
05-10-2022 09:50 wetten.nl - Regeling - Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2013 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand - BWBR0032740

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032740/2013-07-01/0/Bijlage4/afdrukken 1/1

Wettenbank

Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2013
krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
[Regeling materieel uitgewerkt per 14-01-2015.] 
Geraadpleegd op 05-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2013 en zichtdatum 01-07-2013. 
Geldend van 01-07-2013 t/m heden
Bijlage 4
Gedragscode voor advocaten in het Personen- en Familierecht1
Het bleek wenselijk om voor advocaten werkzaam in de personen- en familierechtspraktijk de al bestaande
gedragsregels nader uit te werken, waarbij de effectuering hiervan gestimuleerd kan worden door de cliënt te
melden dat deze regels gehanteerd worden door bij de opdrachtbevestiging hiervan een uitdraai te
verstrekken. Dit laat overigens de gelding van de Gedragsregels 1992 en de Verordening op de
vakbekwaamheid onverlet.

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft, op grond van de te beschermen onafhankelijke positie van de
advocaat, aangegeven voor te staan dat deze gedragscode niet het karakter van een verplichting in de vorm
van een inschrijvingsvoorwaarde heeft. De Orde besluit in het kader van de herziening van de regelgeving, of
en welke elementen uit de gedragscode voor personen- en familierecht gecombineerd kunnen worden met de
gedragsregels van de Orde. De Raad zal daar dan rekening mee houden en de noodzaak van een eigen code
heroverwegen.

Gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht

De advocaat overtuigt zijn cliënt van de noodzaak van een constructieve en oplossingsgerichte
benadering – al dan niet door mediation – en legt in zijn opdrachtbevestiging vast dat hij steeds van die
benadering uitgaat.

1.

Hij werkt toe naar een nieuw en voor alle betrokkenen houdbaar evenwicht. Hij ontmoedigt een
opvatting waarbij een familiezaak wordt beschouwd als een zaak die gewonnen of verloren kan
worden.

2.

De advocaat laat het doen van een scheidingsmededeling aan zijn cliënt over. Hij stimuleert de cliënt
om op volwassen wijze te blijven communiceren en het conflict beheersbaar te houden. De advocaat
stimuleert dat partijen zaken die aan henzelf over kunnen worden gelaten zelf behartigen en dat zij
gebruik maken van daarvoor geëigende voorzieningen.

3.

De advocaat maakt duidelijk dat de belangen en rechten van kinderen in het licht van verantwoordelijk
ouderschap – uitstijgend boven het conflict over beëindiging van de relatie – worden behandeld.
Financiële belangen worden niet vermengd met andere belangen en rechten van kinderen, waaronder
met name het recht op omgang.

4.

De advocaat hanteert een professionele distantie, maar deëscaleert waar dat nodig is. Hij onderkent de
gebruikelijke emoties, maar wakkert ze niet aan. In correspondentie vermijdt hij taalgebruik dat de
wederpartij of zijn advocaat diskwalificeert of als onnodig grievend ervaren kan worden.

5.

De advocaat gebruikt al zijn vaardigheden om conflicten terug te brengen tot hun (juridische) kern en
werkt doelgericht naar praktische oplossingen. Hij spreekt andere betrokkenen in de procedure daarop
aan.

6.

De advocaat zorgt dat financiële en emotionele kosten zoveel mogelijk beperkt blijven, aan beide
zijden.

7.

De advocaat met deze specialisatie onderhoudt, aantoonbaar, zijn kennis en vaardigheden.8.
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