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‘Uitspraak tuchtrechter opmaat voor civiele schadezaak’
Raad van Discipline schorst Hans van Lookeren Campagne voorwaardelijk
STICHTING GOWP WINT TUCHTZAAK TEGEN VOORNMALIGE ADVOCAAT

De stichting GOWP, die succesvol de belangen behartigt van gedupeerden in een groot aantal
overkrediteringszaken, heeft nu ook een overwinning geboekt in een tuchtzaak tegen haar voormalige advocaat
Mr. Hans van Lookeren Campagne. Dit blijkt uit een beslissing van de Raad van Discipline d.d. 4 juli 2016.
Het tuchtcollege heeft de gewezen advocaat van de stichting de op één na zwaarste tuchtmaatregel opgelegd,
als gevolg van diverse overtredingen van de Advocatenwet. Naast een voorwaardelijke schorsing met een
proeftijd van 2 jaar, dient hij ook de kosten van de procedure aan de Orde te vergoeden.
De advocaat heeft onder meer ten onrechte te hoge griffiegelden in rekening gebracht, die hij daarna – in strijd
met de regelgeving - trachtte te verrekenen met uitgereikte facturen, voor overigens ook nog eens niet
verleende diensten. Op basis van het Dekenoordeel, dat aan deze tuchtklacht voorafging, moest van Lookeren
Campagne al creditnota’s verstrekken voor een bedrag van circa € 40.000 en dossiers die hij ten onrechte nog
onder zich had gehouden aan de stichting retourneren.
De voorzitter van de Stichting GOWP, Frans Faas zegt in een reactie blij te zijn met de uitspraak. ‘De
handelwijze van de advocaat suggereert een gebrekkige integriteit en kan dan ook niet door de beugel.
Nu deze zaak ook nog eens niet op zichzelf blijkt te staan, is een stevige maatregel op zijn plaats. De
advocatuur dient tenslotte gezuiverd te worden van lieden, die het klantbelang niet centraal stellen en
er door incompetentie of onverschilligheid een rommeltje van maken’.
Aan de klacht inzake de beroepsfout, waarbij de advocaat naar de mening van de stichting, de verjaring niet
tijdig stuitte, waardoor zaken verloren gingen, kwam de Raad van Discipline nog niet toe, omdat daartegen de
mogelijkheid van cassatie openstaat en er dus geen sprake is van een eindarrest.
Faas betreurt het voorts dat van Lookeren weigert aan de stichting de ten onrechte in rekening
gebrachte bedragen en gemaakte kosten (terug) te betalen. ‘Nu ben ik helaas gedwongen om een
nieuwe tijdrovende en kostbare civiele procedure op te starten om ook financiële genoegdoening te
krijgen. Die gaat er echter zeker komen, want het is niet in het belang van de stichting – en ook niet mijn
stijl – om dit soort zaken over mijn kant te laten gaan’
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