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Klacht over advocaat wederpartij. Uitgangspunt is dat aan de advocaat van de wederpartij een

grote mate van vrijheid toekomt om de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze die

hem passend voorkomt. Deze vrijheid mag niet ten gunste van een tegenpartij worden beknot,

tenzij diens belangen nodeloos en op ontoelaatbare wijze worden geschaad. In het licht van

voornoemde maatstaf is de raad van oordeel dat het verweerder in de gegeven

omstandigheden vrijstond de beschuldigingen te uiten jegens klager sub 1 op de wijze als hij

dat heeft gedaan. Het aankondigen van een strafrechtelijke aangifte is op zichzelf niet

tuchtrechtelijk verwijtbaar. Dat de cliënten de strafrechtelijke aangifte nog niet hebben gedaan

maakt dat niet anders. Het is in beginsel aan de cliënten van verweerder om te bepalen of en

zo ja, wanneer, zij tot het doen van aangifte overgaan. Ook het feit dat verweerder in de brief

van 29 december 2017 niet concreet heeft aangegeven welke strafrechtelijke bepalingen door

klager sub 1 zijn geschonden maakt niet dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft

gehandeld. Uit de brief van 29 december 2017 blijkt immers duidelijk welke (door de cliënten

van verweerder gestelde) gedragingen van klager sub 1 door verweerder als strafbaar worden

gekwalificeerd. Het is uiteindelijk – indien het tot vervolging komt – aan de strafrechter om

zich over de gegrondheid van de beschuldigingen uit te spreken. Dat de aankondiging van een

strafrechtelijke aangifte is bedoeld als pressiemiddel wordt betwist en is de raad overigens ook

niet gebleken. Hoewel verweerder klager sub 1 in de brief van 29 december 2017 tevens

sommeert om (kort gezegd) de gevolgen van zijn handelen ongedaan te maken, kan hiermee

niet worden gezegd dat verweerder heeft gedreigd met een strafrechtelijke aangifte om een

civielrechtelijk doel te bereiken. In de brief wordt immers geen koppeling gemaakt tussen het

ongedaan maken van de gevolgen van zijn handelen door klager sub 1 en het doen van een

strafrechtelijke aangifte door de cliënten van verweerder. Klacht in zoverre ongegrond.

Gedragsregel 18 (Gedragsregels 1992). Aan een advocaat komt niet de vrijheid toe om

rechtstreeks een aanzegging aan de wederpartij te doen alleen omdat hij dit nuttig of nodig

acht. Vereist is een rechtens aanvaardbare reden om de aanzegging niet aan de advocaat te

doen, bijvoorbeeld omdat het beoogde rechtsgevolg anders niet kan worden bewerkstelligd.

Gesteld noch gebleken is dat het beoogde rechtsgevolg van de in de brief van 29 december

2017 vervatte aanzegging niet had kunnen worden bewerkstelligd als deze aan de advocaat van

klagers was gedaan. Van een andere rechtens aanvaarbare reden om de aanzegging niet aan de
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advocaat te doen is de raad niet gebleken. Klacht in zoverre gegrond. De specifieke

omstandigheden van het geval brengen de raad echter tot het oordeel dat geen maatregel

behoeft te worden opgelegd.
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