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1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:TADRSHE:2021:82 10-05-2021

 Raadsbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Verweerder heeft zijn advies aan

klaagster met daarin gevoelige informatie en een negatief procesadvies heeft

verzonden naar het adres van de ex-echtgenoot van klaagster. Het verzenden van een

vertrouwelijke, voor de cliënte bestemde, brief naar...

Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:TADRARL:2021:78 03-05-
2021

Klacht tegen eigen advocaat over zonder toestemming van klager zenden van

vertrouwelijke informatie en een procesadvies aan de rechtsbijstandverzekeraar, die

de zaak naar verweerster had doorverwezen. Verweerster had met klager een advocaat

- cliënt relatie zoals bedoeld in de Advocatenwet...

2. Eigen advocaat

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2021:86 23-04-2021

Klacht tegen eigen advocaat. Verweerder zou zonder overleg met klager of de

wederpartij een zeer belangrijk document hebben getoond tijdens het

getuigenverhoor. Het hof overweegt dat voorafgaand aan het getuigenverhoor wel

degelijk overleg over het inbrengen van de Excelsheet tussen...

3. Advocaat wederpartij

Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:TADRARL:2021:75 03-05-
2021

Klacht tegen advocaat wederpartij over overleggen medische gegevens van klaagster in

een familiezaak. De raad heeft de handelwijze van verweerster gelegd naast de meetlat

van de uitspraak van het Hof van Discipline van 21 augustus 2020 (ECLI:NL:TAHVD:

2020:142). In die...
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10. Procesrecht

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2021:84 23-04-2021

Klacht van curatoren over advocaat van de failliet. Nadat de raad klagers niet-

ontvankelijk hebben verklaard omdat klagers het vermogensrechtelijk nadeel van de

gezamenlijke schuldeisers niet voldoende concreet hebben gemaakt, verklaart het hof

de curatoren in beroep ontvankelijk in hun klacht....
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RECHTSPRAAK

 Raadsbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Verweerder heeft zijn advies aan klaagster met

daarin gevoelige informatie en een negatief procesadvies heeft verzonden naar het adres van

de ex-echtgenoot van klaagster. Het verzenden van een vertrouwelijke, voor de cliënte

bestemde, brief naar het adres van de wederpartij, levert handelen op dat in strijd is met de

kernwaarde vertrouwelijkheid zoals vastgelegd in artikel 10a lid 1 sub e Advocatenwet en

gedragsregel 3. Daarnaast is deze  gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die de advocaat op

grond van de gedragsregels 1 en 12 bij de behandeling van de hem opgedragen zaken dient te

betrachten. Aldus heeft verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Gegrond.

Waarschuwing. Proceskostenveroordeling.

Instantie: Raad van Discipline 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak: 10-05-2021
ECLI: ECLI:NL:TADRSHE:2021:82
Zaaknummer: 20-890/DB/OB
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RECHTSPRAAK

Klacht tegen advocaat wederpartij over overleggen medische gegevens van klaagster in een

familiezaak. De raad heeft de handelwijze van verweerster gelegd naast de meetlat van de

uitspraak van het Hof van Discipline van 21 augustus 2020 (ECLI:NL:TAHVD: 2020:142). In

die uitspraak is overwogen dat het overleggen van medische gegevens in een procedure

gerechtvaardigd kan zijn voor zover in de gegeven omstandigheden een reëel belang bij

adequate rechtsbijstand daartoe noopt. Daarbij dient dat belang te worden afgewogen tegen

het belang van de betrokkene niet nodeloos te worden geschaad door het overleggen van diens

medische gegevens. Bij de beantwoording van de vraag of die noodzaak of relevantie bestaat

heeft de advocaat een eigen verantwoordelijkheid en dient hij een eigen afweging te maken,

mede rekening houdend met de belangen van klager om niet nodeloos te worden geschaad

door overlegging van die medische gegevens. Deze afweging kan achteraf door de tuchtrechter

worden getoetst. Indien en voor zover het in het geding brengen van medische gegevens

noodzakelijk en dus toelaatbaar is, behoeft daarvoor geen voorafgaand overleg te worden

gevoerd met de wederpartij of de deken en is evenmin toestemming noodzakelijk van degene

wiens medische gegevens het betreft. De raad is van oordeel dat verweerster met het

overleggen van de medische gegevens en in het verlengde daarvan met het in het processtuk

opnemen van stellingen over de medische situatie van klaagster binnen haar eigen

verantwoordelijkheid en bevoegdheid is gebleven en een afweging heeft gemaakt op de wijze

zoals door het hof is aangegeven. Voorts mocht verweerster in beginsel afgaan op de

mededeling van haar cliënt over de wijze waarop hij stukken had verkregen (aanwezig in de

echtelijke woning).

Instantie: Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak: 03-05-2021
ECLI: ECLI:NL:TADRARL:2021:75
Zaaknummer: 19-206

Pagina 4 van 7 tuchtrecht-updates.nl

https://tuchtrecht-updates.nl


RECHTSPRAAK

Klacht tegen eigen advocaat over zonder toestemming van klager zenden van vertrouwelijke

informatie en een procesadvies aan de rechtsbijstandverzekeraar, die de zaak naar

verweerster had doorverwezen. Verweerster had met klager een advocaat - cliënt relatie zoals

bedoeld in de Advocatenwet en de Gedragsregels. Dat verweerster door Achmea wordt betaald

doet daaraan niet af. Derhalve moest verweerster de in artikel 46 Advocatenwet opgenomen

zorgplicht jegens de cliënt in acht nemen en was zij verplicht tot geheimhouding van wat haar

door klager is toevertrouwd. Het was verweerster bekend, althans had verweerster bekend

moeten zijn, dat klager geen toestemming had verleend om gegevens omtrent de zaak aan

Achmea te verstrekken. Desondanks heeft verweerster zonder klager daarin vooraf te kennen,

laat staan daarvoor toestemming te vragen, een aan klager verzonden brief aan Achmea

doorgezonden, vragen  van Achmea over de inhoudelijke kant van de zaak beantwoord en aan

Achmea een weliswaar voorlopig maar wel degelijk als zodanig te beschouwen (proces) advies

gegeven. Daarmee heeft klaagster niet gehandeld zoals een behoorlijk advocaat betaamt. De

verweten handelwijze raakt  de vertrouwelijkheid, zijnde één van de kernwaarden waardoor

de advocatuur zich laat leiden. Het is van wezenlijk belang dat cliënten in vertrouwen alles in

volle openhartigheid kunnen wisselen met een advocaat. Schending van bedoelde kernwaarde

is een ernstig vergrijp, dat in beginsel een forse maatregel noodzakelijk maakt. In dit geval

wordt geen maatregel opgelegd omdat verweerster nog maar net beëdigd was, weinig

begeleiding had, haar excuses heeft aangeboden en de ernst van verweten handelwijze inziet.

Instantie: Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak: 03-05-2021
ECLI: ECLI:NL:TADRARL:2021:78
Zaaknummer: 20-535
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RECHTSPRAAK

Klacht tegen eigen advocaat. Verweerder zou zonder overleg met klager of de wederpartij een

zeer belangrijk document hebben getoond tijdens het getuigenverhoor. Het hof overweegt

dat voorafgaand aan het getuigenverhoor wel degelijk overleg over het inbrengen van de

Excelsheet tussen verweerder en klager heeft plaatsgevonden, namelijk – in meer algemene

zin - ter zake van ‘de verrassingsaanval’. Klagers verwijt dat verweerder het document niet in

zijn geheel aan de getuige heeft voorgehouden als gevolg van het feit dat een gedetailleerder

vooroverleg door verweerder achterwege is gelaten, valt naar het oordeel van het hof onder

een klachtonderdeel dat reeds gegrond is geoordeeld door de raad. Hoger beroep ongegrond.

Bekrachtiging beslissing van de raad.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 23-04-2021
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2021:86
Zaaknummer: 200241
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RECHTSPRAAK

Klacht van curatoren over advocaat van de failliet. Nadat de raad klagers niet-ontvankelijk

hebben verklaard omdat klagers het vermogensrechtelijk nadeel van de gezamenlijke

schuldeisers niet voldoende concreet hebben gemaakt, verklaart het hof de curatoren in

beroep ontvankelijk in hun klacht. Het hof oordeelt dat de curatoren in het onderhavige geval

een klachtrecht toekomt als zij aannemelijk maken dat het beklaagde handelen van de

advocaat de vermogensrechtelijke belangen van de gezamenlijke schuldeisers in brede zin

raakt of kan raken, waaronder ook valt de belemmering van curatoren bij het onderzoeken van

verhaalsmogelijkheden. Niet vereist is dat de curatoren daarbij concrete financiële nadelige

gevolgen van de schuldeisers aantonen. In dit geval hebben de curatoren voldoende

aannemelijk gemaakt dat zij door het handelen van verweerster maanden later zijn benoemd

als curator, zij daardoor pas later de hen toekomende middelen voor verhaal konden inzetten

en zij extra uren ten laste van de boedel hebben gemaakt voor de door verweerster

geëntameerde beroepsprocedure. Hierdoor hebben de curatoren, als belangenbehartigers van

de gezamenlijke schuldeisers, een eigen rechtstreeks belang voldoende aannemelijk gemaakt.

De klacht van de curatoren tegen verweerster heeft het hof in beide onderdelen ongegrond

verklaard. Verweerster komt als advocaat wederpartij grote vrijheid toe de belangen van haar

cliënte te behartigen en zij mag daarbij in beginsel vertrouwen op de informatie die haar

cliënte haar verstrekt. Dat het gerechtshof heeft overwogen dat de stellingen van verweerster

de grens van het geloofwaardige overschrijden, betekent niet dat  verweerster op voorhand

nader onderzoek had moeten verrichten naar de juistheid van die stellingen dan wel dat zij die

informatie namens haar cliënte niet mocht inbrengen. Ook stond het verweerster vrij een

beroepsprocedure namens haar cliënte te entameren tegen de tussentijdse beëindiging van de

WSNP, nu haar cliënte daar belang bij had vanwege een reëel zicht op de schone lei.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 23-04-2021
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2021:84
Zaaknummer: 200222
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