
HANDLEIDING VERZOEKEN EX GEDRAGSREGEL 12 

Bij de beoordeling van de vraag of confraternele correspondentie in een procedure mag worden 

overgelegd, of dat daar in rechte een beroep op mag worden gedaan, wordt de volgende 

beoordelingslijn gehanteerd: 

 

1. gedragsregel 12 behelst een algemeen verbod voor het overleggen van confraternele 

correspondentie; 

2. een uitzondering op dat algemene verbod doet zich voor indien het belang van de cliënt de 

overlegging van de betreffende confraternele correspondentie of het in rechte een beroep 

daarop doen, dat bepaaldelijk vordert; 

3. dat laatste is het geval indien de confraternele correspondentie:  

a. een rechtsfeit bevat  

b. dat door de wederpartij wordt betwist  

c. de cliënt voor het bewijs van het betwiste rechtsfeit uitsluitend is aangewezen op de inhoud 

van de correspondentie,  

4. als een advocaat meent dat deze uitzonderingssituatie zich voordoet dient er eerst overleg 

gevoerd te worden met de advocaat van de wederpartij;  

5. leidt dat niet tot een oplossing, dan kan door de advocaat een advies van de eigen Deken 

worden gevraagd.  

 

Bij de indiening van uw schriftelijke verzoek om advies dient dit aan de volgende voorwaarden 

te voldoen. 

  

1. Het verzoek om een advies ingevolge gedragsregel 12 moet worden ingediend door de 

advocaat die de brieven in het geding wil brengen. De advocaat dient het verzoek in bij de 

Deken van het arrondissement waarin hij zelf kantoor houdt; 

2. Uit het verzoek moet duidelijk blijken op welke brieven en andere mededeling van de ene 

advocaat aan de andere het gevraagde advies betrekking heeft. De betreffende stukken 

moeten in kopie bij het verzoek zijn gevoegd; 

3. Uit het verzoek moet blijken dat overleg met de andere advocaat heeft plaatsgevonden. De in 

het kader van het overleg met de andere advocaat gevoerde correspondentie moet eveneens 

in kopie bij het verzoek zijn gevoegd; 

4. In de met de andere advocaat gevoerde correspondentie dient de advocaat die om een advies 

verzoekt, duidelijk uiteen te zetten waarom (derhalve niet alleen: dat) het belang van zijn cliënt 

bepaaldelijk vordert dat het beroep wordt gedaan. 

5. Komen de advocaten niet tot overeenstemming, dan moet uit het verzoek aan de Deken 

steeds blijken om welk rechtsfeit het gaat en dat het rechtsfeit door de andere advocaat wordt 

betwist. 

6. Van het verzoek aan de Deken en van de bijlagen daarbij (voor zover niet reeds in het bezit 

van de andere advocaat) wordt tegelijk met de verzending aan de Deken een afschrift aan de 

andere advocaat toegezonden, met verzoek om zo spoedig mogelijk schriftelijk (per e-mail of 



per fax) aan de Deken zijn standpunt mede te delen, tenzij de andere advocaat alsnog 

toestemming wil verlenen.  

7. Van eventuele verdere correspondentie met de Deken wordt telkens een afschrift rechtstreeks 

aan de andere advocaat toegezonden. 
 


