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DE KERNWAARDEN
en
DE ADVOCAAT

KERNWAARDEN VOOR :
RECHTER

OM

•

ONAFHANKELIJKHEID

•

INTEGRITEIT

•

ONPARTIJDIGHEID

•

PROFESSIONALITEIT

•

PROFESSIONEEL

•

ONKREUKBAARHEID

•

OMGEVINGSGERICHT

•

DESKUNDIGHEID

•

OPEN

•

AUTONOMIE

•

ZORGVULDIG

(Gedragscode Rechtspraak (0105-2010) en NVvR rechterscode
2011)
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•

INTEGER

(Gedragscode OM sept 2012)

ADVOCAAT
•

ONAFHANKELIJKHEID

•

INTEGRITEIT

•

PARTIJDIGHEID

•

VERTROUWELIJKHEID

•

DESKUNDIGHEID

(Advocatenwet art. 10 a)
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NIEUW ?

OUD !

WET
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GEDRAGSREGEL



ONAFHANKELIJKHEID



2; vermijden dat onafhankelijkheid in gevaar komt;



DESKUNDIGHEID



4: de hem opgedragen zaken zorgvuldig
behandelen;



INTEGRITEIT



5: geen eigen belang;
7: geen tegenstrijdige belangen;



VERTROUWELIJKHEID



6: verplicht tot geheimhouding;



PARTIJDIGHEID



5: belang van cliënt is bepalend;

ADVOCATENWET 10 A:

4

In het belang van een goede rechtsbedeling, draagt de advocaat zorg voor
de rechtsbescherming van zijn cliënt.
Daartoe is de advocaat bij de uitoefening van zijn beroep:
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ADVOCATENWET 10 A:

5

ONAFHANKELIJK
TEN OPZICHTE VAN: ZIJN CLIENT,
DERDEN,

EN DE ZAKEN WAARIN HIJ ALS ZODANIG OPTREEDT;

ADVOCATENWET 10 A:

6

PARTIJDIG
BIJ DE BEHARTIGING VAN DE GERECHTVAARDIGDE BELANGEN VAN ZIJN
CLIENT;
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ADVOCATENWET 10 A:

7

DESKUNDIG
EN KAN HIJ BESCHIKKEN OVER VOLDOENDE KENNIS EN VAARDIGHEDEN;

ADVOCATENWET 10 A:

8

INTEGER
EN ONTHOUDT HIJ ZICH VAN ENIG HANDELEN OF NALATEN DAT EEN
BEHOORLIJK ADVOCAAT NIET BETAAMT;
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ADVOCATENWET 10 A:

9

VERTROUWENSPERSOON
EN NEEMT HIJ GEHEIMHOUDING IN ACHT BINNENDE DE DOOR DE WET EN
HET RECHT GESTELDE GRENZEN.

ADVOCATENWET 11A:

10

1.

voor zover niet bij wet of bij verordening van het college van
afgevaardigden anders is bepaald, is de advocaat ten aanzien van
al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn beroepsuitoefening als
zodanig kennis neemt tot geheimhouding verplicht.
dezelfde verplichting geldt voor medewerkers en personeel van de
advocaat, alsmede andere personen die betrokken zijn bij de
beroepsuitoefening.

2.

de geheimhoudingsplicht, bedoeld in het eerste lid, blijft
voortbestaan na beëindiging van de beroepsuitoefening of de
betrekking waarin de werkzaamheden zijn verricht.
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ADVOCATENWET 46:

11

DE ADVOCATEN ZIJN AAN TUCHTRECHTSPRAAK ONDERWORPEN
 ter zake van enige handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als
advocaat behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier
belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen,


ter zake van inbreuken op het bepaalde bij of krachtens deze wet en
de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,
de verordeningen van de Nederlandse orde en



ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat
niet betaamt.

De tuchtrechter en de
kernwaarden:


Het hof zal onderdeel 1 en onderdeel 4 gezamenlijk behandelen,
en wel in de sleutel van de kernwaarden partijdigheid,
deskundigheid en vertrouwelijkheid.



Hoewel verweerder de beroepsopleiding heeft gevolgd en ten tijde
van zijn bijstand aan klaagster en de man reeds 6 ½ jaar advocaat
was, had hij in dat jaar de kernwaarden van het beroep van
advocaat klaarblijkelijk nog in volstrekt onvoldoende mate
geïnternaliseerd. Ware dat wel het geval geweest, dan zou zelfs niet
bij hem hebben kunnen opkomen om te doen wat hij gedaan
heeft. Aldus is bij het hof twijfel gerezen aan de geschiktheid van
verweerder voor het beroep van advocaat.
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partijdigheid


Het hof neemt daarbij voorts in aanmerking dat een
kernwaarde van de advocaat is partijdigheid en dat hij
er dan ook allereerst op moet zijn gericht de belangen
van zijn cliënt te behartigen.



Anderzijds vereist die beroepsuitoefening dat het te
dienen partijbelang daaraan niet ondergeschikt wordt
gemaakt. Partijdigheid is immers een kernwaarde van
de advocatuur. in het spanningsveld tussen een
welwillende confraternele verhouding en het belang
van haar cliënten is een, gezien de omstandigheden,
zorgvuldige afweging gemaakt.

partijdigheid
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Partijdigheid is een kernwaarde van het beroep, maar
daaraan ontleent de advocaat stellig niet de
(beleids)vrijheid om in een gerechtelijke procedure te
handelen in strijd met een voor procespartijen geldende
verplichting die uitvloeisel is van een fundamenteel
beginsel van een eerlijk proces.
En dat is wat verweerders hebben gedaan: door aan de
deskundige een tweetal stukken te doen toekomen
zonder daarvan afschrift te verstrekken aan de
wederpartij.
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integriteit


Verweerder is er kennelijk niet van doordrongen dat van een
advocaat integer handelen moet worden verwacht, in het
bijzonder tegenover de rechterlijke macht en dat hij
gehouden is eerlijk en oprecht te handelen en dient te
voorkomen dat derden worden misleid. Ook halve
waarheden (daaronder begrepen verzwijgingen van
relevante feiten) zijn aan te merken als hele leugens.



De raad rekent het verweerder zwaar aan dat hij geen
gevolg heeft gegeven aan een beslissing van de
tuchtrechter. Die handelwijze schendt een effectieve
werking van het tuchtrecht, raakt de kernwaarde van
integriteit en schaadt het vertrouwen in de advocatuur.

integriteit


De schending van de kernwaarde integriteit raakt de
kern van het beroep van de advocaat. De misstappen
van verweerder hebben daarom schade toegebracht
aan het vertrouwen in de advocatuur.



Het hof acht voorts de afwegingen, die verweerster
heeft gemaakt over de omgang met de ontvangen
betalingen van de belastingdienst in strijd met de
kernwaarde van integriteit, die de advocaat in acht
dient te nemen.
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integriteit


Dat patroon schept tevens een beeld van een
advocaat die zich niet bewust is van de verplichtingen
die passen bij één van de kernwaarden van de
advocatuur, te weten integriteit, welke kernwaarde ook
de financiële integriteit omvat. Door stelselmatig zonder
dat daartoe een noodzaak is gebleken contante
betalingen aan te nemen voor zijn honorarium en, in
geval het contante bedragen betroffen van meer dan
EUR 11.345 dan wel EUR 15.000, geen overleg met de
deken te voeren heeft verweerder de Bruyninckxrichtlijnen en de VAFI overtreden. Daardoor heeft hij die
kernwaarde wezenlijk veronachtzaamd en daarmee het
aanzien van de advocatuur aangetast. Hij heeft
kennelijk, door zich ter zake aan het toezicht van de
deken te onttrekken, zijn eigen belangen laten
prevaleren boven die van het aanzien van de
beroepsgroep.

onafhankelijkheid
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Bij de op te leggen maatregel houdt de raad rekening
met het feit dat de onafhankelijkheid van de advocaat
een belangrijke kernwaarde van de advocatuur is
(Bovendien heeft verweerder door de geldlening en het
hypotheekrecht zijn onafhankelijkheid in gevaar
gebracht. Door de geldlening en het hypotheekrecht
ontstond immers een eigen belang van verweerder bij
de uitkomst van de procedure tussen P. en de
gemeente A.)
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geheimhouding
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Vanaf dat moment stond het verweerder, op grond van
zijn jegens elk van zijn beide voormalige cliënten in acht
te nemen geheimhoudingsplicht, dan ook niet meer vrij
om aan de nieuwe advocaat van een van beiden
mededelingen te doen over de inhoud van het overleg
dat hij met zijn voormalige cliënten had gevoerd, laat
staan om stelling te nemen omtrent het inmiddels tussen
hen gerezen geschil. Toch heeft verweerder dat
gedaan.

20

En …?
DESKUNDIGHEID

10

