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een advocaat moet zorg 
hebben voor zijn cliën-
ten, maar het aangaan 
van een seksuele relatie 
met een cliënte is ver-
moedelijk niet helemaal 
wat de wetgever voor 
ogen stond.

“Graag vanmiddag nog, 
ben zo… als een beer”. een 
64-jarige advocaat uit het noorden van het land 
mocht aan de Raad van Discipline uitleggen wat  
o.a. met dit SMS-je aan zijn cliënte bedoeld werd. 
De dame in kwestie had een klacht ingediend, 
kort gezegd inhoudende dat zij bij herhaling in 
woord (maar volgens haar ook in daad) seksueel 
was belaagd door deze advocaat op leeftijd. 

De advocaat meende dat op de stippellijn het 
woord “hongerige” moest worden ingevuld, in 
plaats van het in de spreektaal toch  meer voor 
de hand liggende woord “geile”. Of dacht u aan 
een bruine beer? Deze advocaat zal in zijn prak-
tijk betere verweren hebben gevoerd. Hij kreeg 
dan ook ongelijk en werd berispt.

Betekent dit dus dat een advocaat überhaupt 
geen seks mag hebben met een cliënte? er is in 
dat kader toch nog hoop voor de bronstige ad-
vocaten onder ons.

een advocaat uit de regio Den Haag knoopte een 
seksuele relatie aan met een getrouwde cliënte. 
De bedrogen echtgenoot was nota bene zelf ook 
cliënt bij deze advocaat en diende een klacht in. 
De Raad van Discipline wees de klacht eerder 
dit jaar af en meende dat in dit geval die relatie 
de vrijheid en onafhankelijkheid van het functi-
oneren van deze advocaat niet had  beïnvloed. 

een privéaangelegenheid 
dus, waar de tuchtrechter 
dus buiten moest blijven.

Doorgaans gaat het hier 
overigens om manne-
lijke advocaten. In Italië 
is evenwel een vrouwe-
lijke advocaat geschorst 
toen zij betrapt was op 
orale seks met een gedeti-

neerde in de gevangenis. Haar verweer - zij zou 
haar pen hebben laten vallen - werd verworpen.

Doorgaans zal een advocaat de kosten van eten-
tjes met zijn geliefde cliënte met succes kunnen 
opvoeren als “zakelijke bespreking”. Maar geldt 
dat ook voor een afkoopsom om een cliënte het 
zwijgen op te leggen?

Ook echt gebeurd. een advocaat begint een lief-
desaffaire met een cliënt. Maar zij krijgen ruzie 
en de betreffende vrouw dreigt hun affaire open-
baar te maken. Om dat te voorkomen, betaalt de 
advocaat volgens hem aan haar een fors bedrag, 
namelijk 112.500 euro. Hij betaalt dit bedrag om 
schade aan zijn reputatie en daarmee ook aan 
zijn praktijk als advocaat te voorkomen. Het zijn 
daarom aftrekbare ondernemingskosten. Het 
Gerechtshof in Den Bosch denkt daar anders 
over en  ziet dit als een privéaangelegenheid 
die niet als aftrekpost op de balans kan worden 
gezet.

Kortom: je kunt om meerdere redenen maar 
beter een strikt zakelijke relatie aanknopen met 
de clientèle, zelfs als je zo hongerig bent als een 
beer.
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