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INHOUDSOPGAVE

2. Eigen advocaat

Raad van Discipline Amsterdam, ECLI:NL:TADRAMS:2020:163 20-07-2020

Gegronde klacht over de eigen advocaat. Verweerder heeft het neerleggen van de

opdracht van klaagster niet op zorgvuldige wijze gedaan. Hij heeft klaagster

vervolgens belemmerd in het indienen van een interne klacht hierover door haar geen

kopie van den kantoorklachtenregeling...

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2020:121 06-07-2020

Klacht tegen de eigen advocaat. Verweerder, advocaat, gaat in hoger beroep tegen de

maatregel van schorsing. Verweerder is het niet eens met de door de raad opgelegde

maatregel van schorsing van vier weken. Het hof vernietigt de beslissing van de...

3. Advocaat wederpartij

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2020:120 06-07-2020

Klacht tegen de advocaat van de wederpartij. Verweerder, advocaat, gaat in hoger

beroep tegen de maatregel van schorsing. Verweerder, advocaat, is het niet eens met

de door de raad opgelegde maatregel van schorsing van acht weken waarvan vier

weken voorwaardelijk....

Raad van Discipline 's-Gravenhage, ECLI:NL:TADRSGR:2020:95 15-06-2020

Verweerster heeft de kernwaarde integriteit geschonden. Zij heeft een door haarzelf

aangepast stuk van een deskundige aan de rechtbank overgelegd, zonder hiervan

onverwijld melding te maken. Verweerster heeft zich niet gedragen zoals dat een

behoorlijk handelend advocaat betaamt en het...
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RECHTSPRAAK

Gegronde klacht over de eigen advocaat. Verweerder heeft het neerleggen van de opdracht van

klaagster niet op zorgvuldige wijze gedaan. Hij heeft klaagster vervolgens belemmerd in het

indienen van een interne klacht hierover door haar geen kopie van den

kantoorklachtenregeling te verstrekken. Ook heeft verweerder klaagster belemmerd in het

vinden van een opvolgend advocaat door haar mee te delen dat hij gebruik zal maken van zijn

recht om de opvolgend advocaat niet toe te staan werkzaamheden in het dossier te verrichten

totdat de eigen bijdrage is voldaan, en dat in een zaak waarin spoed geboden was. Berispring

en kostenveroordeling.

Instantie: Raad van Discipline Amsterdam
Datum uitspraak: 20-07-2020
ECLI: ECLI:NL:TADRAMS:2020:163
Zaaknummer: 20-299/A/A
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Klacht tegen de eigen advocaat. Verweerder, advocaat, gaat in hoger beroep tegen de maatregel

van schorsing. Verweerder is het niet eens met de door de raad opgelegde maatregel van

schorsing van vier weken. Het hof vernietigt de beslissing van de raad en legt verweerder een

schorsing op voor de duur van dertien weken. Verweerder heeft de kernwaarden voor de

advocatuur geschonden en het vertrouwen in de advocatuur ernstig beschadigd doordat hij

klaagster in de procedure tegen haar verhuurder aan haar lot heeft overgelaten en

onaanvaardbare steken heeft laten vallen. Op de zitting heeft verweerder er geen blijk van

gegeven de ernst hiervan in te zien, wat het hof zorgen baart. Verweerder heeft klaarblijkelijk

niets geleerd van de eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen en heeft er ook nu geen blijk van

gegeven zich in te spannen om zijn gedrag te verbeteren. Dit valt hem zwaar aan te rekenen.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 06-07-2020
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2020:121
Zaaknummer: 190266

Pagina 3 van 5 tuchtrecht-updates.nl

https://tuchtrecht-updates.nl


RECHTSPRAAK

Klacht tegen de advocaat van de wederpartij. Verweerder, advocaat, gaat in hoger beroep tegen

de maatregel van schorsing. Verweerder, advocaat, is het niet eens met de door de raad

opgelegde maatregel van schorsing van acht weken waarvan vier weken voorwaardelijk. Het

hof vernietigt de beslissing van de raad en legt verweerder een schorsing op voor de duur van

dertien weken. Verweerder heeft de kernwaarden voor de advocatuur geschonden en het

vertrouwen in de advocatuur ernstig beschadigd doordat hij zonder gegronde reden zijn

cliënte (ex-vrouw van klager) heeft geadviseerd de omgangsregeling met de minderjarige

zoon van klager stop te zetten. Op de zitting heeft verweerder er geen blijk van gegeven de

ernst hiervan in te zien, wat het hof zorgen baart. Verweerder heeft klaarblijkelijk niets geleerd

van de eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen en heeft er ook nu geen blijk van gegeven zich

in te spannen om zijn gedrag te verbeteren. Dit valt hem zwaar aan te rekenen.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 06-07-2020
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2020:120
Zaaknummer: 190265
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Verweerster heeft de kernwaarde integriteit geschonden. Zij heeft een door haarzelf aangepast

stuk van een deskundige aan de rechtbank overgelegd, zonder hiervan onverwijld melding te

maken. Verweerster heeft zich niet gedragen zoals dat een behoorlijk handelend advocaat

betaamt en het vertrouwen in de advocatuur in het algemeen en in haar beroepsuitoefening in

het bijzonder geschaad. Een rechtbank moet ervan kunnen uitgaan dat een advocaat naar

waarheid verklaart en geen door de advocaat zelf aangepaste stukken van een deskundige

verstrekt. Naar het oordeel van de raad past bij de gedraging de zware maatregel van een

onvoorwaardelijke schorsing. De raad houdt bij het bepalen van duur van de schorsing in het

voordeel van verweerster rekening met de omstandigheid dat zij al lang advocaat is en een

vrijwel schoon tuchtrechtelijk verleden heeft. Dat maakt dat een aanzienlijk deel van de

schorsing voorwaardelijk zal worden opgelegd. Schorsing voor de duur van twaalf weken,

waarvan zes weken voorwaardelijk.

Instantie: Raad van Discipline 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 15-06-2020
ECLI: ECLI:NL:TADRSGR:2020:95
Zaaknummer: 20-128/DH/RO/D
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