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INHOUDSOPGAVE
1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt
Raad van Discipline Amsterdam, ECLI:NL:TADRAMS:2019:44 25-02-2019
Klacht en dekenbezwaar. Klacht van advocaat over advocaat die niet overgaat tot
verrekening van overgenomen toevoeging en op geen enkel bericht reageert gegrond.
Dekenbezwaar over het ondanks herhaalde verzoeken niet reageren op de klacht en
het bemiddelingsverzoek eveneens gegrond. Eén...
2. Eigen advocaat
Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:TADRSHE:2019:30 11-03-2019
Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld doordat hij in strijd met de
kennelijke wil van klagers een schikkingsvoorstel aan de wederpartij heeft gedaan en
daarvan geen afschrift aan klagers heeft gestuurd. Klacht voor het overige ongegrond.
Waarschuwing.
Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:TADRSHE:2019:31 11-03-2019
Verweerder is tekortgeschoten in zijn advisering over de mogelijkheid om een
toevoeging aan te vragen en heeft onzorgvuldig gehandeld door eerst toe te zeggen een
toevoeging aan te vragen en daarna op die toezegging terug te komen. Niet gebleken
dat...
4. Advocaten onderling
Raad van Discipline Amsterdam, ECLI:NL:TADRAMS:2019:45 19-02-2019
Klacht over advocaat wederpartij in verband met het doen van mededelingen over de
inhoud van schikkingsonderhandelingen en het overleggen van confraternele
correspondentie. Door confraternele e-mailcorrespondentie door te sturen naar de
Ondernemerskamer heeft verweerder in strijd gehandeld met Gedragsregel 12
(Gedragsregels...
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6. Optreden advocaat in andere hoedanigheid
Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:TADRARL:2019:28 18-022019
In 2015 hebben klager en verweerder, ieder middellijk (verweerder via zijn
advocatenvennootschap), deelgenomen in een nieuw opgerichte
investeringsvennootschap, klaagster, waarbij klager en verweerder ieder medeaandeelhouder en mede-bestuurder van klaagster zijn geworden. Doordat verweerder
de derdengeldenrekening van zijn advocatenkantoor ter beschikking...
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RECHTSPRAAK

span class="c2">Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld doordat hij in strijd
met de kennelijke wil van klagers een schikkingsvoorstel aan de wederpartij heeft gedaan en
daarvan geen afschrift aan klagers heeft gestuurd. Klacht voor het overige ongegrond.span
class="c1"> /span> Waarschuwing./span>

Instantie: Raad van Discipline 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak: 11-03-2019
ECLI: ECLI:NL:TADRSHE:2019:30
Zaaknummer: 18-923/DB/ZWB
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RECHTSPRAAK

span class="c1">Verweerder is tekortgeschoten in zijn advisering over de mogelijkheid om een
toevoeging aan te vragen en heeft onzorgvuldig gehandeld door eerst toe te zeggen een
toevoeging aan te vragen en daarna op die toezegging terug te komen. Niet gebleken dat
verweerder zijn macht heeft misbruikt door te dreigen. Voor zover de klacht ziet op optreden
van verweerder in 2014 is de klacht niet-ontvankelijk ex artikel 46g lid 1 aanhef en sub a
Advocatenwet. Deels gegrond, deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk. Berisping./span>

Instantie: Raad van Discipline 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak: 11-03-2019
ECLI: ECLI:NL:TADRSHE:2019:31
Zaaknummer: 18-865 DB/ZWB
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RECHTSPRAAK

Klacht en dekenbezwaar. Klacht van advocaat over advocaat die niet overgaat tot verrekening
van overgenomen toevoeging en op geen enkel bericht reageert gegrond.
Dekenbezwaar over het ondanks herhaalde verzoeken niet reageren op de klacht en het
bemiddelingsverzoek eveneens gegrond. Eén maatregel voor beide zaken: een berisping.

Instantie: Raad van Discipline Amsterdam
Datum uitspraak: 25-02-2019
ECLI: ECLI:NL:TADRAMS:2019:44
Zaaknummer: 18-866/A/A
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RECHTSPRAAK

Klacht over advocaat wederpartij in verband met het doen van mededelingen over de inhoud
van schikkingsonderhandelingen en het overleggen van confraternele correspondentie. Door
confraternele e-mailcorrespondentie door te sturen naar de Ondernemerskamer heeft
verweerder in strijd gehandeld met Gedragsregel 12 (Gedragsregels 1992). Verweerder heeft
tevens in strijd gehandeld met Gedragsregel 27 (Gedragsregels 2018). Dit valt verweerder
tuchtrechtelijk te verwijten. Klacht deels gegrond, deels ongegrond. Waarschuwing en
kostenveroordeling.

Instantie: Raad van Discipline Amsterdam
Datum uitspraak: 19-02-2019
ECLI: ECLI:NL:TADRAMS:2019:45
Zaaknummer: 18-809/A/A
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RECHTSPRAAK

In 2015 hebben klager en verweerder, ieder middellijk (verweerder via zijn
advocatenvennootschap), deelgenomen in een nieuw opgerichte investeringsvennootschap,
klaagster, waarbij klager en verweerder ieder mede-aandeelhouder en mede-bestuurder van
klaagster zijn geworden. Doordat verweerder de derdengeldenrekening van zijn
advocatenkantoor ter beschikking heeft gesteld voor betaling van gelden door investeerders
ten behoeve van de activiteiten van klaagster, via het e-mailadres van zijn advocatenkantoor
met de bij klaagster betrokken partijen heeft gecorrespondeerd en doordat voorts bij die
betrokkenen ook het vertrouwen is gewekt door verwijzing naar de functie van verweerder als
advocaat, zijn er naar het oordeel van de raad voldoende aanknopingspunten en is sprake van
dusdanige verwevenheid met de praktijkuitoefening van verweerder als advocaat om de door
klagers verweten gedragingen van verweerder te toetsen aan het tuchtrecht voor advocaten en
dus aan de maatstaven genoemd in artikel 46 Advocatenwet. Voor zover klagers verweerder
aanspreken op zijn tekortschietende optreden als (mede-)bestuurder van klaagster, raakt dit
niet zijn handelen als advocaat en worden klagers ten aanzien van die verwijten nietontvankelijk verklaard. Voor zover klagers klagen over het (onjuiste) gebruik van de
derdengeldrekening van verweerder, overweegt de raad dat tussen partijen niet ter discussie
staat dat de derdengeldrekening van verweerder is gebruikt voor het ontvangen en/of
uitbetalen van geldbedragen die te maken hadden met de bedrijfsvoering van klaagster en niet
met die van zijn advocatenpraktijk. Voor wat betreft het deelaspect ‘via zijn
derdengeldrekening’ kunnen klagers niet als rechtstreeks belanghebbenden worden
beschouwd, omdat dit aspect het algemeen belang betreft waarvan het klachtrecht aan de
deken toekomt. In zoverre zijn klagers ten aanzien van dat verwijt dan ook niet-ontvankelijk.
De juistheid van het verdere verwijt, dat verweerder gelden die aan klaagster toebehoren van
zijn derdengeldenrekening zou hebben verduisterd voor eigen financieel gewin, kan de raad
niet vaststellen. Die klacht is dan ook ongegrond.

Instantie: Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak: 18-02-2019
ECLI: ECLI:NL:TADRARL:2019:28
Zaaknummer: 18-581
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