
Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates - 2021-2
Nummer 2, 2021

INHOUDSOPGAVE

2. Eigen advocaat

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2021:3 08-01-2021

Klacht tegen advocaat wederpartij. Verweerder zou tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben

gehandeld  door klagers ex-echtgenote bij te staan als advocaat, terwijl klager eerder

was bijgestaan door een kantoorgenoot van verweerder in dezelfde zaak. Het hof

overweegt dat verweerder voor het aannemen van...

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2021:9 08-01-2021

Klacht over eigen advocaat. De raad heeft de klacht in alle onderdelen ongegrond

verklaard. Het hof verklaart klachtonderdeel a) alsnog gegrond voor zover dit ziet op

het verwijt dat verweerder klaagster ten onrechte heeft laten weten dat “zo nodig” na...

3. Advocaat wederpartij

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2021:17 22-01-2021

Klacht over advocaat wederpartij in een familierechtelijke zaak. Voor zover klager de

klacht namens de minderjarige kinderen heeft ingediend, is hij grotendeels niet-

ontvankelijk verklaard omdat de kinderen geen eigen rechtstreeks belang hebben bij

de klacht. Voor zover de klacht ziet...

10. Procesrecht

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:TADRSHE:2021:12 11-01-2021

Klacht van AG tegen advocaat van de verdachte. De klacht heeft betrekking op de toon

van en de uitlatingen in de door verweerder voorgedragen pleitnota. Klaagster verwijt

verweerder dat deze zich op onnodig grievende wijze heeft uitgelaten over het

slachtoffer....
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RECHTSPRAAK

Klacht over advocaat wederpartij in een familierechtelijke zaak. Voor zover klager de klacht

namens de minderjarige kinderen heeft ingediend, is hij grotendeels niet-ontvankelijk

verklaard omdat de kinderen geen eigen rechtstreeks belang hebben bij de klacht. Voor zover

de klacht ziet op het door verweerster gelegde beslag op de bankrekeningen van de kinderen,

hebben zij wel een eigen rechtstreeks belang. Hierin wordt klager als wettelijk

vertegenwoordiger van de kinderen ontvankelijk verklaard.

Voor zover klager klaagt dat verweerster onvoldoende geprobeerd heeft tot een schikking te

komen met klager, terwijl zij dat op basis van de vFAS-gedragscode behoort te doen, oordeelt

het hof dat de raad dit op goede gronden ongegrond heeft verklaard. De kwaliteitsstandaarden

in de gedragscode brengen geen afdwingbare rechten mee voor de wederpartij en verweerster

had voldoende aanleiding om de belangen van haar cliënte te behartigen door middel van

procedures. Ook de klacht dat verweerster grievende uitlatingen zou hebben gedaan, is door

de raad terecht ongegrond verklaard. Dat klager de verklaring van zijn partner over het

telefoongesprek met verweerster in een notariële akte heeft laten neerleggen, doet daar niet

aan af nu dit formele bewijskracht oplevert en geen materiële bewijskracht van de inhoud van

die verklaring. Ook de klachtonderdelen dat verweerster zou hebben gelogen tijdens het

telefoongesprek en klager door de procedures onnodig op kosten heeft gejaagd, heeft de raad

op goede gronden ongegrond verklaard.

Het hof oordeelt dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door een kort

gedingvonnis te executeren, terwijl zij ter zitting van het gerechtshof in hoofdzaak heeft

toegezegd hangende de procedure niet te executeren en vervolgens uit de beschikking van het

gerechtshof bleek dat het kort gedingvonnis inhoudelijk was achterhaald. Verweerster heeft de

kernwaarde onafhankelijkheid geschonden door de opdracht van haar cliënte uit te voeren

zonder daarbij een eigen weloverwogen afweging te maken tussen het belang van haar cliënte

tegenover het belang van voorkoming van onnodige polarisatie tussen de ex-partners waarbij

het belang van de kinderen een doorslaggevende rol had moeten spelen. Het hof legt aan

verweerster de maatregel van waarschuwing op.
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Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 22-01-2021
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2021:17
Zaaknummer: 200121
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RECHTSPRAAK

Klacht van AG tegen advocaat van de verdachte. De klacht heeft betrekking op de toon van en

de uitlatingen in de door verweerder voorgedragen pleitnota. Klaagster verwijt verweerder dat

deze zich op onnodig grievende wijze heeft uitgelaten over het slachtoffer. Klaagster heeft

desgevraagd ter zitting van de raad verklaard dat zij in haar hoedanigheid van advocaat-

generaal een van de bewakers van de orde en de naleving van de fatsoenregels in de rechtszaal

is en dat zij als procesdeelnemer verontwaardigd was over verweerders uitlatingen. Ook heeft

klaagster betoogd dat het slachtoffer niet mag worden belast met het indienen van een

tuchtklacht tegen verweerder, dat klaagster voor het slachtoffer mag opstaan en het handelen

van verweerder aan de orde mag stellen. Naar het oordeel van de raad heeft klaagster daarmee

niet voldoende gemotiveerd gesteld in welk belang zij rechtstreeks is of kan worden getroffen

bij de gedragingen van verweerder ter zitting van het hof d.d. 24 januari 2019. Dat is ook niet

gebleken. De kern van de klacht betreft de uitlatingen van verweerder over het slachtoffer.

Aldus is het slachtoffer, en niet klaagster, degene die rechtstreeks in haar belang kan zijn

getroffen. De raad overweegt voorts dat het mede tot de taak van Openbaar Ministerie behoort

om een behoorlijke strafrechtspleging en een eerlijk proces in strafzaken te bevorderen. Dat

een behoorlijke strafrechtspleging en een eerlijk proces door verweerders optreden in het

geding waren is evenwel gesteld noch gebleken. Klaagster is niet-ontvankelijk.

Instantie: Raad van Discipline 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak: 11-01-2021
ECLI: ECLI:NL:TADRSHE:2021:12
Zaaknummer: 20-345/DB/ZWB
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RECHTSPRAAK

Klacht over eigen advocaat. De raad heeft de klacht in alle onderdelen ongegrond verklaard.

Het hof verklaart klachtonderdeel a) alsnog gegrond voor zover dit ziet op het verwijt dat

verweerder klaagster ten onrechte heeft laten weten dat “zo nodig” na de comparitie nog

producties in het geding gebracht konden worden. Het hof legt aan verweerder de maatregel

van waarschuwing op. Het hof bekrachtigt de beslissing van de raad ten aanzien van de

ongegrondverklaring van de overige klachtonderdelen.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 08-01-2021
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2021:9
Zaaknummer: 200141
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RECHTSPRAAK

Klacht tegen advocaat wederpartij. Verweerder zou tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben

gehandeldspan class="c1"> /span> door klagers ex-echtgenote bij te staan als advocaat, terwijl

klager eerder was bijgestaan door een kantoorgenoot van verweerder in dezelfde zaak. Het hof

overweegt dat verweerder voor het aannemen van de opdracht van de vrouw in het

computersysteem van zijn kantoor heeft onderzocht of klager in de administratie van het

kantoor voorkwam, hetgeen niet het geval was. Vervolgens heeft hij naar aanleiding van de

vraag van zijn kantoorgenoot om klager als advocaat bij te staan, gevraagd naar diens relatie

met klager, waarop de kantoorgenoot heeft verklaard dat klager een kennis van hem was met

wie hij af en toe contact had en dat hij geen enkele bemoeienis heeft gehad met het geschil

tussen klager en de vrouw. Gesteld noch gebleken is dat verweerder aan de juistheid van deze

uitlatingen moest twijfelen, zodat verweerder hier naar het oordeel van het hof op mocht

afgaan. Verweerder kan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt van het feit dat hij de

vrouw als advocaat heeft bijgestaan. Vernietiging van de beslissing van de raad en de

proceskosten-veroordeling. Ongegrondverklaring van de klacht.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 08-01-2021
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2021:3
Zaaknummer: 200129
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