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De Nederlandse Orde van
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gaan leveren. De nieuwe
Advocatenpas kost H 35 en
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Tegenstrijdige
belangen
Els Unger

Het College van Afgevaardigden heeft onlangs besloten tot wijziging van Gedragsregel 7, de regel die advocaten verbiedt tegenstrijdige belangen te behartigen. De wijziging, afgedrukt in de rubriek Van de Orde
in dit nummer, geldt vanaf 1 september van dit jaar.
Niet gewijzigd is de hoofdregel dat een advocaat
geen partijen mag bijstaan met tegenstrijdige belangen. En evenmin dat de advocaat die partijen met parallelle belangen bijstaat, zich
geheel moet terugtrekken als een belangenconﬂict tussen die partijen ontstaat. Ook
blijft gelden dat Gedragsregel 7 zich uitstrekt tot alle advocaten binnen eenzelfde
samenwerkingsverband. Nieuw is, daarover zo meteen meer, dat het in sommige
– strikt gereguleerde – situaties toch geoorloofd kan zijn om tegen een voormalige
of bestaande cliënt op te treden.
Het (tijdig) onderkennen van tegenstrijdige belangen is in het digitale tijdperk in
het algemeen geen probleem meer. Met een paar muisklikken is te achterhalen of
een potentieel nieuwe cliënt een zaak wil beginnen tegen een bestaande of voormalige cliënt van kantoor, of wellicht zelf tegenpartij is in een andere zaak.
Toch neemt het risico van tegenstrijdige belangenbehartiging toe. Niet zozeer
door kantoorfusies, want daarbij worden belangenconﬂicten veelal minutieus
gedetecteerd en opgelost. Wel risicoverhogend is het toegenomen ‘hoppen’ door
cliënten, waarbij de huisadvocaat heeft plaatsgemaakt voor dienstverlening door
verschillende kantoren op onderscheiden rechtsgebieden. Ook de calculerende client, die om te voorkomen dat een bepaald kantoor tegen hem gaat optreden aan een
– argeloze – medewerker van dat kantoor een advies vraagt, is geen uniek fenomeen
meer.
Schaalvergroting, specialisatie en marktconcentratie leiden ertoe dat cliënten,
vaker dan voorheen, een bepaalde zaak willen onderbrengen bij een kantoor dat
op een ander rechtsgebied mogelijk hun tegenpartij bijstaat. Daar bestaat geen bezwaar tegen, mits zeker is dat het om verschillende kwesties gaat en de advocaat die
tegen zijn (voormalige) cliënt optreedt niet over relevante vertrouwelijke informatie van die cliënt beschikt. Bovendien dient het optreden in een andere zaak tegen
de eigen cliënt achterwege te blijven, indien die cliënt daar redelijke bezwaren tegen heeft. Dit alles is geregeld in de nieuwe leden 4 en 5 van Gedragsregel 7.
Nieuw is ook de regel van informed consent. De advocaat mag optreden tegen een
(voormalig) cliënt mits deze, na behoorlijk te zijn geïnformeerd, vooraf instemt met
dat optreden. Daarmee wordt ook bedoeld optreden in de adviessfeer.
Ondanks, of misschien wel dankzij, deze verruiming blijft waakzaamheid geboden. Het hebben van meerdere loyaliteiten kan vroeg of laat tot problemen leiden.
De bekende casus van de ondernemingsadvocaat die, goed bevriend met de directeur, bij diens ontslag tegen de onderneming opkomt, blijft opduiken in het tuchtrecht. Hetzelfde geldt voor de advocaat van beide echtelieden die niet tijdig ziet dat
hun belangen in de echtscheidingszaak gaan divergeren.
Leest u de nieuwe Gedragsregel en de toelichting. Als u met tegenstrijdige belangen te maken krijgt, dan moet de alarmbel gaan rinkelen, ongeacht de uiteindelijke
uitkomst van de te maken afwegingen.
Hoppend of calculerend, de cliënt verdient duidelijkheid. Dáár is niets tegenstrijdigs aan.

