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INHOUDSOPGAVE

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2018:227 21-12-2018

Dekenbezwaar. Verweerder is zakelijke banden aangegaan met (veroordeelde)

criminelen en is in dat verband aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij

criminele activiteiten. Verweerder heeft in dit verband minst genomen de schijn

gewekt dat hij is opgetreden als facilitator van criminele...

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2018:221 21-12-2018

Dekenbezwaar. Tussenbeslissing. Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar

gehandeld door in het openbaar op een lokale nieuwswebsite feiten van een zaak

onjuist weer te geven en zich onnodig grievend uit te laten over de wederpartij.

Tevens heeft verweerder op ongepaste wijze reclame...

3. Advocaat wederpartij

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2019:20 22-03-2019

Klacht over advocaat wederpartij. Verweerder zou feitelijk onjuiste informatie hebben

verstrekt aan de kantonrechter. Tevens zou verweerder een voormalige advocaat van

klager hebben aangeschreven en vertrouwelijke informatie met hem hebben gedeeld,

terwijl hij wist dat deze advocaat niet meer voor...

Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:TADRARL:2019:51 04-03-
2019

Klacht tegen advocaat wederpartij. Advocaat wordt verweten vertrouwelijke adviezen

van klager aan zijn cliënte (klaagster) in een procedure te hebben overgelegd. Klacht

gegrond. De bescherming van de vertrouwelijkheid van uitgewisselde informatie

tussen de rechtzoekende die zich wil beraden op zijn...
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7. Financiële aangelegenheden

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2019:1 11-01-2019

Dekenbezwaar. Vervolg op tussenbeslissing (ECLI:NL:TAHVD:2018:18). Eindbeslissing

op het verwijt van de deken dat verweerder ten onrechte toevoegingen heeft

aangevraagd/laten aanvragen op naam van een andere advocaat, werd aangehouden.

Nadat die andere advocaat, die korte tijd op het kantoor van verweerder...

10. Procesrecht

Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:TADRARL:2019:47 04-03-
2019

Klacht tegen eigen advocaat. Advocaat is als “stroman” opgetreden voor een andere

advocaat die geschorst was. De andere advocaat is doorgegaan met zijn werk in de

zaak maar kon als gevolg van de schorsing niet naar buiten toe optreden, wat...
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RECHTSPRAAK

Klacht over advocaat wederpartij. Verweerder zou feitelijk onjuiste informatie hebben

verstrekt aan de kantonrechter. Tevens zou verweerder een voormalige advocaat van klager

hebben aangeschreven en vertrouwelijke informatie met hem hebben gedeeld, terwijl hij wist

dat deze advocaat niet meer voor klager optrad. In hoger beroep heeft klager daarnaast

aangevoerd dat de voorzitter van de kamer van de raad die de bestreden beslissing heeft

genomen niet in overeenstemming met art. 46b lid 2 Advocatenwet zou zijn benoemd, zodat

de beslissing nietig is. Het hof verwerpt dit betoog bij gebrek aan feitelijke grondslag, nu deze

(plaatsvervangend) voorzitter van de raad is benoemd door de hiertoe bevoegde Minister voor

Rechtsbescherming. Met de raad is het hof van oordeel dat verweerder bij het verstrekken van

informatie aan de kantonrechter ruimschoots is gebleven binnen de hem toekomende vrijheid

om de belangen van zijn cliënt te behartigen. Ter zake van de gestelde schending van Regel 25

oordeelt het hof dat deze regel ziet op de verhouding van de advocaat tot zijn beroepsgroep,

zodat klager hierop geen beroep kan doen, en verweerder overigens veeleer in de geest van

deze gedragsregel lijkt te hebben gehandeld. Ter zake van de gestelde schending van Regel 3

lid 6 oordeelt het hof dat de derde aan wie verweerder volgens klager geen informatie had

mogen verstrekken, de voormalig advocaat van klager is, die is onderworpen aan een

geheimhoudingsplicht. Met de raad is het hof van oordeel dat het inkopiëren van de voormalig

advocaat van klager onvoldoende ernstig is voor een tuchtrechtelijk verwijt. Het hof acht de

klacht daarom ongegrond en bekrachtigt de beslissing van de raad. 

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 22-03-2019
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2019:20
Zaaknummer: 180124
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RECHTSPRAAK

Klacht tegen eigen advocaat. Advocaat is als “stroman” opgetreden voor een andere advocaat

die geschorst was. De andere advocaat is doorgegaan met zijn werk in de zaak maar kon als

gevolg van de schorsing niet naar buiten toe optreden, wat verweerster heeft gedaan. In die

periode had klaagster geen advocaat die haar belangen volledig behartigde en die zij kon

aanspreken voor eventuele fouten. Door mee te werken aan omzeiling van het tuchtrecht

heeft verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Waarschuwing.

Instantie: Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak: 04-03-2019
ECLI: ECLI:NL:TADRARL:2019:47
Zaaknummer: 18-700

Pagina 4 van 8 tuchtrecht-updates.nl

https://tuchtrecht-updates.nl


RECHTSPRAAK

Klacht tegen advocaat wederpartij. Advocaat wordt verweten vertrouwelijke adviezen van

klager aan zijn cliënte (klaagster) in een procedure te hebben overgelegd. Klacht gegrond. De

bescherming van de vertrouwelijkheid van uitgewisselde informatie tussen de rechtzoekende

die zich wil beraden op zijn rechtspositie en de advocaat is van essentieel belang in de

rechtsstaat. Het verstrekken van juridisch advies is daarmee een essentiële hulpverleningstaak

van de advocaat en behoort tot diens specifieke taakuitoefening. De cliënt moet erop kunnen

rekenen dat het advies vertrouwelijk blijft. Dat is één van de kernwaarden van de advocatuur.

Als advocaat dient verweerder deze kernwaarde als geen ander te kennen. Berisping.

Instantie: Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak: 04-03-2019
ECLI: ECLI:NL:TADRARL:2019:51
Zaaknummer: 18-497
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RECHTSPRAAK

Dekenbezwaar. Vervolg op tussenbeslissing (ECLI:NL:TAHVD:2018:18). Eindbeslissing op het

verwijt van de deken dat verweerder ten onrechte toevoegingen heeft aangevraagd/laten

aanvragen op naam van een andere advocaat, werd aangehouden. Nadat die andere advocaat,

die korte tijd op het kantoor van verweerder werkzaam is geweest, en een medewerker van de

Raad voor Rechtsbijstand (RvR) als getuigen zijn gehoord, oordeelt het hof dat genoegzaam is

gebleken dat die andere advocaat slechts 14 van de 74 zaken waarvoor op haar naam een

toevoeging was aangevraagd, zelf heeft behandeld. Nu niet is gebleken dat zij actieve

bemoeienis heeft gehad met de resterende zestig zaken waarvoor op haar naam, buiten haar

medeweten en zonder haar toestemming, een toevoeging is aangevraagd door verweerder of

door medewerkers van verweerder die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn

(geweest), is het hof van oordeel dat verweerder in strijd heeft gehandeld met de

Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2016 van de RvR. Hierdoor heeft hij op een niet

toelaatbare wijze gebruik gemaakt van het systeem van gefinancierde rechtsbijstand, dat al

ernstig onder druk staat. Het vertrouwen dat de RvR als uitgangspunt neemt bij de toepassing

van dit systeem heeft verweerder stelselmatig en in ernstige mate geschaad. Het hof rekent

verweerder dit handelen, dat in strijd is met de kernwaarde (financiële) integriteit, ernstig aan.

Nu tegen verweerder niet eerder een tuchtklacht is ingediend, volstaat het hof met het

opleggen van een schorsing voor de duur van acht weken, waarvan vier weken voorwaardelijk.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 11-01-2019
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2019:1
Zaaknummer: 170258
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RECHTSPRAAK

Dekenbezwaar. Tussenbeslissing. Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld

door in het openbaar op een lokale nieuwswebsite feiten van een zaak onjuist weer te geven

en zich onnodig grievend uit te laten over de wederpartij. Tevens heeft verweerder op

ongepaste wijze reclame gemaakt door zich te profileren als een advocaat die bereid is voor

zijn cliënt de regels van de beroepsgroep te overschrijden. Dat verweerder zich afkeurend

heeft uitgelaten over een uitspraak van het Hof van Discipline is niet zonder meer

onbetamelijk gezien de vrijheid van meningsuiting. Verweerder heeft het vertrouwen in de

advocatuur beschaamd. Hij lijkt echter tot het inzicht te zijn gekomen dat zijn gedrag

drastisch zal moeten veranderen. Hiertoe heeft hij reeds diverse stappen ondernomen. Het

hof houdt het opleggen van een maatregel aan onder de voorwaarden dat verweerder over 6

maanden een rapportage van zijn coach en inlichtingen van zijn psychotherapeut overlegt en

de deken daarop een visie heeft gegeven.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 21-12-2018
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2018:221
Zaaknummer: 180167D
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RECHTSPRAAK

Dekenbezwaar. Verweerder is zakelijke banden aangegaan met (veroordeelde) criminelen en

is in dat verband aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij criminele activiteiten.

Verweerder heeft in dit verband minst genomen de schijn gewekt dat hij is opgetreden als

facilitator van criminele activiteiten. Bekrachtiging beslissing van de raad, schrapping.

Proceskostenveroordeling.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 21-12-2018
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2018:227
Zaaknummer: 180175D
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