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G E D R A G S C O D E  V O O R  A D V O C A T E N  I N  H E T  P E R S O N E N  - 
EN  F A M I L I E R E C HT 
 
1. De behandelend advocaat overtuigt zijn cliënt (althans spant zich in zijn cliënt te 

overtuigen) 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. Die vastlegging blijkt uit de 
toevoeging van de gedragscode als bijlage bij de opdrachtbevestiging. 

2. De behandelend advocaat werkt toe naar een nieuw en voor alle betrokkenen 
 houdbaar evenwicht. Hij ontmoedigt een opvatting waarbij een familiezaak 
 waarbij een zaak wordt beschouwd als een zaak die gewonnen of verloren kan 
 worden. 
3. De behandelend advocaat laat het doen van een scheidingsmededeling aan 

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

4. De behandelend advocaat maakt duidelijk (althans spant zich in duidelijk te 
maken) 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 vooral het recht op 
omgang. 

5. De behandelend advocaat hanteert een professionele omgang, maar de-
 escaleert waar dat nodig is (indien mogelijk). Hij onderkent de gebruikelijke 
 emoties, maar wakkert die niet aan. In correspondentie vermijdt hij taalgebruik 
 dat de wederpartij of diens advocaat diskwalificeert of als onnodig grievend kan 
 worden ervaren. 
6. De behandelend advocaat gebruikt al zijn vaardigheden om (te pogen) 
 conflicten terug te brengen tot hun (juridische) kern en hij werkt doelgericht naar 
 praktische oplossingen. Hij spreekt andere betrokkenen in de procedure daarop 
 aan. 
7. De behandeld advocaat draagt zorg dat de financiële en emotionele kosten zo 
 veel mogelijk beperkt blijven, aan beide zijden. 
8. De behandelend advocaat met de specialisatie personen- en familierecht 
 onderhoudt, aantoonbaar, zijn kennis en vaardigheden. 
 
 
 
 
  


