
3 Organisatie van de tuchtrechtspraak

Figuur 2 Rechtsgebieden van de tuchtcolleges
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De tuchtcolleges• De tuchtrechtspraak in eerste aanleg wordt uitgeoefend door
de raden van discipline. Er zijn vier raden van discipline. Hun
rechtsgebieden vallen samen met die van de vier gerechtshoven
(art. 46aa Advw). De vestigingsplaatsen van de vier raden zijn
Amsterdam, Den Haag, Arnhem en ’s-Hertogenbosch (art. 1
Besluit vestigingsplaatsen raden van discipline, hof van disci-
pline en kamers voor het notariaat).• De tuchtrechtspraak in hoger beroep wordt uitgeoefend door
het hof van discipline, dat is gevestigd in ’s-Hertogenbosch (art.
2 Besluit vestigingsplaatsen raden van discipline, hof van disci-
pline en kamers voor het notariaat). Het hof houdt zitting in
het gerechtsgebouw in Utrecht. De griffie van het hof is geves-
tigd in Den Haag.• Het hof van discipline oordeelt in hoogste ressort. Het advoca-
tentuchtrecht kent een gesloten stelsel van rechtsmiddelen.
Tegen beslissingen van de tuchtcolleges staat geen beroep in
cassatie open bij de Hoge Raad (HR 4 februari 1994, NJ 1994/352,
HR 25 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ8495, NJB 2009/1733
en HR 18 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK1605). Zie over het
bijzondere rechtsmiddel herziening nr. 31).

4 Raden van discipline

Samenstelling (art. 46b Advw)• Elke raad van discipline houdt zitting onder voorzitterschap
van een lid van de rechterlijke macht dat als voorzitter (of als
plaatsvervangend voorzitter) is benoemd door de minister van
Justitie en Veiligheid, voor een termijn van vier jaren. De maxi-
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mumleeftijd om als (plaatsvervangend) voorzitter in functie te
zijn is 70 jaar.• Kenmerkend voor tuchtrechtspraak is dat aan de tuchtcolleges
wordt deelgenomen door beroepsgenoten. In een raad van disci-
pline kunnen maximaal zestien leden-advocaten en dertig
plaatsvervangend leden-advocaten worden aangesteld. Leden-
advocaten worden op voordracht van de plaatselijke orden van
advocaten door het college van afgevaardigden benoemd voor
een periode van vier jaren.• Een lid-advocaat dient minimaal vijf jaren in Nederland als
advocaat te zijn ingeschreven en houdt kantoor binnen het
rechtsgebied van de raad van discipline waarin hij wordt
benoemd.• De maximumleeftijd om als (plaatsvervangend) lid-advocaat in
functie te zijn is 70 jaar. Het lidmaatschap van de raad van dis-
cipline vervalt van rechtswege bij verlies van de hoedanigheid
van advocaat.• De raad van discipline beoordeelt een klachtzaak in de regel in
een samenstelling van drie leden: de (plaatsvervangend) voorzit-
ter en twee leden-advocaten. Indien de zaak naar het oordeel
van een van de leden ongeschikt is om behandeld te worden
door een ‘kleine kamer’ dan wordt de zaak behandeld door een
‘meervoudige kamer’, die bestaat uit de voorzitter en vier leden-
advocaten (art. 47 lid 1 Advw).• Elke raad van discipline wordt bijgestaan door een griffier, die
geen deel uitmaakt van de raad (een griffier kan ook niet worden
gewraakt, zie nr. 32). De griffiers worden door de raad benoemd
en ontslagen en zijn voor hun werkzaamheden uitsluitend ver-
antwoording verschuldigd aan de raad van discipline (art. 46b
lid 16 Advw en art. 46ba Advw).
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