GEVOLGEN TUCHTRECHTELIJKE SCHORSING OF SCHORSING VAN (DE STAGE VAN)
RECHTSWEGE
Helaas komt het vaker dan in het verleden voor dat een advocaat de maatregel van
(tijdelijke) schorsing opgelegd krijgt dan wel door faillissement of schuldsanering van
rechtswege in de uitoefening van de praktijk wordt geschorst (artikel 16 Advocatenwet)
dan wel dat een stage van rechtswege wordt geschorst. Teneinde misverstanden te
voorkomen over hetgeen tijdens een schorsing wel/niet is geoorloofd, wordt het
volgende te uwer kennis gebracht:
-U kunt tijdens de periode van de schorsing uw praktijk als advocaat niet uitoefenen. U
dient dus uw praktijk neer te leggen.
-U mag ook niet meer in zaken als gemachtigde mag optreden.
-U dient zich te onttrekken als advocaat in procedures bij Rechtbank, Hof en Hoge Raad
en als gemachtigde in sector-kantonzaken en bij de bestuursrechter.
-U mag zich tijdens uw schorsing ook niet afficheren als advocaat.
Indien uw naam op een bord op de gevel van het kantoor staat vermeld, dan dient uw
naam te worden doorgehaald.
Bij een schorsing o.g.v. artikel 16 Advocatenwet mag u de titel van advocaat niet voeren.
-Hetzelfde geldt voor het briefpapier en de website van uw kantoor.
-U dient zich te onthouden van zakelijke correspondentie op kantoor-briefpapier of enig
ander briefpapier (ook niet op blanco papier), al dan niet per fax verzonden en van het
versturen van zakelijke e-mail berichten. Een eventuele elektronische handtekening of
onderschrift onder e-mail berichten waarin naar u zelf of uw kantoor wordt verwezen
dient te worden verwijderd.
-In telefoongesprekken mag u zich niet aanduiden, dan wel laten aanduiden als
advocaat. Dit geldt ook voor publicaties en/of (personeels)- advertenties.
-U dient uiteraard uw cliënten te informeren dat u de praktijk gedurende de periode van
de schorsing niet mag uitoefenen en dat u zich in verband daarmee door een andere
advocaat zult laten vervangen.
-U mag ook niet meer in zaken als gemachtigde optreden. Ook niet als amicus clientelae.
Via BAR/LAT worden de rechtbank Noord-Nederland, de Nederlandse Orde van
Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand van uw schorsing op de hoogte gesteld.
Wel blijven de Advocatenwet (en daarmee het tuchtrecht) alsmede verordeningen op u
van toepassing. Mocht u tijdens uw schorsing in strijd met enige bepaling handelen, dan
kan de deken uw gedrag tuchtrechtelijk laten toetsen.
In geval van twijfel of een bepaalde activiteit al dan niet geoorloofd is ingevolgde de
schorsing, doet u er verstandig aan de deken c.q. een lid van de Raad van de Orde te
raadplegen.

