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Klacht over advocaat wederpartij in een familierechtelijke zaak. Voor zover klager de klacht

namens de minderjarige kinderen heeft ingediend, is hij grotendeels niet-ontvankelijk

verklaard omdat de kinderen geen eigen rechtstreeks belang hebben bij de klacht. Voor zover

de klacht ziet op het door verweerster gelegde beslag op de bankrekeningen van de kinderen,

hebben zij wel een eigen rechtstreeks belang. Hierin wordt klager als wettelijk

vertegenwoordiger van de kinderen ontvankelijk verklaard.

Voor zover klager klaagt dat verweerster onvoldoende geprobeerd heeft tot een schikking te

komen met klager, terwijl zij dat op basis van de vFAS-gedragscode behoort te doen, oordeelt

het hof dat de raad dit op goede gronden ongegrond heeft verklaard. De kwaliteitsstandaarden

in de gedragscode brengen geen afdwingbare rechten mee voor de wederpartij en verweerster

had voldoende aanleiding om de belangen van haar cliënte te behartigen door middel van

procedures. Ook de klacht dat verweerster grievende uitlatingen zou hebben gedaan, is door

de raad terecht ongegrond verklaard. Dat klager de verklaring van zijn partner over het

telefoongesprek met verweerster in een notariële akte heeft laten neerleggen, doet daar niet

aan af nu dit formele bewijskracht oplevert en geen materiële bewijskracht van de inhoud van

die verklaring. Ook de klachtonderdelen dat verweerster zou hebben gelogen tijdens het

telefoongesprek en klager door de procedures onnodig op kosten heeft gejaagd, heeft de raad

op goede gronden ongegrond verklaard.

Het hof oordeelt dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door een kort

gedingvonnis te executeren, terwijl zij ter zitting van het gerechtshof in hoofdzaak heeft

toegezegd hangende de procedure niet te executeren en vervolgens uit de beschikking van het

gerechtshof bleek dat het kort gedingvonnis inhoudelijk was achterhaald. Verweerster heeft de

kernwaarde onafhankelijkheid geschonden door de opdracht van haar cliënte uit te voeren

zonder daarbij een eigen weloverwogen afweging te maken tussen het belang van haar cliënte

tegenover het belang van voorkoming van onnodige polarisatie tussen de ex-partners waarbij

het belang van de kinderen een doorslaggevende rol had moeten spelen. Het hof legt aan

verweerster de maatregel van waarschuwing op.
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