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INHOUDSOPGAVE

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2021:101 21-05-2021

Dekenbezwaar over (onder meer) de wijze waarop verweerder zich tijdens een

politieverhoor als advocaat van een verdachte heeft gedragen is door de raad

gedeeltelijk gegrond verklaard. Het hof vernietigt deze uitspraak en verklaart het

dekenbezwaar ongegrond. Verweerder heeft zich niet...

2. Eigen advocaat

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2021:89 17-05-2021

Klacht over eigen advocaat. De klacht over de door verweerder gehanteerde strategie

van ‘achterover leunen (enkel beroepen op bewijslast wederpartij)’ verklaart het hof in

beroep alsnog gegrond. Van verweerder mag als advocaat in civielrechtelijke zaken de

parate vakkennis aanwezig worden...

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2021:93 17-05-2021

Klacht tegen eigen advocaat. Wederzijds appel. Het hof vernietigt de

gegrondverklaring van de raad en verklaart de klacht in zoverre ongegrond.

Verweerder heeft een jaar besteed aan het voorbereiden van een aangifte voor klager.

In beginsel is deze termijn te...

3. Advocaat wederpartij

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2021:96 28-05-2021

Klacht over de advocaat van de wederpartij. Verweerder heeft in de pers uitlatingen

gedaan over klaagster. Het hof is van oordeel dat de uitlatingen niet gekwalificeerd

kunnen worden als onnodig grievend en in strijd met de waarheid, maar verweerder

heeft...
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7. Financiële aangelegenheden

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2021:95 28-05-2021

Klacht over de advocaat van de wederpartij. De advocaat van klagers heeft verweerster

op 19 juli 2019 laten weten dat ingevolge het vonnis de hoofdsom “een dezer dagen”

zou worden overmaakt naar het derdengeldenrekeningnummer van verweerster. Op

25 juli 2019...
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RECHTSPRAAK

Klacht over de advocaat van de wederpartij. De advocaat van klagers heeft verweerster op 19

juli 2019 laten weten dat ingevolge het vonnis de hoofdsom “een dezer dagen” zou worden

overmaakt naar het derdengeldenrekeningnummer van verweerster. Op 25 juli 2019 heeft de

advocaat van klagers aan verweerster laten weten dat de hoofdsom was voldaan. Op 26 juli

2019 heeft verweerster het vonnis door de deurwaarder bij klaagster laten betekenen en op 30

juli 2019 heeft zij aan de advocaat van klagers laten weten dat het vonnis terzake de hoofdsom

zou worden geëxecuteerd indien niet tijdig zou worden voldaan. Van verweerster mocht

worden verwacht dat zij zou controleren of de hoofdsom was bijgeschreven op haar

derdengeldenrekening en, zo ja, de deurwaarder zou instrueren de executiemaatregelen ter

zake van de hoofdsom te staken, wat zij heeft nagelaten. Ten aanzien van de executie van de

proceskosten had van verweerster verwacht mogen worden dat zij eerst het standpunt van

haar cliënte aan de advocaat van klagers kenbaar had gemaakt alvorens executiemaatregelen

te laten treffen, wat zij eveneens heeft nagelaten. Er is sprake van schending van de

kernwaarde financiële integriteit. Het hof vernietigt het oordeel van de raad en verklaart de

klacht gegrond. Het hof legt verweerster de maatregel van berisping op.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 28-05-2021
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2021:95
Zaaknummer: 210027
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RECHTSPRAAK

Klacht over de advocaat van de wederpartij. Verweerder heeft in de pers uitlatingen gedaan

over klaagster. Het hof is van oordeel dat de uitlatingen niet gekwalificeerd kunnen worden

als onnodig grievend en in strijd met de waarheid, maar verweerder heeft wel de grenzen van

zorgvuldigheid jegens klaagster overschreden. Verweerder heeft zich tijdens het

mediationtraject van zijn cliënt, de ex-man van klaagster, en klaagster in de pers uitgelaten

over een belastingclaim van de Schotse belastingdienst. Verweerder wist dat de mediator deze

kwestie (die weliswaar geen deel uitmaakte van de mediation) in het kader van de lopende

mediation had aangekaart. De kwestie zorgde er volgens die mediator voor dat de zaak

volledig stil kwam te liggen. Bij die stand van zaken, de nog lopende mediation waaronder de

geheimhoudingsverplichting voor klaagster en de cliënt van verweerder, had verweerder niet

naar buiten mogen treden over een voor het welslagen van de mediation relevante kwestie.

Van verweerder mocht worden verwacht dat hij zich ervan zou vergewissen dat de mediation

formeel was beëindigd alvorens zich tegenover een derde uit te laten over dit onderwerp, wat

hij heeft nagelaten. Het hof zal, in tegenstelling tot de raad, slechts één klachtonderdeel

gegrond verklaren en de klacht voor het overige ongegrond verklaren. Het hof legt verweerder

de maatregel van waarschuwing op.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 28-05-2021
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2021:96
Zaaknummer: 200270
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RECHTSPRAAK

Dekenbezwaar over (onder meer) de wijze waarop verweerder zich tijdens een politieverhoor

als advocaat van een verdachte heeft gedragen is door de raad gedeeltelijk gegrond verklaard.

Het hof vernietigt deze uitspraak en verklaart het dekenbezwaar ongegrond. Verweerder heeft

zich niet onbetamelijk gedragen tijdens het verhoor. Niet kan worden gezegd dat hij het

behoorlijk verloop en de voortgang van een politieverhoor verstoord heeft zonder dat hij

daarbij een redelijk belang van zijn cliënt diende op een wijze waarbij de grenzen van het

toelaatbare en betamelijke zijn overschreden.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 21-05-2021
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2021:101
Zaaknummer: 200281D
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RECHTSPRAAK

Klacht tegen eigen advocaat. Wederzijds appel. Het hof vernietigt de gegrondverklaring van de

raad en verklaart de klacht in zoverre ongegrond. Verweerder heeft een jaar besteed aan het

voorbereiden van een aangifte voor klager. In beginsel is deze termijn te lang, maar gezien de

bijzondere omstandigheden van dit geval is dit aanvaardbaar. De door verweerder gestelde

obstakels voor het doen van de aangifte zijn door klager onvoldoende betwist en houden in

dat:

- het dossier zeer omvangrijk (200 ordners) was,

- onduidelijk was tegen wie nog aangifte gedaan kon worden gezien de eerdere aangiftes van

klager,

- klager en verweerder in afwachting waren van te retourneren stukken van de Hoge Raad en

- verweerder moest uitzoeken van welk delict aangifte kon worden gedaan zonder aan te

lopen tegen mogelijke verjaring.

Het beroep van klager slaagt niet en in zoverre bekrachtigt het hof de ongegrondverklaring van

de raad.

 

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 17-05-2021
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2021:93
Zaaknummer: 200294
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RECHTSPRAAK

Klacht over eigen advocaat. De klacht over de door verweerder gehanteerde strategie van

‘achterover leunen (enkel beroepen op bewijslast wederpartij)’ verklaart het hof in beroep

alsnog gegrond. Van verweerder mag als advocaat in civielrechtelijke zaken de parate

vakkennis aanwezig worden verondersteld dat aan bewijsvoering voor de eisende partij niet

wordt toegekomen als de wederpartij (ic klagers met verweerder) de gestelde feiten niet of

nauwelijks gemotiveerd betwist. Verweerder had moeten weten dat bij onvoldoende

betwisting de rechtbank de vordering van de curator zou toewijzen en dit moeten voorkomen.

Verder had verweerder een vermogensopstelling moeten (laten) opmaken zodat hij de

gestelde vorderingen van de curator gemotiveerd kon betwisten dan wel

schikkingsonderhandelingen kon opstarten. Verweerder heeft de kernwaarde deskundigheid

geschonden. Verder heeft verweerder door hem genomen aktes niet aan klagers voorgelegd in

concept en heeft hij ondanks zijn toezegging daartoe geen werk gemaakt van het feit dat

klagers dubbel griffierecht hebben moeten betalen. Het beroep tegen de ongegrondverklaring

van andere klachtonderdelen (niet in behandeling nemen klacht en onnodig grievende

uitlatingen tegen gemachtigde klagers) faalt en daarvan bekrachtigt het hof het oordeel van de

raad. Het hof legt aan verweerder de maatregel van voorwaardelijke schorsing voor de duur

van 6 weken op, omdat verweerder de kernwaarde deskundigheid op verschillende manieren

en meerdere keren heeft geschonden (en hij in het verleden al een waarschuwing heeft

gekregen voor de kwaliteit van zijn dienstverlening). 

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 17-05-2021
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2021:89
Zaaknummer: 210001
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