HCtl- VAN DISCIPLTNE

I 1 jan-uari2010
No. -5488

[Iof van Discipline
Beslissing

naar aanleiding ven het boger beroep vên

I

-t:-€-nJ .

dr. orr, W,G" Verkruisen.
advocaat1e Ám$erdam,
'vcrweerdsr.

l.

flet gq4ins in eelsteasnleg
I"lei hof verwijst naar de b€slissingvao de Raad van Discipline in het resso.
..{mstcrdanr(verder: de raad) van 2! april 2009, onder nuínmer 08-217Á,aa
pái'1ijcntoegezonCen
op 2l april 2009, waabij een hiachl van l4aagsr€rtcge
verweerdergedeeltelijkniet-onrvankelijk
en <
en gedeeltelijkgegrondis verklaard
rnàatr.gelvanberíspingis opgelegd.
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vervolÊheslissin no.5488

",

I|et eedinq in boJsef"beroen

2.1

l)c nremorie waarbij ll"agsrcr van deze beslissing in hoger beroep is gckomen is
op 14 mei 2009 ter griffie I'an hel hof ontvangen en de mcrnorie waarbij
verweerdcr van dezr beslissingin iroger beroep is gekornen is op 19 Ínei 2009 ter
griÍfie van het hofonwangen.

2 ^1 l{el hoÍheeft voorts kennis genomsn ?anl
de slukken van de eerste aanleg;
d*

u*
tg!te"-ott*_
gernaohtigde van klaagste,r;

mr.

J.M,

Beer, advocaat te Arnslerdam.

de a[twooÍdmcmorie (tevens repliek) van verweerder;
eel briefvan mr. Beer aanhet hof r'afi 14 oktber 2009.

Hel hof heeÍt de zaak mondeling behandeld &r

openbare zitting van

30 oktober 2009, waar klaagster vergezeld van mr. Becr, alsmede verwwrder

vergeze.ldvan mr. l-C" van Driel, advocaat tc Asssn zijn veschenen,De
gemachtigdenhebbenzich daarbij over en we€r van pieitaaltekeningenbedrend
die aanhet hof zijn ovcrgelegd.
3.

De l4acht
9e klacht boudt volgensde overwegingcnvan de raadin - waartegsilovsr en1ryeer
geenbeewaaris gernaakl- dat ven esrder,in strijd met srtikel4ó Advocatenwel,
a) heeft ve nimd te vcrmijden dat zijn wijheid en onafhankelijkheidin de
uiroefcningvan het beroepin gevaarzoudenkunnenkomendoor medewetkingte
veÍlenen aan een construcdewaarbij hij de belangenvan klaagsleÍ njet meer
adeqtraatkon behartigen;
b) zich ten onÍechïe heefi belasr met de behBrtigingvan de belangenvan í\'ee
paÍtijen terwijl aannemelijkwas dat de belangenvan di€ partijen, althaxsde tc
ver*achien o$wikkeling daarvan,legenstrijdigwaren;
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e) in 2402 hee& veriruimd om mer klaagslerte overleggenovcr.de rnogeljjklejd van
docr Ceoverhcid gefinancierdcrechlshu1p,tonvijl daaaoeop dal mornenrbepaa"ltl
aanleidingbestond;
d) excessieÍ'declareêrt
en op€en voor klaagsteronvoldoendeir,zichteiijke wijze. Ri.:
dit ondenleel vprr de klacht dient betrokken re wor<ien dat de excessreve
honorcrÍng 'yan sïiDhting X ievens aal verweerder moet word€n loegrjrgkend'ienvijl hei er krvcndien alle schijn van heeff dat luj mede vcordelenheeÍi van. cn
dcrhalve beloord wordt rncl irorgecn stichtirg X van klaagstc; wcnsl te
onï!angcnl
e) weigert, ondanksnerhaajdcverzoeksndaarloe,orn rve! te gB.antot bi:gmtingvan
zijn declaraties,

De leileu

.{. I

Verweerde; heeft zich in ccn inleidendeopmerkjng gekeerdtegende wtxrgave,,zn
de tbiten die onder 3.8. ven'at is in de beslissilrg van dc raad. Deze opmerking
behoefl geen verdere behandeling"aangezien het hof uitgaal van zijn eigen nr
volgendevaststellingvan de feiten.

4,2

Klaaester is op ?8 okobcr 1996 sïachtoffr geworden van ecn vcrkeesongeva!
Voor de schade heeft zij verhaal gezochr bt dE W.&M-verzÈkeraarvan rie
aanspv4ft3lljlE automobilist, aanvar*elijk met behulp van de bijstard vàr een
scháderegel
ingsbureau.Sindsjanuari 2000 trad verweerderais haaradvocaaÍop.

.i .J

Ilind qovcmbcr 2001 heeft venvccrder nar:tensklaagsÍer sen procedwt aanirangig
gcnraakrlegen de automobiii* en diens verzekcraar.In de dagvaardingwerci ecn
schadêvcrgoedinggevorderdvan f 2,874.781,i1?vermeerderdme1renteen kosten

1.4

In of omsbeeksckobcr 2002 heefl klaagsrerlatsn weten cai zij niet móer rn stila!
was dc ko*cn ván recht$biisranC
lc be1alen.In verband hiermer vond ee].|lresprekÍng
op het kantoor van verwetirderplaats tussen (onder mcer) klaagstercn vervveerder.
ln een brief van 23 oktober 2002 - die klaagster onlkent ontvangentê hebbcn-. is
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een bcvgstiging door verwcgrdcr aan klaagstcr van de inhoud van dat gesprck tc"
lezÊn:
"{ ..} De aanleiding voor de bespreking vormden het pleidooi in uw zquk dltt t-taal
gepland poor 2B novlnber
oansrsande, hrse
betalingsachterstand en
./ïnuncieríngsproblemen die er in tw zaak djn onrstaan. Ik begin met dit ldat.,iíe.
lk zegde u loe dat ik w tle pretíeze hoogte van de thaw openstaandan()ta't zau
ntededelen.íltelnu, het be*ef een bedrag van € 8i27,17. Iíienan hesíi €' t.iJJ.92
beaek*ing op de schadeberekening dmr het ïryA9. € 6.693,25 heefi betrekking ap
honoradum en door te berekanenkosten(.-.)
Ik_hebu gezegddat u thans verrnoedelíkin aanmerLingkomi voor door de averheid
\
t3

g!"frn*itrdu

rt,hrth

ld

fu" , ut"rr""tl

U heefi ons dattrop wetnls!
""
"n.
gezegd dat u geen gebruik wílt maken yan de eventuelemogelit'kheidtat door zle
overheLl bet.relde rechtshulp(.. .). ''

,'í t

U"

da
":n.,
rdcr

Srichting), waaruand" bestuurdersdes
*

r*. D"

Stichtingbleek bereid de financieringvan dc rechtsbi"jstar:d
over lc nemen"

4 .6

Op I november 2002 heeft klaagsterecn "^cte van cessieen volmachr" gerekend,
levens inhoudende een overeenkomst, uaarin

zij

o.

d" Stirhtingt* h"horu. u* h
neÍtq-apbreugst
van hetuitcin

rveeryegeven haar

- na afuekvandekostendie

aande Srich
\

kon

"*

d*

edrag"

Per brief v:ur 8 juni 2007 heefi verweerder een concepideclaraueaan k)aagste;
gestuuÍdten bedragevan € 108.i27,25.Ter toe.lichtingis in dc briei' opgcncrkt:
"(....1 Teneinde u op de haogte te houden van heÍ grote bedrag aan l<o^sten
dat
inmiddels in uw zaak is gewewla,(...) ''
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4.8

De rechtbtankUtechr heeft bii (niet u.itvoerbaarbij voorraad vcrklaarri) vonnis
van 12 september 2007 (onder mcer) de vcrzckeraar veroordeeld om eeÍr
voorschotvan € t 00.000,--aan klaagslerte voldoen.

4 .9

Naar aanleiding 'van het voruris *n

1.2r"pt".b".

2007 h

o

4. i {}

\i
\/

b.gin
-in"

!'erwecrder en klaagsrer hebhen lrerrocirstel besp:oken u.aarra kiaagsier heelt
ingestcmd me1 het voorslel. Venveeider heefi de inhoud van ber gesprckbrj briei
van 15 oktober 2007 bevestigd. In deze brief heefl hi.j tcvens r,oorgcrqkendilat

V

kl*g.,.roplruriru*d.,r.,.,d*Sriffi

C

,u,t

€ ?50.000 - na afuek van de juridische kosten cn ovcrige kcsterrr'€ l2(i.0{X}.f,na

o

t

€,240.000iË 50.000)in :otaalnerto€ 340.000eouontvangen.
i)aama is tussen partijLï discussieontstaano.zer de aÍiekening. Venrcerder hecfi
hve:;tíe
daarnabij bdel van 3l oktober 2007 rneegedeeld*(...) ln bovengenoenzde
tijla ths t h.ssen u en (de Slichti,tg) een belangenconlict te ontsíadndat weilichr
niet uansropds overbrugbaar

is. Onder dergeiijke omstandigheden schrijven de

gedragsregelsvoor acivocatenm[i vaar om mij geheel uit de zactt lerug te trckkon
Ont die reàen trek ik n

hedenterug.''.

4.12 ;t:!.trtirg n*n a. rr*l"

Il

l

vanderer.htbank
*n klr.gyr" Bii vonnisvan de Voonieníngeruecbter
",lg!*C-g
Utrecht van 2l dec€mber20()7 l-s op vorderi:rgvan klaagstercíe vcrzekeraa.r
veroordeeld tot betaling aan klaagster van een voorschol van € 100.000.- er de

plaatsgcr<rncien,

4.13

gss.J.)ter
)p
ln aprjl ?008 hebbenklaagsterèn de Slichting ecn escrow-ovËre-cnkomst
basis wearvan hct door de verzckeraarnog verschuldigdc restant yan € 650,000,-onder een notaris is gestoÍ en geen uitkering zal worden gedaan zolang gcen
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schikking tussen die pani-ien is bereikt of daartoe ia een in krachr van ge$,i-isCe
gegaan vonnis is beslist. Klaagstcr en de Stichting hebben geen oveÍ€ens1erff!)ig
bcreikl over de verdeling yan dil r€stait. Een cnherroepelijke uitspraak van dc
rechterhoudendcecn vcrdeling ontbrekt nog, zii het dat bij vonnis va:l 6 novenrber
2008 de Stichting is vcnonjceld er&rn mce to q'erken da',aan Uaagster€ 15.C00wcrdt tretaàldien ls-stev,rn de escroqrekenins.

4"i4

Inmiddeis heeft de Raad van Toezicht Àmstetdan: loÈrsteirunins verlcsnd de
declaratievan rerwesrdsr te lregr<rten.

5.

De beoordeline

Ont':anklUirheid klaclionderdelen a) en c)
5-1

De klachtonderdclen a) en cJ betrellen gedrugingen van verweerd.erin ?002 De
raad heuit, gelst op het tijdsverloap lussen dczr Deriode en het momcnl v'.rn
indiening van de kiacht te w€ten cinil 2007" klaagsterniet-ontva:rkelij
k geachïrn
deze twce klachtonderCelcn. Daarvoor ziln als argumenten genoemd, rrskelijk
weergegeven,dat klaagsll:r ten onrechte 5 jaar heell gewacht.rnerindienrng van de
klacht, tenvij I doorsiaggevendis het belang van vern'eolcierb4 de recbiszekerhcid
<1a'"
ziin optrcdentuchtrechtelijknict meËrÍer discussiekon wordengesteld fegeri
Cit oordeelis klaagsterin beroepgekomen.

5.2

Bij de beoordcling van de vraag of een klacht over een advocaat nog tijdrg rs
ingedieod dienen van geval 1ot geval wee belangen re rvorden afgewogen, te
rveten:enerzijds het ten gun*c van de klager wegende maatschappelijkbelang dat
hei optreden vÍrn soÍ advocaat door de tirchtrgchrtcr kan u'orden gcloelsll
anderzijds het belang dal een alvocaat heett bi; tnepassing van het beghsei var.:
rechtszekerheid.Dit beginsel houdt onder mcer in, kori gezegd,dal een cdvocaa!
zich niex na €an als oruedelijk te beschouwsrl lange tijd nog bij deken en
tuchtrechter moel veran!$'oorden voor zijn ontrcdcn van destijds (zie bijv. HvI)
i 997, blz. 92).
12 februari 1996,no. 209ó, Advocatenblad.

)-J

Welkc termijn met beirekking tot het ruet-ontvankelijk verklaren wegens
tij dsverloop moet rvorden aangchouden,kan niet op voorhand wo:den gezegc
(HvD I juii 1996, nc.21?5. Advocarenblad1997, hl.z. 56q). I)c uittr<omsr
var dc
hiervoor bedoelde afweging zal stecds van geval to! geval aan de hand van de
omslandighedenworden trepaold. Factorcn die een rol kunnen spelen zijn onder
rneer - derhalve nict uitsluitenci -

de aard c'n het gcu/ichr van de kjacht de

afbankelijkheid van de Uager van de advocaar legcn wie de klachr is genc)x en,
hczten van[it de positie van de advosaat.de vraag r:f dc advocaal na verloop va:r
'.tjd nog redclijkenvrjs rrre! een ktacht over ::ijn optreden hecft mceten rekcnen.
alsmÈdede waag oÍ"de inmiddels vcrstrekentiid de advccaatin een nadelige
tlewijspositie heeft gebracht.

5.4

Het hof acht aannemelijk dat klaagster cersl i:r oktober 2007 het nocdzakelijk
jrzjcht hêeÍi gckregen in dÊ betekenis cn dc gevr,rlgcn voor haar v;ir de
vco:waarden in de "Rcte van cessie q: volmaclrt" vatr novernbcr 2002 ïlen
hecft vcr*eerder schriftclijk becijferd daÈ na aflrek van vcischiliendc posten waaronderde door hem op € 120.000bcgrotepcsr'Juridischeen overigekosteÍ"
* klaagsteringcvolge de Acte van cessieslechtscirca € 340.000zou óntvaÍgen

,l

van de € 750.000waarop de zaak rvasgeschikt.Het is niet aannemelijk.rxrchzrjn
daarvoor aanwijzingen voorhanden, dat klaagster in een eerCcr stadiurn íi*
es vat deze vool haar bezwirrende

overzien Í-{et

tijdsverloop kan dus niet aan bewusl "wachlen" van k'laagsterworden geaveleÍ.
llvenmi:r is verweerder door her (ijdsverioop rn eeu nadeliger bewlispos:1re
gebracht.aangezren<ie beoordelingvan de klachrcnderdeiena) en c) slcchts
waarderíng vaxrvast$aande feiten vcrgl^ @

tn

@ht
Klachtonderdeelc)
5.5

in overecnsternrningmel de ckcnologi* val de gebeunenjssenz-aihel llof eersl
klachtonderdeelc) beoordelen.
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5.6

ve.vols Lresli

no.5488

Verwcerder bestríjdt dat hij hccii verzuimd met klaagster te overieggen over de
mo8elijkheid van een toevoeging. en verwijst daartoc naar zíjn brief van
23 oklober 20C2, hierboven gccileerd (4,4). Of klaagster die brief heeÍi
ontvangen, war zij betwist, kan in he1 n:idden blijven. lrnmas, ook ais ewan
wordr uitgegaán dat kiacgster dic brief wel heelï ontvarrgeti siaagt het
kïachtonderdeel.Volgens de ao':gehaaldeinhoud van die hrief hecíl venveerderin
cen kort tevoren gehoudel besprekingrnet klaagsler volstaan met de rnedcdeling
dat zij vesnoedelijk

in aanrnerking zou komen votrr dor:r clc overheicl

geÍina.ncierderechlshuJp,wáeryan hij het systecft heeÍï uitgelegd. Ug ,t: h$
blijkt niet Cat venveerder, zoals_hii behoordc te doen, aan klaagsrer her ll

vg)€ehoudendg qll sq!L!!.blC_Bd b'J h"t b"proe'"n
.!;
nochdarbi1 zo+!:_irij:yglgg$ behoorde
te docn,zich lreeÍivergewistvan(Ce
ijkherd van) de mo evcn van klaa

om dal rriet te willen. Irrriien

vetweerder dat een en ander wel heell gedaan, had hi,i dat {ook) schriftelijk
behorec te bevestigen. aangczien hcl ging om vcoriiclrting/a<iviseri:rgover crn
voor klaagster zccr ingri"jpende besiissing. Rceds omdat zodanige bevestiging
ontbreekt, moct ervan wordcn uitgegaan dat ver:'r,eerd11:I

:!1!9!5lgg19emde

geslagcn worden op de verkJaring van de ex-echtgenool van klaagster die

vcrweerdcrin hogerbcmepnog heefi overgelegd.Het hof zal klachtrrnderdeel
c)

a!!99-srgr9!gr9*&r9!
Klachtonlerdelen a) en b)
5.7

De onderdelen a) en b) van dc klachl lenen zich voor gezamenlijke behandeling.
In haar toolichting op deze onderdelenheelt klaagsteÍ zowel voor dc raad als vuor

L

veÍdcreprocesliÊarciering- dE iaschà.keling
van de Stichting-- ontoclaatbÊar
rs"
Venveerderis uirvocrig op dit ver*ijt ingegaan,waaruil het hof afleidt dat hii
l:eeft onclprkenddat de klachtonderdelen
a) en b) medc i:e*gen deze centralc
steliing aan de orde re stellen, ofschoon zij niel naar vorcn springt in dc
fonnulering van die klachtonderdeicn,
als rveergcgcvcnonder 3. Ook hcr hof zal
daarorndezecentralestcllingbesprcken.
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Klaagster betoogt dat de constructie ontoelaailraaris orndat, naar zij verondersteit,
vcmeerder van de Stichring een dee! ontvffrgr van her quola pa.rsIilis (hierra:
QPL) waarop de Stichting ingevolgc de Àcte van cessieaanspraakheefi..en aklus
.hetvoor advocaten geldendeverbod omzcilt dat neergelcgd is in gedragsregel25
lii 3 . Naar het oordeel van het hof is de juistheid van de veronderstelling*.aarvan
kiaagsler uitgaal o:rvoidoendeaannemciijk geworden. Zekcr is in elk geval dar de
St chiing tot op heden aan yerweeriler niets heeft doorbstaaki van h,;:rbedongen
QPL, daf immen nog oF de escrowrekening staat, De veronderstelling riat de
Stiehting in de toekomst alsnog een deel van het QPL aan venveerder zal
dcorbelaier; baseert klaagster uilsluitend op de familierelatie tussen verweerdcr
en het destijdse bestuur van de Stichting. Dar acht het hofonvoldoendc.

) .v

Naar het oordeel van hcï hof rs Ce gevolgde construclie echter op een andór punl
ontoelaatbaÁÍ,namelijk in zcverrc v€nvecrder invk:ed hee.Í1gehad op de bepaling
{door her bcatuur vaa de Stichting) van de proÍientuele on'.vaagvan hct QPL Cat
de Stichting.zan klaegstcr bedong, Bii-de v-astsle,lling.
van 4ar percentagehadden
af !t::!t!gg 91 kiaagster im-rners_eenregensrrijdig belang. Dat verq'eerderdie
invioed heeÍ1gehad,ieidt het hof af uir de verklaring die verwecrdetter zrlting
van de raad heefi afgelegd, inhoudende:

" D:tg.?:yg!

3rr!,k:_,nede da! mijn maedernltmensde síichringzaken

beoordeelt.Somsbetrektztj mijn vader daarbij. Er wordr geengebruik
gemaakt van externecdviseurs. Ik heb ze voorgelichl stverde zaak."
Hierbii iaat het hcf mecie gelden dai de stellingen van verweerderniet de

veronrierslellingwettigendat de oudersvan verw'eerderzelí zoudenbeschíkkcn
over de deskundigheiddie vercisl is om ecn schatting tc maker. var: de
proceskansenen -risico's, alsmede dc te vcrwachten
lerselschadezaakals de onderhavige.

J.lC

ln hct vcriengdedaarvanacht hel hnf voldoendeaannemelijkdat het bestuurvan
de Stichti.ngevetteensop het kompasvan verweeiderzou varenrvanneerhct;rirn
standpl:rtt zou moelen bepaicn over de

aanvaardbaarhejcjvarl dtn

HOF VÀN DISCTPLU\'E

schikkingsvoorstel van de verzekeraan.Ook in dat geval zou venveerdcr in dc
positie zijn dat bij tcgensrrijdigc belangen beha"rrigt.Ook in dal opzicht achr her
hof de construotieontoelaarbnar.

5.1i

Uit hervoorgaande
volgrd"!!*!,gf:91-".|::

"!ryqs"e'g$'rgktaarc

dienlre

raorden, en dat de gegmndverkiaring door cie raad van klachtondcrdcel b)
hevestisd dicnl te worden,

Klachtonderdelend) en e)
5.':2

Klachtondenlelcn d) en e) worden geirarnenlijk bebandeld. Deze betreflei Ler
verwijt aan verweerder van exccssief en op een onvoidoende inzichtelijke rv:iz.e
deulareren.De raad heeft.in dit verbaad klaagsler crrtvankelijk geàcht DaaÍcvcr
rvordt bct volgende cverwogen:
a)

Anders dan verweerder mecnt heeÍl klaagster. zcals aok dc raad hecff
ovÈrwogen,ee* êige! beiangom de declararierer discussictc steilenen dezc
zo nodig tuchtrechtclijk te doen toetsen. Ëier bedrag waarop verreslder
meent te kunnen maken $orcii voisets de cessie ren laste van
ktr"gt*.

it *i"d"

afrekening van de Stichting, rvaarmee

ir"t*g i" a"o pro.
".r
r{llcen bij excessief declarercn is eventueel esn rol vooi de tuchtrechtsr
t

K

b)

*'cggelegd" Daarvar: is in deze zaak echter gecn sprake,nu rict bij sumrniere
bescnouwing kan worden geconclucieerddal verwcerder (al dan nicr met
híjstand van kantor:rgenoten val1 hem) zijn

declaratics sch-ro:neli-jk

o:gd'9"e"i9{,-51*"gi}:31-qrytr9tl9t ti:ltet j!-!9 !ïl!:*s "a'r
dc ll"aad van Toezicht die nu bereid blijkt 1e zijn Io1 begroting ovcr te gaan.
Voor het verwi.jt aan verweerder da1hij geen medewerking aan de begroling
heefl verleend, is onder derr onstandigheden geen grond meer.
t)

Verweerder blijkl in eersteaanleg abusievelijk de door hem en zi.jl collega's
aan deee zaal bestedctijd in <jeperiode vocr i I mei 2003 niet gespeciiiceerd
tc hebbe.n.Bij nTemorieheeft hij de uitdraaj over deze periode, voorzicn van
een uitleg, alsnog overgelcgd. Dit breng mee dai de grondslag aa:r dit
klachronderdeelkomt te ontvallen.
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veÍvol€i
beslissing
no.5488

- tl

zi.in dus alsnog ongegrond.
!9iag_t<]acn1o1!er_delen
Slotsomlen aanzien van da (on)gegTondheidvan de klaehtonderdelen; maatege!
5.13

!{et bovenstaandebrengt mee dat de beslissing van de raad zal worden vernictigd:
de klach".onderaelena), b) en c) zijn gcg.ronden de onderdelen C) en e) als;r<rg

cngegmnd.Ygï:g{g.r l.l$gfe=scloten Ín dc adrisering

L

cr

betrckkingtot hs! benutten van de mogeiijkheid van een toevoeging, en heeft in

qqal ggl":n ïl

g
hnancicrin
?qg el"at$Le Tryg5lig _r:oll de verdercproces

nangedrsgen.Geiet óp de emsi van deze feiten kan niet vclstaan wordcn met de

m""g:gg',gj9!lpLnq zoali_'a::Igaades opselegd.
5.14

Klaagster hcert in hoger beroep opnicuw gevraagd om een uitspraal ingevolgc
anikel 60c van de Advocalenwstr,om welke uitspraak in eerste aanleg ook 'was
gevraagd waarop loen :riet is beslist. Het hof zal klaagster in dit verzoeli nietontvankeiijk verklaten, Alleen de deken van de plaarselijke or<ievan advocaterr
kan een dergelijk verzoek doen en dit dienr gericht ie ziln tot de voorziltcr van dc
rnad.

6"

f)e beslissiag

Het ftoí;
-

verklaart klaagsÍer niet-ontvank€lijk in baar verzoek om een uitspraak
ingevolge artikel 60 c van de Advocatenwet;

-

vcrnietigÍ de beslissingvan de Raad van discipline van 21 april 2009.

en, opnicuw beslissende:

verklaart klaagslêr ontvankelijk in de klaehtonrlerdel en a) en c)i
verklàart de klachtonderdelca a), b) en r) gegrond;
verklaart de klaehtond erdelen d) en e) ongegrond;
legt voor dc gegrond verklsarde kllchtonderdelen aan verwecrder op de
maatregel van schorsing irl dc uiloefening van de prakrijk

gedurcndc c,cn
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rydrsee.
Àldus gewezen rJr:or mr" C,J.J. van
Maan*n, voorzitter, mys. W"K" van lluren,
J.C. Vegter-b'ieten-(i"J"S. Eouwens en
J.S.W. Holtrop, ledcn, in tegeaï,oordighsid vàr
rar, I"F. Íichouwink" grifiia., en in het openbaar
uirgesprokenop I I janirari 2010.
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De besiissing
is vcrr.nnden
op 1l janrad 2010.
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