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INHOUDSOPGAVE
1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt
Raad van Discipline 's-Gravenhage, ECLI:NL:TADRSGR:2020:152 21-09-2020
Verweerder heeft de kernwaarden integriteit en vertrouwelijkheid heeft geschonden
doordat hij in een strafzaak waarin hij als advocaat voor de verdachte optrad degene
die werd aangemerkt als slachtoffer heeft benaderd en gesproken.
Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:TADRARL:2020:123 07-092020
Raadsbeslissing. Geheimhoudingsplicht van een advocaat. Slechts in zeer
uitzonderlijke gevallen kan doorbreking van de geheimhoudingsplicht
gerechtvaardigd zijn. Het als vereffenaar van een nalatenschap achterhalen van een
declaratie die vanuit de nalatenschap is betaald, is geen zeer uitzonderlijk geval.
Klager heeft...
Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2020:163 28-08-2020
Dekenbezwaar met 12 onderdelen over het handelen rondom het beheren van gelden
op de derdengeldenrekening voor een failliet verklaarde cliënt.
Schorsing voor de duur van 26 weken. Verweerder heeft in strijd met de wwft, vafi
(thans: voda) en gedragsregels gehandeld....
3. Advocaat wederpartij
Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:TADRARL:2020:124 22-072020
Verzetbeslissing. Klacht over advocaat wederpartij. De raad is, anders dan de
voorzitter, van oordeel dat klagers hun stelling dat verweerster het betreffende
audiobestand wel degelijk heeft ontvangen, niet dermate weinig hebben onderbouwd
dat deze klachtonderdelen als kennelijk ongegrond konden worden...
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span class="c1">Verweerder heeft de kernwaarden integriteit en vertrouwelijkheid heeft
geschonden doordat hij in een strafzaak waarin hij als advocaat voor de verdachte optrad
degene die werd aangemerkt als slachtoffer heeft benaderd en gesproken./span>

Instantie: Raad van Discipline 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 21-09-2020
ECLI: ECLI:NL:TADRSGR:2020:152
Zaaknummer: 20-242/DH/RO/D
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Raadsbeslissing. Geheimhoudingsplicht van een advocaat. Slechts in zeer uitzonderlijke
gevallen kan doorbreking van de geheimhoudingsplicht gerechtvaardigd zijn. Het als
vereffenaar van een nalatenschap achterhalen van een declaratie die vanuit de nalatenschap is
betaald, is geen zeer uitzonderlijk geval. Klager heeft als vereffenaar andere, meer geëigende,
middelen tot zijn beschikking om de door hem gewenste informatie boven tafel te krijgen.
Klacht voor een deel ongegrond en voor een deel niet-ontvankelijk.

Instantie: Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak: 07-09-2020
ECLI: ECLI:NL:TADRARL:2020:123
Zaaknummer: 19-515
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Dekenbezwaar met 12 onderdelen over het handelen rondom het beheren van gelden op de
derdengeldenrekening voor een failliet verklaarde cliënt.
Schorsing voor de duur van 26 weken. Verweerder heeft in strijd met de wwft, vafi (thans:
voda) en gedragsregels gehandeld. Daarbij heeft verweerder de kernwaarden
onafhankelijkheid en (financiële) integriteit diverse malen met voeten getreden. Verweerder
heeft onvoldoende oog voor de zware verantwoordelijkheid van een advocaat een goede
rechtsbedeling te bevorderen in het belang van zijn cliënt en in het openbaar belang.
Verweerder is zich kennelijk onbewust van de verschillende financiële belangen die zijn
betrokken bij het aangaan en uitvoeren van een opdracht en dat hij zelfstandig de grenzen
bewaakt waar die uitvoering niet langer betamelijk is en te verantwoorden valt. Daarbij was
verweerder tuchtrechter gedurende de periode waarin hij een deel van de verweten
gedragingen heeft verricht, waardoor van hem een extra scherp oog voor de kernwaarden
mocht worden verwacht. Wegens de ongegrondverklaring van twee onderdelen, matigt het hof
de duur van de schorsing van 34 naar 26 weken, waarbij het voorwaardelijke deel achterwege
wordt gelaten.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 28-08-2020
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2020:163
Zaaknummer: 190306D
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Verzetbeslissing. Klacht over advocaat wederpartij. De raad is, anders dan de voorzitter, van
oordeel dat klagers hun stelling dat verweerster het betreffende audiobestand wel degelijk
heeft ontvangen, niet dermate weinig hebben onderbouwd dat deze klachtonderdelen als
kennelijk ongegrond konden worden afgedaan. Verzet is op deze onderdelen van de klacht
gegrond. De raad oordeelt vervolgens dat het voldoende aannemelijk is geworden dat
verweerster het audiobestand heeft ontvangen. Daargelaten of verweerster bij de ontvangst
van het tekstbericht feitelijk ook heeft kennisgenomen van het audiobestand, zij had niet zo
stellig mogen beweren dat zij het audiobestand niet heeft ontvangen. Deze bewering was in
strijd met de werkelijkheid en is haar tuchtrechtelijk te verwijten. In zoverre is de klacht
gegrond. Waarschuwing.

Instantie: Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak: 22-07-2020
ECLI: ECLI:NL:TADRARL:2020:124
Zaaknummer: 19-284
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