gedrag in strijd met de integriteit die van een advocaat mag

worden verwacht, ook in een situatie waarin hij niet in die hoedanigheid is opgetreden. Deze

klacht is daarom gegrond.

Daarnaast heeft verweerder tegen de zoon van klager die advocaat is zonder voorafgaand

onderzoek een tweetal klachten ingediend. Verweerder heeft deze klachten ingetrokken toen

hij in de klachtenprocedure het verweer van de zoon las en begreep dat deze geen rol als

advocaat in de kwestie met de vader, klager, had. Door zonder voorafgaand onderzoek

klachten tegen de zoon van klager in te dienen gaat de raad ervan uit dat de klachten van

verweerder zijn ingegeven door andere motieven dan waarvoor het tuchtrecht is bedoeld,

welke motieven dan kennelijk, bij gebreke van een andere (door verweerder) gegeven

verklaring, in de hoek van het geschil met klager moeten worden gevonden Daarmee heeft

verweerder het advocatentuchtrecht gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het in het

leven is geroepen. Dergelijk gedrag is in strijd met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt.
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Klagers verwijt is daarom gegrond. Omdat de klachten, zoals hiervoor toegelicht, kennelijk

relateren aan een met klager bestaand geschil, is klager met betrekking tot deze klacht als

belanghebbende aan te merken, en is hij daarin ontvankelijk.

Verweerder krijgt een geldboete opgelegd van €5000.

Instantie: Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak: 15-04-2019
ECLI: ECLI:NL:TADRARL:2019:145
Zaaknummer: 18-552
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RECHTSPRAAK

Gegronde klacht + dekenbezwaar. Verweerder heeft in strijd gehandeld met artikel 46

Advocatenwet en de kernwaarden integriteit en professionaliteit door contante betalingen

voor zijn werkzaamheden te verlangen zonder dat daarvoor een (afdoende) rechtvaardiging

bestond en zonder daarvoor een kwitantie af te geven, door de met klaagster gemaakte

afspraken over de te verrichten werkzaamheden niet na te komen, door geen

urenverantwoording aan klaagster af te leggen en door, nadat klaagster de overeenkomst van

opdracht had beëindigd, niet of nauwelijks meer te reageren op haar berichten en het door

haar betaalde bedrag niet aan haar terug te betalen. Verweerder heeft voorts niet gereageerd

op herhaalde verzoeken van de deken om inlichtingen te verschaffen en is tot twee keer toe

niet verschenen op de zitting van de raad om uitleg te geven. Door het handelen en/of nalaten

van verweerder zijn de belangen van klaagster ernstig geschaad en wordt een adequaat en

efficiënt klachtonderzoek onmogelijk gemaakt. De raad rekent verweerder een en ander zwaar

aan. De raad ziet in de gegeven omstandigheden aanleiding verweerder voor de gegrond

verklaarde klacht een voorwaardelijke boete op te leggen van € 7.500. Verweerder is deze

boete verschuldigd indien hij niet uiterlijk vier weken na het onherroepelijk worden van deze

beslissing aan klaagster een bedrag van € 5.000 (zijnde het door klaagster aan verweerder

betaalde bedrag) heeft voldaan. Daarnaast ziet de raad aanleiding verweerder een

onvoorwaardelijke maatregel op te leggen. Gelet op de ernst van de aan verweerder gemaakte

verwijten en zijn lange antecedentenlijst, is de raad van oordeel dat niet met minder kan

worden volstaan dan een schrapping van het tableau.

Instantie: Raad van Discipline Amsterdam
Datum uitspraak: 09-09-2019
ECLI: ECLI:NL:TADRAMS:2019:181
Zaaknummer: 19-091/A/A/D
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RECHTSPRAAK

Klacht tegen eigen advocaat. Vspan class="c1">erweerder zou tekort zijn geschoten in zijn

dienstverlening als advocaat tijdens een echtscheidingsprocedure. Het hof is met de raad van

oordeel dat verweerder de rechtbank niet heeft voorzien van de juiste informatie, klager

onvoldoende heeft geïnformeerd en zich bovendien niet tijdig aan de zaak heeft onttrokken.

Verweerder heeft verder in strijd met de van toepassing zijnde bepalingen een bedrag in

contanten van € 2.000,-- aangenomen. Zijn stelling  dat hij hiervoor bijzondere redenen had

in verband met een faillissement van klagers werkmaatschappij en een dreigende

beslaglegging onder klagers holding, maken dat niet anders. Ten aanzien van de op te leggen

maatregel overweegt het hof dat het tuchtrechtelijk verleden van verweerder zwaar in zijn

nadeel moet wegen, nu hij zich ook binnen de afgelopen vijf jaren regelmatig heeft moeten

verantwoorden voor de tuchtrechter. De opgelegde maatregelen hebben kennelijk weinig

indruk op hem gemaakt, gezien de wijze waarop hij zich daarna nog bij herhaling als advocaat

heeft (mis)gedragen. Het hof houdt bij de bepaling van de maatregel geen rekening met de

mededeling van verweerder dat hij met ingang van 1 november 2019 zijn werkzaamheden als

advocaat zal staken. Bekrachtiging van de/span> beslissing van de raad, bekrachtiging

schorsing. 

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 06-09-2019
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2019:127
Zaaknummer: 180211
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RECHTSPRAAK

Klacht over eigen advocaat. Kwaliteit van de dienstverlening. Verweerster zou klaagster

onvolledige en onjuiste informatie hebbenspan class="c1"> /span> gegeven en haar onjuist

hebben geadviseerd over haar rechtspositie in een arbeidsrechtelijk conflict met haar

werkgever. Het hof oordeelt dat span class="c2">het op verweersters weg had gelegen om

klaagster een schriftelijk advies te geven over haar rechtspositie, uitgaande van haar

arbeidsongeschiktheid, en dit uitdrukkelijk met haar te bespreken. Verweerster heeft

tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door dit na te laten. Ten aanzien van de vraag of

verweerster/span> span class="c3">klaagster in een eerder stadium had mogen adviseren zich

beter te melden terwijl ze nog ziek was en dan een WW-uitkering aan te vragen,/span> span

class="c2">overweegt het hof dat verweersterspan class="c1"> /span> voldoende duidelijk

heeft gemaakt dat het door haar gegeven advies in dergelijke situaties niet ongebruikelijk is en

vaak juist is gericht op het wegnemen van een psychische oorzaak van arbeidsongeschiktheid.

In de gegeven omstandigheden kan niet worden geoordeeld dat verweerster met deze

advisering tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Gedeeltelijke vernietiging van de

beslissing van de raad (voor zover klachtonderdeel 3 gegrond is verklaard), bekrachtiging

maatregel. Proceskostenveroordeling./span>

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 25-01-2019
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2019:156
Zaaknummer: 180215
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RECHTSPRAAK

Dekenbezwaar. span class="c1">Bezwaar/span> van zowel deken Noord-Holland als algemeen

deken. Aan verweerster is door de raad een waarschuwing opgelegd wegens misbruik van haar

geheimhoudertelefoon en declareren aan een partij geen opdrachtgever is, zonder duidelijke

afspraken en specificaties. Beide dekens hebben beroep ingesteld. Het hof oordeelt dat door

het misbruik van de geheimhoudertelefoon verweerster de kernwaarde integriteit in ernstige

mate heeft geschonden en dat zij in strijd heeft gehandeld met de Verordening op de

nummerherkenning (oud). Er moet op kunnen worden vertrouwd dat gesprekken die worden

gevoerd met een geheimhoudertelefoon ook daadwerkelijk gesprekken betreffen van de

advocaat. Verweerster heeft voorts tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door onduidelijke

declaraties aan een derde te sturen. Gedeeltelijke vernietiging beslissing raad. Deels

voorwaardelijke schorsing. Proceskostenveroordeling.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 30-08-2019
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2019:125
Zaaknummer: 190072D
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