
 

 

Plaatsvervangend griffier hof van discipline gezocht (tijdelijk/detachering) 

De tuchtrechtspraak voor advocaten wordt uitgeoefend door onafhankelijke rechtsprekende colleges: 

in eerste aanleg door de raden van discipline en in hoger beroep door het hof van discipline. De raden 

en het hof worden ondersteund door griffiers en griffiemedewerkers.  

In verband met een zwangerschapsverlof in ons team zijn wij op zoek naar een tijdelijke vervanger 

(32-40 uur) voor de plaatsvervangend griffier in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020. 

De griffie van het hof is gevestigd in het gebouw van de Raad voor de Rechtspraak aan de 

Kneuterdijk 1 te Den Haag. 

De werkzaamheden van de plaatsvervangend griffier bestaan onder meer uit: 

 inhoudelijke analyse en beoordeling van klachtdossiers en in gang zetten van een 

appelprocedure; 

 opstellen concept(voorzitters)beslissingen; 

 het onderhouden van contact met klager, aangeklaagde advocaat (verweerder) en deken; 

 voorbereiden, bijwonen en verslagleggen van zittingen en raadkameroverleg; 

 overleg met en advies aan (plaatsvervangend) voorzitters en leden van het tuchtcollege; 

 het bewaken van termijnen; 

 de plaatsvervangend griffier kan voor het overige door de hoofdgriffier worden belast met 

specifieke taken en vervangt de hoofdgriffier bij diens afwezigheid. 

Functie-eisen 

Een aan een rechtsprekende instantie verbonden ervaren senior juridisch medewerker, met bij 

voorkeur ervaring met het schrijven van civiele uitspraken. Ervaring met tuchtrecht en 

appelprocedures is een pré. 

Aanbod 

 Een afwisselende en uitdagende functie in een compacte organisatie met korte lijnen waarin 

een beroep op eigen verantwoordelijkheid, flexibiliteit, communicatieve vaardigheden, 

samenwerking en inzet wordt gedaan; 

 een salaris gebaseerd op SOTA-schaal 11 (vergelijkbaar met schaal 11 BBRA). 

Informatie over de functie en de procedure 

U kunt uw belangstelling kenbaar maken per e-mail aan de griffier van het hof van discipline: mr. V.H. 

Wagner (vacatures@tuchtcollegesadvocatuur.nl), graag met toelichting en cv en voor 1 december 

2019. Bij haar kunt u ook terecht voor meer informatie over de functie (per e-mail of per telefoon, 088- 

205 3777). Zie voor meer informatie ook www.hofvandiscipline.nl.  
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