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1. Gedragsnormen in de context van het familierecht

In de inleiding op de gedragsregels voor de advocatuur (2018) wordt gesteld dat deze regels algemene gelding hebben, onafhankelijk van het werkterrein van de
advocaat. Bij de herijking van de gedragsregels is bewust geen gehoor gegeven aan de roep om regels te stellen voor een beperkte, op een bepaald rechtsgebied
werkzame groep advocaten. Dat neemt niet weg dat er naast die algemene gedragsregels ook ‘contextuele’ gedragscodes zijn ontstaan. De Raad voor rechtsbijstand
hanteert sinds 2012 als inschrijvingsvoorwaarde voor toevoegingen in familiezaken dat advocaten bereid moeten zijn een gedragscode te hanteren.1 Deze gedragscode
behelst onder meer de volgende regels. De advocaat overtuigt de cliënt van de noodzaak van een constructieve en oplossingsgerichte benadering. In de
opdrachtbevestiging legt de advocaat vast dat hij steeds van die benadering uitgaat. De advocaat vermengt financiële belangen van de cliënt niet met belangen en
rechten van kinderen, zoals het recht op omgang. De advocaat hanteert een professionele distantie, de-escaleert waar dat nodig is en wakkert emoties niet aan. De
advocaat gebruikt al zijn (professionele) vaardigheden om conflicten terug te brengen tot hun (juridische) kern en werkt doelgericht naar praktische oplossingen. De
advocaat zorgt ervoor dat financiële en emotionele kosten voor beide partijen zoveel mogelijk beperkt blijven. De Vereniging van Familierechtadvocaten en
scheidingsmediators (vFAS), publiceerde in 2017 een vergelijkbare gedragscode en formuleerde daarbij kernwaarden als oplossingsgericht, constructief en
respectvol.2 Leden van de vFAS – advocaten die zich bezighouden met personen- en familierecht, maar ook met erfrecht – moeten onder meer streven naar een
nieuw, houdbaar evenwicht tussen partijen waarbij het familierechtelijke geschil op een voor alle betrokken partijen, inclusief de kinderen, aanvaardbare wijze wordt
geregeld. Dat de code ook een zekere externe uitstraling heeft, bleek uit een beschikking van de Rechtbank Noord-Holland, waarin twee vFAS-leden werden
opgeroepen om zich aan de gedragscode van hun vereniging te houden.3

Advocaten worden in familierechtkwesties dus steeds nadrukkelijker geacht de rol van probleemoplosser en bruggenbouwer aan te nemen.4 Dat sluit aan bij een
maatschappelijke en beleidsmatige tendens. Beleidsvoornemens over (v)echtscheidingen houden in dat scheidingszaken snel en de-escalerend moeten worden
afgewikkeld. De procedure moet waar mogelijk ontdaan worden van elementen van tegenspraak en het gezamenlijk nemen van beslissingen moet worden
gestimuleerd.5 Advocaten moeten niet betaald worden voor iedere stap in de strijd, maar voor ‘goed werkende gezinsafspraken’.6 Hoe ver het denken over de rol
van de advocaat in dit soort kwesties in de praktijk kan gaan, blijkt uit een opmerking van een familierechtadvocaat die het zelfs ‘amoreel’ vindt om over een
omgangsregeling te procederen, omdat dergelijke zaken niet in het juridische domein zouden thuishoren.7 Partijdig opkomen voor wat een cliënt als zijn belang ziet,
kan niet meer zonder respect voor de wederpartij en aandacht voor de belangen van kinderen. Dat roept de vraag op of een advocaat die zich toch als ‘hired gun’
opstelt – daar zal nog steeds een markt voor zijn – iets heeft te duchten. De vFAS behandelt zelf geen klachten over schending van de gedragscode. De Raad voor
rechtsbijstand haalt bij schending van de gedragscode de inschrijving van een advocaat niet door.8 Nodeloze strijd leidt soms tot doorbreking van het beleid van
compensatie van kosten in familierechtelijke zaken, maar dat treft hoogstens de cliënt.9 Resteert de tuchtrechter, hoe beoordeelt die het gedrag van
familierechtadvocaten? Dat is de vraag die ik in deze bijdrage onderzoek.

2. Terughoudendheid, professionele distantie en een de-escalerende houding

In familiekwesties moet de advocaat in het algemeen waken voor onnodige polarisatie tussen de ex-partners. Van de advocaat in familierechtzaken mag een bepaalde
mate van terughoudendheid worden verwacht, juist omdat ook andere belangen in die procedures een grote rol kunnen spelen, met name belangen van kinderen. Dat
is al geruime tijd vaste rechtspraak.10 In de toelichting op gedragsregel 6 (2018), die de advocaat voorschrijft een doelmatige behandeling van een zaak na te streven,
wordt met verwijzing naar de tuchtrechtspraak ook expliciet gewezen op de noodzaak van ‘bijzondere prudentie’ in zaken waar kinderen bij zijn betrokken.
Terughoudendheid is niet alleen geboden bij het doen van uitlatingen over de wederpartij (zie par. 3), maar ook bij het starten van procedures. De advocaat moet
daarbij van geval tot geval afwegen wat het belang van zijn cliënt is bij het voeren van de procedure, welk belang de wederpartij én de kinderen hebben bij het
voorkomen daarvan, wat het verloop van het geschil tot dan toe is en wat de kans op succes is van een procedure.11 Het nemen van rechtsmaatregelen in een
omgangsgeschil zonder de wederpartij van tevoren te informeren leidde dan ook tot een waarschuwing; overleg had de rechtsmaatregelen kunnen voorkomen.12 In
2019 verwees het hof voor het eerst naar de gedragscode van de vFAS, in een klacht tegen een lid van de vFAS. Het voorkomen van escalaties, het herkennen van de
emoties van cliënten, professionele distantie en een kritische opstelling ten aanzien van door emoties gevoede wensen van cliënten waren de onderdelen van de code
die het hof in de uitspraak benadrukte. Dat een kort geding de (familie-)verhoudingen verder op scherp zou stellen, was volgens het hof te voorzien. Het had daarom
op de weg van de verwerende advocaat gelegen om de informatie die haar cliënt, de man, had verstrekt over de handelwijze van klaagster, de vrouw ‘met de nodige
terughoudendheid tot zich te nemen.’13 In sommige recente tuchtzaken wordt geoordeeld dat de-escalerend optreden gepast was, waar de advocaat in een
familiegeschil escalerend of polariserend had optreden.14 In een kort geleden gewezen uitspraak neem het hof tot uitgangspunt dat de advocaat in familiekwesties
‘dient te vermijden dat de verhoudingen tussen partijen escaleren. Hij hoort dan ook de-escalerend te werken, kritisch te zijn ten opzichte van de door emoties
gevoede wensen van zijn cliënt en zich ten opzichte van de andere partij respectvol op te stellen.’ Hier horen we ook letterlijke bewoordingen uit de gedragscode
van de vFAS terug, terwijl in deze zaak in het midden bleef of de advocaat lid was van die vereniging.15

3. Onnodig grievende of anderszins onbehoorlijke uitlatingen

Klachten van wederpartijen over schending van gedragsregel 7, inhoudende dat de advocaat zich moet onthouden van onnodig grievende uitlatingen, komen in de
praktijk veelvuldig voor. Opvallend is dat de gedragsregel sinds 2018 als kopje ‘Geen ongepaste uitlatingen’ heeft. Ongepast lijkt op het eerste gezicht iets ruimer te
zijn dan onnodig grievend. Met de Gedragsregels 1992 was overigens juist afscheid genomen van het gebod zich ‘op gepaste wijze’ uit te laten, omdat dat volgens de
toelichting ‘enigszins archaïsch’ was. Wat daarvan zij, in de tuchtrechtspraak komen niet alleen (onnodig) grievende uitlatingen aan bod. Klachten zijn ook
ontvankelijk (en soms gegrond) als de klager stelt door uitlatingen van een advocaat beledigd, geïntimideerd of bedreigd te zijn. Dat is begrijpelijk, omdat de
tuchtrechter de behoorlijkheidsnorm van art. 46 Advocatenwet toepast en dus niet wordt beperkt door de bewoordingen in de gedragsregels.16 Gegrond zijn



klachten over uitlatingen van de advocaat van de wederpartij trouwens niet zo snel en regelmatig zijn ze kennelijk ongegrond. Sommige wederpartijen lijken ook wel
erg gauw geprikkeld door een bericht van een advocaat, bijvoorbeeld al als zij een redelijk zakelijke sommatie ontvangen. Natuurlijk kan een sommatie tot betaling
van alimentatie intimiderend zijn, maar daarmee overschrijdt een advocaat niet de vrijheid om op te komen voor de belangen van zijn of haar cliënt.17 Dat iemand
gegriefd kan zijn door de stelling dat hij blijkbaar ‘doof’ is voor het advies om executiemaatregelen te staken, is ook niet aannemelijk.18

In het algemeen moet een advocaat, ook in familiekwesties, de ruimte hebben om de zorgen en wensen van zijn cliënt gemotiveerd en duidelijk onder woorden te
brengen, ook al is dat ‘bijzonder onaangenaam’ voor de wederpartij19 of zou een advocaat ‘wellicht iets voorzichtiger’ hebben kunnen communiceren.20 Een
uitlating die functioneel is, is – mits niet onjuist – niet gauw laakbaar, ook niet in een echtscheidingszaak of andere familiekwestie21 en zelfs niet als de opmerking
inhoudt dat de wederpartij ‘gestoord gedrag’ vertoont.22 Maar in familiekwesties mag van een advocaat een zekere terughoudendheid worden verwacht in het doen
van uitlatingen over de wederpartij die deze naar redelijke verwachting als kwetsend zal ervaren. Dat strookt met de gedachte dat het belangrijk is de wederpartij met
respect te bejegenen. De rechtspraak laat echter zien dat de tuchtrechter een wisselende mate van strengheid aanlegt. De uitlatingen ‘het gezin (...) wordt
getiranniseerd door de gestoorde woede- en agressieregulatie van de moeder’ en ‘de moeder heeft zich laten kennen (...) als een vrouw/moeder die wordt
gemotiveerd door hoogmoed en wraakzucht jegens de vader’ waren ‘zonder meer’ onnodig grievend en leidden, in samenhang met andere en eerdere klachten, zelfs
tot een schorsing van vier weken.23 In een andere zaak werd echter een klacht over het feit dat de advocaat van de moeder de vader ‘bederf voor het gezin’ had
genoemd ongegrond verklaard, al verdienden de gekozen bewoordingen ‘geen aanbeveling’.24 De kwalificaties grillig, onbesuisd, impulsief, leugenachtig, dwingend,
voor eigen rechter spelend en (be)dreigend werden evenmin onnodig grievend of ongepast bevonden, mede in het licht van de hevige strijd tussen klager en zijn ex-
echtgenote over de omgang van de klager met de minderjarige kinderen.25 Toen daarentegen een advocaat in een alimentatiekwestie had aangevoerd dat de
wederpartij nauwelijks contact had met de minderjarige zoon van partijen, vond de Raad ’s-Gravenhage dat niet was gebleken van een gepaste distantie tot de

opvattingen van zijn cliënt en van een zakelijke benadering van het juridische geschil en dat de functionaliteit van de opmerking voor de zaak niet was gebleken.26 In

een klachtzaak die voortvloeide uit een erfeniskwestie verweet de Amsterdamse Raad een advocaat dat deze in een dagvaarding gebruik had gemaakt van zeer persoonlijke brieven met gevoelige

inhoud over de relatie tussen de gedaagde, de wederpartij en diens ouders. De uitlatingen over die verhouding waren niet noodzakelijk, aldus de raad, en de advocaat had zich ‘van een andere en

minder kwetsende stellingname kunnen en moeten bedienen om het beoogde doel te bereiken’. 27 Onduidelijk is of vast moet staan of een advocaat (tevens) het oogmerk moet hebben gehad om

de wederpartij te grieven. De Raad Arnhem-Leeuwarden leek daar wel van uit te gaan28, maar mij lijkt die eis in het algemeen niet juist, al is het maar omdat een oogmerk niet goed te bewijzen

is.

4. Onjuiste stellingen

Voorop staat dat de advocaat de belangen van zijn cliënt mag behartigen aan de hand van het feitenmateriaal dat zijn cliënt verschaft, in het algemeen mag afgaan op
de juistheid van dat feitenmateriaal en dat dus niet hoeft te verifiëren.29 Dat geldt ook in familiezaken. Als de wederpartij vindt dat stellingen onjuist zijn, moet dat
in de procedure van partijen zelf aan de orde komen, zodat de rechter die stellingen kan beoordelen. Dat een klaagster een opmerking van een advocaat over haar
psychiatrische voorgeschiedenis als onjuist en daarmee grievend had ervaren, kon de tuchtrechter begrijpen. Maar het had dus op de weg van klaagster en haar
advocaat gelegen om vermeend onjuiste feiten of stellingen bij de rechter gemotiveerd te betwisten.30 Een andere klager had zich ook in rechte tegen de stellingen van
de cliënte van de beklaagde advocaat – over kinderontvoering – moeten verweren, zodat de rechter daarover een uitspraak zou kunnen doen. Enkel indien een
advocaat doelbewust onjuiste feiten poneert, met als doel de rechter te misleiden, is sprake van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen, zo overwoog de Bossche Raad
in 2018.31

Maar brengt een advocaat de wederpartij in verband met een (vermoeden van) een strafbaar feit en betwist de wederpartij de stellingen daarover, dan kan de
advocaat deze soms maar beter niet meer herhalen zonder zich (beter) van de juistheid ervan op de hoogte te stellen.32 Een beschuldiging van diefstal of
verduistering aan het adres van de dochter en de echtgenote van een cliënt werd bijvoorbeeld laakbaar geacht. De advocaat had niet uitsluitend mogen afgaan op het
standpunt van haar cliënt ter zake. Een bijzonderheid in die zaak was wellicht, de uitspraak is er niet duidelijk over, dat de cliënt onder curatele stond.33 De
advocaat die een door zijn cliënt, de vrouw, geuite beschuldiging van verkrachting door de man zonder enige terughoudendheid tot de zijne had gemaakt kreeg een
waarschuwing.34 Als een ouder de andere ouder beschuldigt van seksueel misbruik van de kinderen, moet de advocaat zich de ‘uiterste gevoeligheid van deze zware
aantijging en de impact daarvan’ goed realiseren en het evenwicht bewaren tussen enerzijds het ondersteunen van de cliënt en het trachten te voorkomen van verdere
schade door (mogelijk) seksueel misbruik, en anderzijds het voorkomen van onevenredige schade aan derden door een (mogelijk) onterechte beschuldiging. Een
balanceer-act die mislukte.35 Als beweringen in een kinderalimentatiekwestie een diffamerend karakter hebben – de wederpartij zou werken naast een
bijstandsuitkering en dan ook nog in een seksclub – en expliciet worden tegengesproken, staat het de advocaat niet vrij deze beweringen in hoger beroep te herhalen
en daarvan bewijs aan te bieden zonder dat hij onderzoek heeft gedaan naar de juistheid van de beweringen.36 In een zaak waarin een advocaat gedurende langere tijd
de vrouw in een familiekwestie had bijgestaan en drie keer melding had gemaakt van een ‘crimineel verleden’ van de man, achtte het hof, anders dan de raad, de
klacht van de man echter ongegrond. De gewraakte uitlating was niet ‘telkens’ herhaald en maakte slechts een zeer klein onderdeel uit van de argumentatie van (de
cliënte van) de advocaat. Bovendien had de advocaat een gepaste distantie in acht genomen, zo vond het hof, door aan te geven dat zij het standpunt van haar cliënte
verwoordde en had zij de uitlating gedaan om de zorg van haar cliënte over uitbreiding van de omgangsregeling en de vaststelling van het gezamenlijk gezag over de
kinderen te verwoorden. In een andere zaak stond het de advocaat vrij het standpunt van de cliënte over te brengen dat haar ex, de klager, zich schuldig had gemaakt
aan geweldsmisdrijven. Niet kon worden gezegd dat de advocaat wist of had moeten weten dat dit standpunt feitelijk onjuist was. Dat de strafzaak tegen klager was
geseponeerd maakte dat niet anders.37 

5. Het belang van de kinderen

Het is voor familierechtadvocaten soms dus balanceren tussen het belang van de cliënt en dat van de kinderen. Bij het opkomen voor de cliënt zal een advocaat zich
moeten realiseren dat vechtscheidingen voor de kinderen belastend kunnen zijn, terwijl de advocaat maar beter niet zelf contact opneemt met de kinderen om hun
opvatting te polsen.38 Een rapportage over de impact van procedures op de kinderen kan in de beoordeling van een tuchtklacht worden betrokken. Dat gebeurde
althans in de zaak die hiervoor al aan de orde kwam en die leidde tot een schorsing van vier weken.39 De ingeschakelde jeugdbeschermers in de vele (maar liefst 18)
procedures tussen de ouders hadden gerapporteerd dat de kinderen last hadden van schadelijke emotionele overbelasting en dat de strijd tussen de ouders niet in het
belang van de kinderen was. In de beslissing citeerde het hof vrij uitvoerig uit rapportages van die jeugdbeschermers. In een andere zaak overwoog het hof dat het
beschrijven van een proces van ouderafwijzing of -verstoting als kwetsend zal worden ervaren. Maar omdat het een onderbouwde verwoording van het (niet op
voorhand onzinnige of onjuiste) standpunt van de cliënt was, verklaarde het hof de klacht van de wederpartij ongegrond. Het hof overwoog dat de belangen van de
kinderen niet waren geschaad door de aanpak van de beklaagde advocaat. Wel tekende het hof aan dat de advocaat zich in minder stellige bewoordingen over de



wederpartij had kunnen uitlaten en dat dat wellicht beter was geweest.40

6. Ten slotte

Het overgrote deel van de familierechtzaken zijn ‘geregelde’ zaken. De partijen hebben zelf afspraken gemaakt, door middel van mediation hun problemen opgelost
of met rechtsbijstand hun geschillen weten te schikken. Een klein deel van de familiekwesties ontspoort in een soms taai en beschadigend gevecht. De advocaat moet
daarin zijn partijdige rol verzoenen met de plicht tot een zekere terughoudendheid bij de inzet van rechtsmiddelen en bij het verwoorden van het standpunt van de
cliënt. De in deze bijdrage behandelde zaken lijken hun oorsprong nogal eens te hebben in (vermoedens of beschuldigingen van) heftige misdragingen. Hoe dan ook
lijken tuchtklachten die hun oorsprong vinden in familiekwesties het karakter te hebben van voortzetting van de vete van de strijdende partijen met andere middelen.
De advocaat is dan het wrijfhout geworden, ingesnoerd door de geheimhoudingsplicht. Ook in de rol van verweerder zal een advocaat escalatie van het onderliggende
geschil moeten zien te voorkomen.41

De tuchtrechter respecteert als uitgangspunt de vrijheid van de advocaat om de keuzes te maken die hem geraden voorkomen. In deze bijdrage kwamen niet de vele
uitspraken aan de orde waarin de klachten van een wederpartij in een familiekwestie kennelijk ongegrond werden verklaard. Niettemin stelt de tuchtrechter grenzen,
waarbij het verenigingsgedragsrecht van de vFAS lijkt te zijn verheven tot onderdeel van de invulling van de betamelijkheidsnorm van art. 46 Advocatenwet en
daarmee van het doen en laten van alle advocaten in (v)echtscheidingen en aanverwant venijn. Dit kan de advocaat belemmeren om ‘met een gestrekt been’ in een
zaak te stappen. Maar het kan familierechtadvocaten misschien ook goed van pas komen in de besprekingen met hun cliënt over de te voeren strategie en in het
overleg met de collega die de wederpartij bijstaat.
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