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Utrecht, 18 augustus 2020 
Betreft: toegang tot gefinancierde rechtsbijstand in tuchtzaken 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij vraag ik namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten, Disciplina uw aandacht 
voor het volgende. 
 
De NOvA onderkent het belang van het tuchtrecht als specialisme (en de daarmee gemoeid zijnde kwaliteit van het 
tuchtrecht) en rechtszoekenden – zowel klagers als beklaagden - kunnen via de zoekmachine van de Orde een 
tuchtrechtspecialist inschakelen. Disciplina juicht deze ontwikkeling uiteraard toe, mede gelet op het feit dat er in 
meerdere branches een toename lijkt te zijn van het aantal ingediende klachten en gevoerde tuchtprocedures. Over het 
algemeen komt het de kwaliteit van de procedure ten goede als daarbij sprake is van bijstand door in tuchtrecht 
gespecialiseerde advocaten.  
 
Op grond van het vigerend beleid van de Raad voor Rechtsbijstand komen rechtszoekenden in tuchtzaken (bij de deken 
of zelfs in de tuchtprocedure ten overstaan van de Raad van Discipline of het Hof van Discipline) echter niet in 
aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand op grond van de aanname van ‘zelfredzaamheid’ in klachtprocedures.  
 
Aangezien hiermee de toegang tot het recht in zijn algemeenheid, maar ook fundamentele rechten als het 
aanwezigheidsrecht ter zitting (denk aan een klager die gedetineerd is) ex artikel 6 EVRM onder druk komen te staan, 
verzoekt het bestuur de NOvA om ervoor te zorgen dat de Raad voor Rechtsbijstand haar beleid aanpast en ook 
toevoegingen afgeeft voor tuchtprocedures.  
 
Immers, deze zijn niet gelijk te stellen met de veel informelere, laagdrempelige klachtprocedures, maar betreffen een 
ingewikkelde met vele regels ingerichte procedure. Daarbij komt dat het de kwaliteit van de tuchtprocedure ook voor de 
beroepsbeoefenaar ten goede komt als aan beide kanten sprake is van rechtskundige bijstand door gespecialiseerde 
advocaten. Ten slotte dient te worden gewezen op het feit dat in medisch tuchtzaken aan rechtszoekenden in hun 
hoedanigheid van klager wel een toevoeging wordt verstrekt. Aldus treedt rechtsongelijkheid op en wordt er door de 
Raad voor Rechtsbijstand geen eenduidig beleid gevoerd.  
 
Uiteraard is het bestuur van Disciplina graag bereid deel te nemen aan een overleg tussen de verschillende betrokken 
partijen over dit onderwerp. Ik zie uw ontvangstbevestiging en reactie op het vorenstaande met belangstelling tegemoet 
en zend een afschrift van dit schrijven aan de Raad voor Rechtsbijstand. 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 

 
L. van Gaalen -  van Beuzekom, advocaat 
Penningmeester Disciplina 
 
 
 
 
 
 


