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INHOUDSOPGAVE
1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt
Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2020:51 13-03-2020
Beslissing in twee zaken. Verweerders hebben heimelijk werkzaamheden bij de
rechtsbijstandsverzekeraar gedeclareerd die niet onder de afgegeven dekking vielen.
Uit de omschrijving van de gedeclareerde uren bleek dit namelijk niet. Verweerders
hebben de schijn gewekt dat het werkzaamheden waren waarvoor...
Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2020:55 13-03-2020
Verweerder heeft zich een jegens een medewerkster van een
rechtsbijstandsverzekeraar niet gedragen zoals een behoorlijk advocaat betaamt. Bij
herhaling was de toon van verweerder in zijn correspondentie onnodig scherp.
Verweerder heeft voorts in de klachtprocedure ten onrechte de suggestie gewekt...
2. Eigen advocaat
Raad van Discipline Amsterdam, ECLI:NL:TADRAMS:2020:46 09-03-2020
Gegronde klacht over de eigen advocaat. Berisping en kostenveroordeling.
Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:TADRSHE:2020:18 02-03-2020
Tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door tegen klager, die door verweersters
kantoorgenoot was bijgestaan in een andere zaak, te gaan optreden in een kort geding
over de omgangsregeling met de kinderen, terwijl klager en verweerster in het
verleden persoonlijk contact hebben gehad,...
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Beslissing in twee zaken. Verweerders hebben heimelijk werkzaamheden bij de
rechtsbijstandsverzekeraar gedeclareerd die niet onder de afgegeven dekking vielen. Uit de
omschrijving van de gedeclareerde uren bleek dit namelijk niet. Verweerders hebben de schijn
gewekt dat het werkzaamheden waren waarvoor dekking was verleend. Dat is niet een
handelwijze zoals een behoorlijk advocaat betaamt. Verweerders hebben verder zelf
proceskosten geïncasseerd, terwijl de rechtsbijstandsverzekeraar zelf de eventuele betekening
en tenuitvoerlegging van de einduitspraak zou verzorgen. Van de geïncasseerde proceskosten
is niets afgedragen aan de rechtsbijstandsverzekeraar. Verweerders hebben daarmee in strijd
gehandeld met de afspraak met de rechtsbijstandsverzekeraar en voorts in strijd met artikel
6.19 Voda door derdengelden tot zekerheid van zichzelf aan te wenden. Bekrachtiging
beslissing raad (resp. berisping en waarschuwing). Proceskostenveroordeling volgens nieuwe
afspraken per 1 maart 2020.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 13-03-2020
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2020:51
Zaaknummer: 190140 en 190141
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Verweerder heeft zich een jegens een medewerkster van een rechtsbijstandsverzekeraar niet
gedragen zoals een behoorlijk advocaat betaamt. Bij herhaling was de toon van verweerder in
zijn correspondentie onnodig scherp. Verweerder heeft voorts in de klachtprocedure ten
onrechte de suggestie gewekt dat het uitsluitend aan de rechtsbijstandsverzekeraar lag dat het
onderlinge geschil niet aan de geschillencommissie is voorgelegd. Bekrachtiging beslissing
raad, behalve ten aanzien van de maatregel. Oplegging waarschuwing in plaats van berisping.
Proceskostenveroordeling.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 13-03-2020
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2020:55
Zaaknummer: 190142
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Gegronde klacht over de eigen advocaat. Berisping en kostenveroordeling.

Instantie: Raad van Discipline Amsterdam
Datum uitspraak: 09-03-2020
ECLI: ECLI:NL:TADRAMS:2020:46
Zaaknummer: 19-779/A/NH
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span class="c2">Tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door tegen klager, die door
verweersters kantoorgenoot span class="c1"> /span>was bijgestaan in een andere zaak, te gaan
optreden in een kort geding over de omgangsregeling met de kinderen, terwijl klager en
verweerster in het verleden persoonlijk contact hebben gehad, waarbij klager verweerster
heeft verteld over de echtscheiding en de problemen rondom de omgang met de kinderen.
Gegrond. Waarschuwing./span>

Instantie: Raad van Discipline 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak: 02-03-2020
ECLI: ECLI:NL:TADRSHE:2020:18
Zaaknummer: 19-781/DB/LI

Pagina 5 van 5

tuchtrecht-updates.nl

