Verkopen van vorderingen op cliënten
Gaarne brengen wij onder uw aandacht het volgende.
(verschenen in het Advocatenblad van augustus 2014 - artikel namens het Dekenberaad op pagina 3)
In het Advocatenblad van februari 2014 (pagina 39 en 40) wordt aandacht besteed aan de
betalingsmoraal van cliënten. Besproken wordt hoe de advocatuur omgaat met “wanbetalers”. In het
artikel komt de volgende tekst voor:
“Als zelf innen niet lukt en afschrijven een slecht gevoel geeft, dan kan de vordering altijd nog worden
verkocht. Dat gebeurt steeds vaker…”
Uit het artikel volgt verder dat de verkoop van vorderingen op cliënten, in elk geval ten dele, plaatsvindt
aan commerciële entiteiten. Als voorbeeld wordt verkoopjevordering.nl genoemd.
De raad van toezicht wijst u erop dat het verkopen (of cederen) van uw vordering op cliënten niet is
toegestaan. U behoort uw vordering (zeker niet met het daarbij behorende dossier) niet aan een derde,
niet zijnde een geheimhouder, te verkopen.

Een advocaat die een vordering op een cliënt heeft en deze vordering aan een derde (nietgeheimhouder) verkoopt, schendt daarmee zijn geheimhoudingsverplichting. Hij maakt daarmee
immers de persoonlijke gegevens van zijn cliënt (inclusief de gegevens die uit het dossier blijken)
kenbaar aan die derde.

Een advocaat die een vordering op een cliënt heeft en deze vordering niet zelf in een procedure
aanhangig wil / kan maken, doet er verstandig aan daartoe een andere advocaat in te schakelen. Die
advocaat behartigt dan, in het kader van een opdrachtovereenkomst, de belangen van de advocaat /
crediteur. Gegeven die opdrachtovereenkomst blijven de cliëntgegevens dan binnen de
geheimhoudingsverplichting.
De raad van toezicht roept u al met al op voorzichtig te zijn met het overdragen van vorderingen op
cliënten. U dient zich terdege bewust te zijn van uw geheimhoudingsverplichting en derhalve geen
vorderingen aan niet-advocaten over te dragen. De geheimhoudingsverplichting geldt ook jegens een
“wanbetaler”.

