
 

 

      UITSPRAAK 22-016 

       

in de zaak nr. [dossiernummer] 
 

ingediend door: [naam klager], wonende te [woonplaats], hierna 

te noemen ‘klager’,                           

 

met betrekking tot: [naam aangeslotene], hierna te noemen 

‘aangeslotene’.  
 

 

1. De procedure voor de Tuchtraad 

De Tuchtraad heeft kennisgenomen van het dossier, waaronder:  

- De documentatie die door de Tuchtraad is ontvangen op 1 juli 2022. 

- De aanvullende stukken van klager van 31 juli 2022. 
 

Deze zaak betreft een verzoek tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in  

artikel 6 lid 2 onder f van het Reglement Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën).      

 

 

2. De tuchtklacht in het kort 

De klacht gaat over het afwijzen van aansprakelijkheid van de advocaat van klager door de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van die advocaat. 

 

 
3. De achtergrond van de zaak 

Klager heeft zijn advocaat aansprakelijk gehouden voor een beroepsfout. Aangeslotene is de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de advocaat en heeft aansprakelijkheid van de hand 

gewezen. 

 

 

4 De klachten bij de Tuchtraad 

Klager klaagt over de afwijzing van de aansprakelijkheid door aangeslotene. Hij verlangt een 

vergoeding van de schade die hij door het handelen van zijn advocaat stelt te hebben geleden. 

  

 

5.  Het oordeel van de Tuchtraad 

5.1 De Tuchtraad heeft op grond van artikel 5.2 van zijn Reglement tot taak te oordelen 

over klachten van een in de bijlage genoemde belanghebbende met betrekking tot het naleven 

van de Gedragscode Verzekeraars en daarover uitspraak te doen. Aan de Tuchtraad ligt daarbij 

de vraag voor of aangeslotene de goede naam van of het aanzien van en het vertrouwen in het 

verzekeringsbedrijf heeft geschaad. 

 

Kan de Tuchtraad de klacht van klager behandelen? 

5.2 De Tuchtraad oordeelt niet over een verzoek tot schadevergoeding. De Tuchtraad kan 

alleen oordelen over klachten die betrekking hebben op een tuchtrechtelijk relevante 

gedraging van een aangeslotene. Dat is, naar het oordeel van  de Voorzitter, bij de klacht van 

klager niet het geval. 
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5.3 Op de voet van artikel 7 lid 1 van het Reglement verklaart de Voorzitter van de 

Tuchtraad klager daarom kennelijk niet-ontvankelijkheid in zijn klacht. Dit betekent dat de 

Tuchtraad de klacht niet in behandeling neemt.  

 

 

6. De beslissing 

De Tuchtraad verklaart klager kennelijk niet-ontvankelijk in zijn klacht.  

 

Aldus is beslist op 31 augustus 2022 door mr. E.J. Numann, voorzitter, in tegenwoordigheid 

van mr. I.M.L. Venker, secretaris. 
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Relevante bepalingen uit het Reglement van de Tuchtraad  
 

Artikel 5. Taak 

1. De Tuchtraad heeft tot taak erop toe te zien dat de aangeslotenen ten opzichte van 

consumenten de goede naam van of het aanzien van en het vertrouwen in de bedrijfstak in 

stand houden. Bij de uitoefening van deze taak toetst de Tuchtraad het handelen of nalaten 

van de aangeslotenen met name aan de in de bijlage opgenomen toepasselijke gedragscodes, 

keurmerken of ereregelen zoals tot stand gebracht door de beroeps- of bedrijfsorganisatie.  

2. De Tuchtraad heeft daarnaast tot taak klachten van een in de bijlage genoemde 

belanghebbende met betrekking tot het naleven van de Gedragscode Verzekeraars te 

beoordelen en daarover een uitspraak te doen.  

3. Bij de uitvoering van de in de leden 1 en 2 bedoelde taak treedt de Tuchtraad niet in de 

plaats van de bevoegde rechter of een andere bevoegde geschillenbeslechter en onthoudt 

hij zich van het opleggen van civielrechtelijke sancties onverminderd het bepaalde in artikel 

6 lid 5. Bij de uitvoering van de in lid 1 bedoelde taak treedt de Tuchtraad evenmin in de 

plaats van een andere bevoegde geschillenbeslechter.  

 

Artikel 6. Procedure  

4. De Tuchtraad beraadslaagt en beslist over elke aan zijn oordeel onderworpen zaak steeds 

in een samenstelling van minimaal drie en maximaal vijf leden, zulks te bepalen door de 

voorzitter. 

5. Een door de Tuchtraad in te stellen onderzoek geschiedt: 

(…) 

f. na rechtstreekse indiening bij de Tuchtraad indien de klacht afkomstig is van een 

belanghebbende en de klacht de naleving van de Gedragscode Verzekeraars betreft; 

(…) 

6. In het geval als bedoeld in lid 2 onder f, wordt de klacht bij de Tuchtraad ingediend onder 

opgave van de naam van de aangeslotene naar wiens handelen of nalaten een onderzoek 

wordt verlangd, met vermelding van alle bekende bijzonderheden en onder verstrekking 

van alle gegevens en bescheiden die voor het onderzoek door de Tuchtraad dienstig kunnen 

zijn. 

 

Artikel 7. Bevoegdheid voorzitter  

1 De voorzitter is bevoegd een klacht die geen betrekking heeft op een tuchtrechtelijk 

relevante gedraging van een aangeslotene, of een klacht die betrekking heeft op een 

gedraging van een aangeslotene die kennelijk tuchtrechtelijk niet verwijtbaar is, aanstonds 

kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond verklaren. 

2 De voorzitter verwijst een bij de Tuchtraad aanhangig gemaakte zaak ter verdere 

behandeling en beslissing naar de Geschillencommissie, de Commissie van Beroep, de 

Ombudsman Pensioenen of de Letselschaderaad indien de zaak tot de bevoegdheid van de 

Geschillencommissie, de Commissie van Beroep, de Ombudsman Pensioenen of de 

Letselschaderaar behoort. 
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Relevante bepaling uit het Huishoudelijke Reglement van de 

Tuchtraad 
 

Artikel 5. Kennelijk niet-ontvankelijkheid en doorzending  

1. De voorzitter kan een klager niet-ontvankelijk verklaren in zijn klacht indien: 

- de klacht, ook nadat nadere stukken zijn ontvangen, niet voldoet aan het bepaalde in artikel 

6 lid 3 van het reglement of aan het in artikel 3 van dit HR bepaalde; 

- de klacht klaarblijkelijk geen betrekking heeft op een gedraging die vatbaar is voor 

tuchtrechtelijke beoordeling dan wel een gedraging van een aangeslotene betreft die 

kennelijk tuchtrechtelijk niet verwijtbaar is. Ook klachten van kennelijk onvoldoende 

tuchtrechtelijk gewicht kunnen op deze wijze worden afgedaan. 

(…) 

5. Tegen de in artikel 5 lid 1 van het huishoudelijk reglement vermelde niet-

ontvankelijkverklaring staat geen voorziening open. 

6. De voorzitter kan de in dit artikel bedoelde correspondentie door de secretaris doen 

voeren. 

 
 

 
 

 


