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1. Begripsomschrijving
klacht
elke redelijkerwijsals zodanigaante merken,mondelingof schriftelijk gedaneuitlating van ongenoegen
betreffendede totstandkomingen de uitvoeringvan een overeenkomstvan opdracht,de kwaliteit van de
dienstverleningdoor de advocaaten / of de hoogtevan de declaratie,door of namensde cliënt kenbaargemaakt.
klager
de cliënt of diens vertegenwoordigerdie een klacht uit.
klachtenprocedure
de op het kantoorgehanteerde
procedurevoor behandelingvan klachten.
klachtenregeling
dit document,zijnde de schriftelijkeweergavevan de op het kantoorgehanteerde
klachtenprocedure.
klachtenfunctionaris
de persoon,niet zijnde de advocaattegenwie de klacht is gericht,aan wie de behandelingvan de klacht is
overgedragen.
Indien de klacht tegenmr. Abbing is gericht,is mr. Van der Moer de klachtenfunctionaris.
Indien
de klacht tegenmr. van der Moer is gericht,is mr. Abbing de klachtenfunctionaris.
kI achtenr eg isÍr aí i efor muI i er
een intern te gebruikenformulier ter uitvoeringvan de in de klachtenregelingvastgelegdeprocedure.
kosten
de klager is geenvergoedingverschuldigdvoor de kostenvan de internebehandelingvan de klacht.
toepasselijkheid
de klachtenregelingis van toepassingop iedereovereenkomstvan opdrachtdie door één van de advocatenvan
Abbing van der Moer Advocatenmet de cliënt wordt aangegaan.
De klachtenregelingis eveneensvan toepassing
op de eventueelonder verantwoordelijkheidvan de advocaatwerkzamepersonen.

2. Doelstellingen
De doelstellingen
van de klachtenregeling
zijn
1.
2.
3.
4.
5.

het vastleggenvan een procedureom klachtenvan cliëntenbinnen redelijketermijn op een
constructievewijze af te handelen.
het vastleggenvan een procedureom de oorzakenvan klachtenvan cliëntenvast te stellen.
behouden verbeteringvan bestaanderelatiesdoor middel van goedeklachtenbehandeling.
advocatentrainenin cliëntgerichtreagerenop klachten.
bevorderenvan de kwaliteit van de dienstverleningmet behulp van klachtenbehandeling
en
klachtenanalyse.

3. Informeren van de cliënt
De advocaat
l.

wijst de cliënteropdat het kantooreenklachtenregeling
hanteert.

4. De interne klachtenprocedure
l.

Wanneereencliënt op enigerleiwijze het kantoorbenadertmet een klacht dan dient de betrokken
advocaatdaarvanin kenniste wordengesteld.
2. De betrokkenadvocaattracht samenmet de cliënt tot een oplossingte komen,al dan niet na
raadpleging
van de klachtenfunctionaris.
3. De betrokkenadvocaatrespectievelijkde klachtenfunctionarisdraagtzorgvoor eenbehoorlijke
behandelingvan de klacht met inachtnemingvan de onderhavigeklachtenregeling.In dat kader worden
zowel de cliënt als de advocaatover wie is geklaagdin de gelegenheidgesteldeentoelichtingop de
klacht te gevenaan de klachtenfunctionaris.
4. Geheimhoudingdient onder alle omstandigheden
te zijn gewaarborgd.
5. De beslissingop de klacht wordt door de klachtenfunctionaris
aande cliënt medegedeeld.
Deze
mededelinggeschiedtschriftelijk en bevateen met redenenomkleedoordeelover de gegrondheidvan
de klacht, al dan niet vergezeldvan aanbevelingen.
De beslissingop de klacht wordt tevensverstrekt
aande advocaat,tegenwie de klacht is gericht.
6. Wanneerin het contactmet de cliënt de klacht niet tot tevredenheidwordt afgehandeld,wordt de cliënt
erop gewezendat hij de mogelijkheidheeft zich tot de civiele rechterte wendenter verkrijging van een
bindendeuitsoraak.

5. Registratieen classificatievan de klacht
1'
2.

3.
4.

Alle klachtenworden geregistreerdvolgenshet klachtenregistratieformulier.
De klachtenfunctionaris
registreerten classificeertde klacht.
De klacht wordt geclassificeerd- naar wijze van indiening- als
A. mondeling
B. schriftelijk
- naaraard van de klacht volgensonderstaande
categorieën:
I. klachtenover werkwijze vanlbejegeningdoor de advocaat
II. klachtenoverjuridisch-inhoudelijke
aspecten
van de dienstverlening
III. klachtenover financiëleaspectenvan de dienstverlening
IV. klachtenover praktijkvoeringin het algemeen
Een klacht kan in meerdereklassenworden ingedeeld.
Indien de klacht naartevredenheidis afgehandeld,tekenende betrokkenadvocaaten de
klachtenfunctionaris
het Klachtenresistratieformulier.

6. Verantwoordelijkheden
1.
2.
3.
4'

5.
6.

De betrokkenadvocaaten daarnade klachtenfunctionaris
zijn verantwoordelijkvoor de behandelingen
afhandelingvan de klachten.
De klachtenfunctionarisis verantwoordelijkvoor een volledigeinvulling van het
klachtenregistratieformul
ier.
De betrokkenadvocaathoudt de klachtenfunctionaris
op de hoogtevan de verdereafhandelingvan de
klacht.
De klacht dient binnen vier weken schriftelijk door het kantoorafgehandeldte ztjn. Bij afwijking van
dezetermijn doet de klachlenfunctionarisdaarvanmet redenenomkleedmededelingaan de klageren
aan de advocaatover wie is geklaagd,onder vermeldingvan de termijn waarbinnenwel een oordeel
over de gegrondheidvan de klacht wordt gegeven.
De klachtenfunctionariszorgt voor een reactienaarde klager.
De klachtenfunctionaris
houdthet klachtendossier
bii.

7. Analysevan de klachten
t . De klachtenregistratieformulieren
wordenna afhandelingvan de klacht verzameldbii de
klachtenfunct
ionaris.

2. De klachtenfunctionarisbrengt van de afhandelingvan klachtenperiodiekverslaguit.
De klachtenfunctionaris
verwerkt de gegevensen maaktjaarlijks een analyse.

4. De klachtenfunctionarisdoet tevensaanbevelingenter voorkoming van nieuweklachten,alsmedeter
verbeteringvan procedures.

8. fntern bespreken
1 . Eenmaalperjaar wordende klachtengegevens
op basisvan een analyseop het kantoorbesproken.
2. Maatregelenter verbeteringworden voorbereiden gepland.
.). De klachtenfunctionarisis verantwoordelijkvoor het voorbereidenvan dezevergaderingen het maken
van een analyse.

9. Preventieveactie
l.

Op grond van dejaarlijkse analysevan de klachtenfunctionaris
beslisthet kantoorover de te nemen
preventievemaatregelenter verbeteringvan de kwaliteit van de dienstverlening.
De te nemenmaatregelenworden gezamenlijkmet de analysegepresenteerd
in de kantoorvergadering

