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INHOUDSOPGAVE

2. Eigen advocaat

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2020:233 16-11-2020

Kwaliteit van de dienstverlening van de eigen advocaat. Het hoger beroep richt zich

tegen de gegrond verklaarde klachtonderdelen b en c. Concreet stelt klaagster dat

verweerder op de hoogte had dienen te zijn met de zorgovereenkomst die haar

wederpartij in...

4. Advocaten onderling

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2020:236 16-11-2020

Klacht ziet op het handelen van de advocaat van de wederpartij. Klagers verwijten

verweerder dat hij in strijd met Gedragsregel 27 over het verloop van de

schikkingsonderhandelingen inhoudelijke mededelingen heeft gedaan aan de rechter

aan wiens oordeel de zaak is...

9. Maatregelen

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2020:230 02-11-2020

Klacht tegen advocaat. Beroep is beperkt tot de maatregel van schrapping die de raad

heeft opgelegd. Verweerder heeft klager op diverse momenten tussen 2012 en 2017

laten weten dat een procedure nog liep, terwijl daarin in augustus 2012 een

eindvonnis...
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RECHTSPRAAK

Klacht ziet op het handelen van de advocaat van de wederpartij. Klagers verwijten verweerder

dat hij in strijd met Gedragsregel 27 over het verloop van de schikkingsonderhandelingen

inhoudelijke mededelingen heeft gedaan aan de rechter aan wiens oordeel de zaak is

onderworpen. De raad heeft dit klachtonderdeel gegrond verklaard, met als motivering dat het

doel van deze gedragsregel is dat partijen vrijelijk met elkaar moeten kunnen overleggen

zonder dat de inhoud van dit overleg het oordeel van de rechter kan beïnvloeden. Het hof is

het niet eens met het oordeel van de raad. Het hof is van oordeel dat gesteld noch gebleken is

dat verweerder (net zo min als de andere betrokken advocaten) op enigerlei wijze heeft

deelgenomen aan dit overleg. Alsdan betreft het geen tussen advocaten gevoerde

schikkingsonderhandelingen waar Gedragsregel 27 op ziet. Het hof vernietigt het oordeel van

de raad en verklaart de klacht ongegrond.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 16-11-2020
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2020:236
Zaaknummer: 200111
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RECHTSPRAAK

Kwaliteit van de dienstverlening van de eigen advocaat. Het hoger beroep richt zich tegen de

gegrond verklaarde klachtonderdelen b en c. Concreet stelt klaagster dat verweerder op de

hoogte had dienen te zijn met de zorgovereenkomst die haar wederpartij in de procedure bij

antwoord had overgelegd. Anders dan de raad oordeelt het hof dat verweerder geen

tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van de voorbereiding van de zitting

bij de kantonrechter en het ter zitting intrekken van de zaak. Verweerder mocht afgaan op de

nadrukkelijke mededelingen van klaagster dat zij nimmer een zorgovereenkomst had

ondertekend. Klaagster verwijt verweerder verder dat zij het vonnis van de kantonrechter van

14 maart 2018 eerst na het verstrijken van de beroepstermijn van verweerder heeft ontvangen.

Het hof acht zijn verklaring omtrent het verstrekken van het vonnis geloofwaardig. Daarbij

neemt het hof in overweging dat vast staat dat klaagster op de hoogte was met de inhoud van

het vonnis aangezien zij aanwezig was bij het intrekken van de vordering ter zitting. Het hof

verklaart beide klachtonderdelen ongegrond en vernietigd de beslissing van de raad.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 16-11-2020
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2020:233
Zaaknummer: 200122
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RECHTSPRAAK

Klacht tegen advocaat. Beroep is beperkt tot de maatregel van schrapping die de raad heeft

opgelegd. Verweerder heeft klager op diverse momenten tussen 2012 en 2017 laten weten dat

een procedure nog liep, terwijl daarin in augustus 2012 een eindvonnis was gewezen.

Verweerder heeft tot in de procedure bij de raad onduidelijkheid laten bestaan over de gang

van zaken in die zaak.

Het hof matigt de maatregel en legt een schorsing voor de duur van 52 weken op waarvan 13

weken voorwaardelijk. Het hof slaat acht op de specifieke context van de persoonlijke relatie

met klager en de druk die verweerder daarin heeft gevoeld en sluit niet uit dat de schending

van kernwaarde integriteit tot deze context beperkt moet worden gezien. Verweerder heeft

beginstappen in zelfinzicht gezet. Uit het tuchtrechtelijk verleden van verweerder blijkt niet

van eerdere schendingen van de kernwaarde integriteit. Het hof legt als bijzondere

voorwaarde op dat aan de deken wordt voorgelegd het plan van aanpak van de praktijkcoach

en de ontwikkeling van het coachingstraject. Geen proceskostenveroordeling.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 02-11-2020
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2020:230
Zaaknummer: 200149
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