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Klachtenregeling 
 
I Definities 
 
Kantoor 
Nasrullah Advocaten en de aan Nasrullah Advocaten verbonden 
advocaten en andere natuurlijke personen. 
 
Klacht 
Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken schriftelijk gedane 
uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door de 
advocaat, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt. 
 
Klager 
Degene die een klacht indient.  
 
Klachtenprocedure 
De op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van 
klachten. 
 
Klachtenregeling 
Dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het 
kantoor gehanteerde klachtenprocedure.  
 
Klachtenfunctionaris 
De persoon, niet zijnde de advocaat tegen wie de klacht is gericht, 
aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen . 
 
Klachtenregistratieformulier 
Een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de 
klachtenregeling vastgelegde procedure. 
 
Geschillencommissie Advocatuur 
De commissie ingesteld door de Stichting Geschillencommissies 
voor consumentenzaken en die voor Beroep en Bedrijf waar het 
kantoor en klager betwiste en onbetaald gebleven declaraties kan 
voorleggen en waar prijs-/kwaliteitsgeschillen kunnen worden 
aanhangig gemaakt als de door het kantoor aangereikte oplossing 
niet tot tevredenheid leidt. 
 
Geschillenregeling Advocatuur 
De bij de Geschillencommissie Advocatuur gehanteerde procedure 
tot beslechting van geschillen tussen advocaten en cliënten. 
 
Reglement Geschillencommissie Advocatuur 

Het reglement waarin de werkwijze van de Geschillencommissie 
Advocatuur is neergelegd. 
 

II De interne klachtenprocedure 
 
Klager dient de klacht schriftelijk bij de klachtenfunctionaris in te 
dienen. Dit kan middels een e-mail gericht aan geschil@nasrullah-
advocaten.nl dan wel door toezending van een ondertekend 
schrijven aan ons kantoor ter attentie van de klachtenfunctionaris.  
 
Indien klager de klacht niet centraal meldt maar aan de betreffende 
advocaat, dan zal deze advocaat de klacht terstond ter kennis 
brengen van de klachtenfunctionaris.  
 
Een klacht bevat ten minste: 
 

- De naam en het adres van de klager; 
- De dagtekening; 
- Een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is 

gericht; 
- Het dossiernummer c.q. referentienummer van de zaak 

waarop de klacht ziet.  
 
De betreffende klachtenfunctionaris kan besluiten een klacht niet in 

behandeling te nemen indien de klacht niet voldoet aan de 
hierboven gestelde eisen, doch slechts nadat klager in de 
gelegenheid is gesteld de klacht binnen een week na berichtgeving 
van de onvolkomenheden aan te vullen.  
 
Indien en voor zover de klachtenfunctionaris naar tevredenheid van 
de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, eindigt de 
klachtenprocedure.  
 
De klachtenfunctionaris bevestigt de ontvangst van een klacht 
schriftelijk binnen veertien dagen. Bij deze ontvangstbevestiging 
wordt het volgende vermeld: 
 

- De termijn van afhandeling; 
- De verdere procedure; 

- De naam van de klachtenfunctionaris; 
- De mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.  

 
De behandeling van de klacht vindt plaats door de betreffende 
klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris verdeelt de klachten 
onder in vier categorieën: 
  

- Klachten over werkwijze van / bejegening door de advocaat; 
- Klachten over juridisch inhoudelijke aspecten van de 

dienstverlening; 
- Klachten over financiële aspecten van de dienstverlening; 
- Klachten over praktijkvoering in het algemeen.  

 
De klacht zal niet in behandeling genomen worden indien zij 
betrekking heeft op een gedraging: 
 

- Waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met 
inachtneming van dit reglement is behandeld; 

- Die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht heeft 
plaatsgevonden; 

- Die door het instellen van een procedure aan het oordeel van 
een tuchtrechtelijke instantie is onderworpen, dan wel 
onderworpen is geweest.  

 
Van het eventueel niet in behandeling nemen van de klacht wordt  
klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na 
ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.  
 
De betreffende klachtenfunctionaris bespreekt zo spoedig mogelijk 
de klacht met de advocaat op wiens gedrag de klacht ziet. 
 
De betreffende klachtenbemiddelaar bepaalt of klager in de 
gelegenheid wordt gesteld te worden gehoord. Indien klager 
daarvan geen gebruik van wenst te maken, zal van het horen van 
klager worden afgezien. Van het horen wordt een verslag gemaakt 
waarvan aan klager op diens verzoek een afschrift wordt 
toegezonden.  
 
De betreffende klachtenfunctionaris stelt klager binnen zes weken 
na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis van 
de bevindingen c.q. conclusies van het onderzoek naar de klacht. 
 
Tegen een beslissing inzake de behandeling van een klacht kan 
geen bezwaar op beroep worden ingesteld.  
 
De klachtenfunctionaris zorgt voor registratie van de ingediende 
klachten. Eenmaal per jaar worden de klachtgegevens op basis 
van een analyse tijdens een vergadering besproken ter voorkoming 
van nieuwe klachten alsmede, voor zover nodig, ter verbetering 
van de interne kantoorkwaliteit.  
 
Wanneer de klacht naar de mening van klager niet tot tevredenheid 
wordt afgehandeld, dan wordt aan klager de mogelijkheid 
voorgelegd om middels een akte van compromis de kwestie voor te 
leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.  
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