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Gerechtvaardigde belangen van klager zijn 
niet geschaad door overlegging van een 
niet-geanonimiseerd vonnis door verweer- 
ders 

 
Raad van discipline 
11 januari 2019, 18-561/A/A, 18-562/A/A, 
18-563/A/A, 18-564/A/A, 18-565/A/A en 
18-566/A/A,  ECLI:NL:TADRAMS:2019:9 
(mr. Steenmetser-Bakker, mr. Kaaij, mr. De 
Regt) 
Noot mr. K. Konings 

 
Anonimisering. Tuchtrecht. Advocatuur. 

 
[Noot mr .K.Koni ngsAdvocatenwet art. 46] 

 
Op 24 september 2015 heeft de voorzieningen- 
rechter een vonnis in kort geding gewezen tussen 
klager en de Bank, waarin het klager onder meer 
is verboden om, op straffe van lijfsdwang, contact 
op te nemen met voormalige en huidige mede- 
werkers en raadslieden van de Bank. Verweerders 
hebben het vonnis als productie overgelegd in 
een procedure in een civiele zaak die zijn namens 
hun cliënte, een verzekeraar, voeren tegen de 
heer H. Het vonnis is in niet-geanonimiseerde 
vorm overgelegd. Bij brief van 10 december 2017 
heeft klager bij de deken een klacht ingediend 
over verweerders. De klacht houdt in dat verweer- 
ders tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehan- 
deld als bedoeld in art. 46 Advocatenwet. 
Het verwijtbaar handelen bestaat volgens klager 
ten eerste uit het bewust verzenden van niet ge- 
anonimiseerde stukken naar de heer H. om kracht 
bij te zetten aan beschuldigingen aan zijn adres. 
Ten tweede bestaat het verwijtbaar handelen uit 
het zoeken van contact met de Bank, onder mede- 
deling dat er overtredingen door klager zijn ge- 
constateerd in verband met het kort geding von- 
nis, terwijl verweerders zelf de overtredingen 
creëren en aanmaken. 
Een verzoek om handhavend optreden bij de AP is 
afgewezen op 6 juli 2018. 
Wat betreft de eerste klacht is de raad van oordeel 
dat verweerders door het als productie overleg- 
gen van het niet-geanonimiseerde vonnis niet de 
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gerechtvaardigde belangen van klager als be- 
doeld in regel 10 van de Gedragsregels 1992 heb- 
ben geschaad. Het vonnis is slechts in zeer kleine 
kring door verweerders verspreid. Hoewel anoni- 
misering mogelijk was geweest, hebben verweer- 
ders voldoende gemotiveerd aangetoond dat in 
2015 het nog regelmatig voorkwam dat gerechte- 
lijke uitspraken niet werden geanonimiseerd, 
waardoor persoonsgegevens op veel ruimere 
schaal werden verspreid. Tot slot heeft klager on- 
voldoende gesteld op welke wijze hij door deze 
overlegging in zijn belangen is geschaad. Derhal- 
ve is het klachtonderdeel ongegrond. 
Met betrekking tot de tweede klacht stelt de raad 
dat de juistheid van dit verwijt niet vastgesteld 
kan worden nu klager dit op geen enkele wijze 
heeft geconcretiseerd en onderbouwd. Bij gebre- 
ke van een feitelijke grondslag dient dit klachton- 
derdeel als ongegrond te worden afgewezen. 

 
Naar aanleiding van de klacht van: 
klager 
over 
verweerders. 

1. Verloop van de procedure 
1.1. Bij brief van 10 december 2017 heeft klager bij 
de deken van de Orde van Advocaten in het ar- 
rondissement Amsterdam een klacht ingediend 
over verweerders. 
1.2. Bij brief aan de raad van 26 juli 2018 met ken- 
merk 4017-321607, 321609, 321610, 321612, 
321613, 562900, door  de  raad  ontvangen  op  
27 juli 2018, heeft de deken van de Orde van Ad- 
vocaten in het arrondissement Amsterdam de 
klacht ter kennis van de raad gebracht. 
1.3. De klacht is behandeld ter zitting van de raad 
van 16 november 2018 in aanwezigheid van kla- 
ger en verweerders sub 1 tot en met 5. Verweer- 
ster sub 6 was met kennisgeving vooraf niet aan- 
wezig. Hoewel verweerster sub 6 niet meer op het 
tableau is ingeschreven, heeft verweerster sub 5 
ook namens haar het woord gevoerd. Van de be- 
handeling is proces-verbaal opgemaakt. 
1.4. De raad heeft kennisgenomen van: 
– de onder 1.2 bedoelde brief van de deken aan de 
raad en van de stukken 1 tot en met 14 van de bij 
die brief gevoegde inventarislijst; 
– de door klager bij e-mail van 30 oktober 2018 
nagestuurde stukken; 
– de per e-mail en per post verstuurde brief van 
verweerders met bijlagen van 1 november 2018. 

2. Feiten 
Voor de beoordeling van de klacht wordt, gelet op 
de stukken en hetgeen ter zitting is verklaard, van 
de volgende feiten uitgegaan. 
2.1. Klager is in een geschil verwikkeld met een 
financiële dienstverlener (hierna: de Bank). Ver- 
weerder sub 1 staat de Bank in dat geschil bij. 
2.2. Op 24 september 2015 heeft de voorzienin- 
genrechter in de rechtbank Den Haag een vonnis 
in kort geding gewezen tussen klager en de Bank, 
waarin het klager onder meer is verboden om, op 
straffe van lijfsdwang, contact op te nemen met 
voormalige en huidige medewerkers en (kantoor- 
genoten van) raadslieden van de Bank (hierna: 
het vonnis). 
2.3. Verweerders sub 1 en 2 hebben het vonnis als 
productie overgelegd in een procedure in een ci- 
viele zaak die zij namens hun cliënte, een verzeke- 
raar, voeren tegen de heer H. Het vonnis is in 
niet-geanonimiseerde vorm overgelegd. 
2.4. De heer H. heeft bij brief van 19 september 
2017 de gemeente Noordwijk verzocht om zijn 
contactgegevens aan klager door te sturen. De 
brief luidt, voor zover relevant, als volgt: 
“Het vonnis is niet geanonimiseerd en brengt op 
onrechtmatige schade toe aan de belangen en de 
persoonlijke levenssfeer van genoemde heer, het 
wordt kennelijk te pas en te onpas gebruikt door 
[verweerder sub 1] (…). 
Ondergetekende trof het vonnis van [klager] aan 
in de producties van een uitgebrachte dagvaar- 
ding tegen ondergetekende welke in een kortge- 
ding procedure tegen ondergetekende als voor- 
beeld werden gebruikt hetgeen onrechtmatig is 
tegenover [klager] omdat ze niet zijn geanonimi- 
seerd. (…)” 
2.5. Bij brief van 10 december 2017 heeft klager bij 
de deken een klacht ingediend over verweerders. 
2.6. Klager heeft bij brief van 14 december 2017 
tevens een klacht over verweerders ingediend bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP), met 
het verzoek om handhavend op te treden. Bij brief 
van 6 juli 2018 heeft de AP aan klager bericht, 
voor zover relevant: 
“Nu [het kantoor van verweerders] heeft aangege- 
ven dat het een incident betreft en maatregelen 
heeft genomen om herhaling in de toekomst te 
voorkomen, bestaat naar het oordeel van de AP 
geen vrees voor herhaling van dit incident, zodat 
de AP geen aanleiding ziet om formele handha- 
vingsinstrumenten in te zetten zoals is  verzocht. 
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In die zin wijst de AP uw handhavingsverzoek 
dan ook af.” 
2.7. Op 20 juli 2018 heeft klager bezwaar gemaakt 
tegen het besluit van de AP van 6 juli 2018. Op  
5 november 2018 heeft een hoorzitting plaatsge- 
vonden. De beslissing op bezwaar van de AP 
wordt in 2019 verwacht. 

3. Klacht 
3.1. De klacht houdt, zakelijk weergegeven, in dat 
verweerders tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben 
gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet 
doordat zij: 
a) bewust niet geanonimiseerde stukken naar de 
heer H. hebben verzonden om kracht bij te zetten 
aan beschuldigingen aan zijn adres; 
b) contact zoeken met de Bank, dat er overtredin- 
gen zijn geconstateerd in verband met het Vonnis, 
terwijl verweerders die overtredingen zelf creëren 
en aanmaken om de intentie te wekken dat klager 
contact met de Bank zoekt. 
3.2. In aanvulling op klachtonderdeel a heeft kla- 
ger nog gesteld dat verweerders door het niet-ge- 
anonimiseerd gebruiken van de persoonsgege- 
vens van klager in niet één maar meerdere 
rechtszaken hebben gehandeld op een wijze die 
een behoorlijk advocaat niet betaamt. 

4. Verweer 
4.1. Verweerders hebben aangevoerd dat alleen 
verweerder sub 1 en 2 gebruik hebben gemaakt 
van het niet-geanonimiseerde vonnis. Het is de 
overige verweerders niet duidelijk waarom klager 
ook tegen hen een klacht heeft ingediend. 
4.2. Voorts voeren verweerders aan dat geen spra- 
ke is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen 
door het overleggen van het niet-geanonimiseer- 
de vonnis. In 2015, toen de gedragingen waar 
klager over klaagt plaatsvonden, was het geen 
standaardgebruik om vonnissen bij publicatie te 
anonimiseren. Voortvloeiend uit de openbaar- 
heid van rechtspraak, ten behoeve van de lees- 
baarheid en het makkelijk kunnen onderscheiden 
van verschillende uitspraken, publiceerde het 
tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht bijvoor- 
beeld rechterlijke uitspraken in beginsel niet-ge- 
anonimiseerd, ook bij privacygevoelige kwesties. 
Dat was toen een geaccepteerde praktijk. 
4.3. Verweerders voeren daarnaast aan dat zij 
voor een dergelijk verwijzend gebruik geen beleid 
hadden. Dat is nu anders: alle aan het kantoor van 
verweerders verbonden advocaten zijn er op  ge- 

wezen dat voor de situatie dat een niet-openbaar 
vonnis tegen een privépersoon in een andere 
rechtszaak tegen een derde wordt gebruikt het 
vonnis dan in beginsel op de in de rechtspraak 
gebruikelijke wijze moet worden geanonimiseerd. 
Als verweerders nu eenzelfde situatie aan de hand 
zouden hebben, zou het vonnis zijn geanonimi- 
seerd. Dat betekent echter niet dat verweerders in 
2015 tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehan- 
deld, aldus steeds verweerders. 

5. Beoordeling 

Ad klachtonderdeel a) 
5.1. Verweerder sub 1 en 2 hebben erkend het 
vonnis te hebben overgelegd in een procedure te- 
gen de heer H. De overige verweerders hebben 
verklaard het vonnis niet te hebben overgelegd of 
op andere wijze hebben verspreid. Nu klager zijn 
stelling dat ook de overige verweerders betrokken 
zijn bij het verspreiden van het vonnis niet nader 
heeft onderbouwd en geen stukken heeft overge- 
legd waaruit de juistheid van zijn stelling blijkt, is 
de raad van oordeel dat klachtonderdeel a) uit- 
sluitend kan zijn gericht tegen verweerders sub 1 
en 2. Het klachtonderdeel zal jegens de overige 
verweerders alleen al om die reden ongegrond 
worden verklaard. 
5.2. Vast staat dat verweerders sub 1 en 2 het von- 
nis, waarin opgenomen de naam en woonplaats 
van klager, in niet geanonimiseerde vorm hebben 
overgelegd in een procedure tegen de heer H. 
5.3. De raad is van oordeel dat verweerders sub 1 
en 2 door het als productie overleggen van het 
niet-geanonimiseerde vonnis niet de gerechtvaar- 
digde belangen van klager als bedoeld in regel 10 
van de Gedragsregels 1992 hebben geschaad. Het 
vonnis is slechts in zeer kleine kring door ver- 
weerders sub 1 en 2 verspreid. Hoewel anonimise- 
ring mogelijk was geweest, hebben verweerders 
voldoende gemotiveerd aangetoond dat in 2015, 
ten tijde van het overleggen van het vonnis als 
productie, het nog regelmatig voorkwam dat ge- 
rechtelijke uitspraken niet werden geanonimi- 
seerd, waarbij persoonsgegevens op veel ruimere 
schaal werden verspreid. Ook is niet gebleken dat 
verweerder sub 1 en 2 het vonnis nogmaals in een 
niet-geanonimiseerde vorm hebben overgelegd, 
anders dan in de procedure waarin zij namens een 
verzekeraar optreden tegen de heer H. Tot slot 
heeft klager onvoldoende gesteld op welke wijze 
hij in zijn belangen is geschaad door het overleg- 
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gen van het vonnis. Hieruit volgt dat klachtonder- 
deel a) ook jegens verweerders sub 1 en 2 onge- 
grond is. 

Ad klachtonderdeel b) 
5.4. De juistheid van het verwijt dat verweerders 
zelf overtredingen creëren in verband met het 
vonnis en daarmee de intentie wekken dat klager 
zelf contact zoekt met de Bank, kan de raad, te- 
genover de gemotiveerde betwisting door ver- 
weerders daarvan, niet vaststellen. 
5.5. Nu klager dit klachtonderdeel op geen enkele 
wijze heeft geconcretiseerd en onderbouwd, dient 
dit klachtonderdeel bij gebreke van een feitelijke 
grondslag als ongegrond te worden afgewezen. 

Beslissing 
De raad van discipline: 
– verklaart beide klachtonderdelen ongegrond. 

 
NOOT 

beroep ook onderworpen aan de beroepseigen 
tuchtrechtelijke regels. Art. 46 Advocatenwet be- 
paalt zulks. Meer specifiek bepaalt dit wetsartikel 
dat de tuchtrechtelijke onderwerping betrekking 
heeft op: ‘enig handelen of nalaten in strijd met 
de zorg die zij als advocaat behoren te beharti- 
gen, ter zake van inbreuken op het bepaalde bij 
of krachtens deze wet en de Wet ter voorkoming 
van witwassen en financieren van terrorisme, de 
verordeningen van de Nederlandse orde en ter 
zake van enig handelen of nalaten dat een be- 
hoorlijk advocaat niet betaamt’. 
De laatstgenoemde restcategorie van handelen 
of nalaten wordt in de praktijk nader ingevuld 
door de zogeheten Gedragsregels. Ten tijde van 
het incident uit de casus golden de Gedragsre- 
gels 1992. Inmiddels zijn deze regels grondig her- 
zien en gelden de Gedragsregels 2018. Regel 10 
lid 1 van Gedragsregels 1992 is in casu in het ge- 
ding: ‘Bij het verstrekken van informatie aan der- 
den over een zaak die bij hem in behandeling is 

   of is geweest, neemt de advocaat, behalve  de 
belangen van de cliënt, tevens de gerechtsvaar- 

Feiten 
Verweerder 1 van een zestal verweerders staat 
een bank bij in een geschil tegen klager. Een von- 
nis tussen de bank en de klager van 24 septem- 
ber 2015 is door verweerders 1 en 2 als bewijs- 
middel toegevoegd in een civiele procedure 
jegens een derde, de heer H. Dit gebeurde in 
niet-geanonimiseerde vorm. Klager is hiervan 
door de heer H. op de hoogte gebracht. 
Klager dient daarop aan aantal klachten in. Ten 
eerste twee klachten bij de deken op 10 decem- 
ber 2017 over verweerders. Vervolgens een 
klacht, dat tevens een handhavingsverzoek be- 
helst, bij de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: 
AP) op 14 december 2017. De AP wijst het hand- 
havingsverzoek af vanwege het aangenomen in- 
cidentele karakter van het voorval, zo blijkt uit de 
onderhavige procedure (r.o. 2.6). Wel heeft klager 
daartegen bezwaar gemaakt, waarop een hoorzit- 
ting heeft plaatsgevonden op 5 november 2018 
(r.o. 2.7). Dergelijke beslissingen worden echter 
niet door de AP gepubliceerd. Ook bij de raad   
van discipline krijgt klager nul op het rekest en 
worden beide tuchtrechtelijke klachten onge- 
grond  verklaard. 

 
Beroepsregels van advocaten 
Naast de Algemene Verordening Gegevensbe- 
scherming (AVG), zijn advocaten vanwege hun 

digde andere belangen in acht.’ Met name de 
laatste bijzin opent de open norm die zich mede 
kan uitstrekken over de bescherming van de per- 
soonlijke levenssfeer van anderen dan de cliënt 
van de advocaat. 
Daarnaast is er nog de Verordening op de advo- 
catuur, die sinds 2015 geldt. Deze heeft de voor- 
heen per thema losstaande verordeningen ge- 
bundeld tot één set van regels. Hoewel hierin 
bepalingen zijn opgenomen over de vertrouwe- 
lijkheid en de geheimhouding, is deze regeling in 
casu niet relevant. De verordening richt zich niet 
op bescherming van de privacy of de vertrouwe- 
lijkheid van anderen dan de cliënt van de advo- 
caat, maar is voornamelijk bedoeld om de kwali- 
teit van de praktijkvoering op andere vlakken te 
waarborgen. 

 
De klachten 
De eerste klacht van klager houdt kort weergege- 
ven in dat verweerders tuchtrechtelijk verwijtbaar 
zouden hebben gehandeld, doordat niet-geano- 
nimiseerde stukken naar een derde zijn gestuurd. 
De tweede klacht heeft een wat vager karakter en 
is allicht minder relevant voor het onderwerp be- 
scherming van persoonsgegevens. Verweerders 
zouden tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehan- 
deld, nu zij contact zouden hebben gezocht met 
de betreffende bank over geconstateerde overtre- 
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dingen in verband met het kortgedingvonnis tus- 
sen klager en de bank, terwijl verweerders die 
overtredingen zelf zouden creëren en aanmaken 
om de intentie te wekken dat klager contact met 
de bank zoekt. Op deze klacht, die overigens on- 
gegrond is verklaard omdat deze verder niet is 
geconcretiseerd of onderbouwd, wordt hierna 
niet meer ingegaan. 

 
Het verweer 
Verweerders voeren aan dat enkel verweerders 1 
en 2 gebruik hebben gemaakt van het niet-ge- 
anonimiseerde vonnis. Het is de overige ver- 
weerders niet duidelijk waarom tegen hen een 
klacht is ingediend. 
Daarnaast was het volgens verweerders in 2015 
nog geen standaardgebruik om vonnissen bij pu- 
blicatie te anonimiseren. In het tijdschrift Juris- 
prudentie Arbeidsrecht werden destijds bijvoor- 
beeld ook privacygevoelige rechtelijke uitspraken 
niet-geanonimiseerd gepubliceerd. De gedachte 
hierbij was dat dit ten goede kwam aan de lees- 
baarheid en uitspraken hierdoor ook makkelijker 
van elkaar waren te onderscheiden. 
Tot slot voeren verweerders aan dat zij, anders 
dan in 2015, inmiddels een beleid hebben dat alle 
advocaten van het kantoor vonnissen op de in de 
rechtspraak gebruikelijke wijze moeten anonimi- 
seren. Een voorval als hetgeen over is geklaagd 
zal volgens verweerders niet meer voorkomen. 
Dit zou volgens verweerders echter niet beteke- 
nen dat zij in 2015 tuchtrechtelijk verwijtbaar zou- 
den hebben gehandeld. 

 
De beslissing 
Nu de klachten jegens verweerders 3 t/m 6 niet 
door klager zijn onderbouwd, worden deze onge- 
grond verklaard. 
Ook de klachten jegens verweerders 1 en 2 acht 
de raad ongegrond. De belangen van klager als 
bedoeld in Regel 10 Gedragsregels 1992 zijn niet 
geschonden, onder meer omdat het bewuste 
vonnis slechts in zeer beperkte kring is verspreid. 
In het volgende onderdeel van deze annotatie zal 
deze open norm tegen het licht van de AVG wor- 
den gehouden. 
Verder blijkt de raad gevoelig voor het argument 
van verweerders dat in 2015 het niet-anonimise- 
ren van vonnissen gebruikelijk was, althans dat 
dit nog regelmatig voorkwam. Dit lijkt mij een 
drogreden. Of iets slechts een paar jaar terug 
nog usance zou zijn, zegt immers niets over de 

vraag of die usance wel betamelijk of te billijken 
is. De verweerders zullen tenslotte niet voor niets 
een anonimiseringsbeleid hebben ingevoerd. 
Aan de anonimisering van rechtspraak zal ver- 
derop in deze annotatie aandacht worden be- 
steed. 

 
Tuchtrecht versus privacyrecht 
Ten tijde van het incident gold de Wet bescher- 
ming persoonsgegevens (Wbp), die inmiddels is 
ingetrokken op het moment dat de AVG van toe- 
passing werd. De namen van klager, zoals ver- 
meld in het verstrekte vonnis, zijn te kwalificeren 
als ‘persoonsgegevens’ ex art. 1 sub a Wbp (nu: 
art. 4 sub 1 AVG). Een advocaat is aan te merken 
als ‘verantwoordelijke’ ex art. 1 sub d Wbp (nu: 
art. 4 sub 7 AVG). De vraag luidt op welke ver- 
werkingsgrondslag ex art. 8 Wbp (nu: art. 6 AVG) 
een advocaat zich mag beroepen wanneer hij 
persoonsgegevens aan een derde wenst door te 
geven. In casu was geen sprake van toestem- 
ming van de klager ex art. 8 aanhef en sub a Wbp 
(nu: art. 6 lid 1 aanhef en sub a AVG), zodat enkel 
de noodzakelijkheid voor het behartigen van een 
gerechtvaardigd belang van betreffende advoca- 
ten een uitweg zou kunnen bieden aan verweer- 
ders 1 en 2 ex art. 8 aanhef en sub f Wbp (nu: art. 
6 lid 1 aanhef en sub f AVG). Hierbij dienen de 
belangen van de advocaten afgewogen te wor- 
den tegen de belangen van de procespartijen. 
Daarbij geldt het noodzakelijkheidsvereiste, 
waarbij ten eerste het doel en de aard en om- 
vang van de voor dat doel te verwerken gege- 
vens in verhouding moeten zijn (proportionali- 
teit) en ten tweede dient altijd gekozen te worden 
voor de minst ingrijpende wijze van verwerking. 
Mijns inziens is het doorgeven van de persoons- 
gegevens niet per se noodzakelijk bij het ver- 
strekken van een vonnis om een derde van be- 
paalde stellingen te overtuigen. Dat gebeurt 
immers voornamelijk op basis van de motivering 
van de rechterlijke beslissing en daar heeft de 
hoedanigheid van procespartijen weinig mee van 
doen. Anderzijds is rechtspraak in beginsel open- 
baar, zodat de mate van aantasting in de per- 
soonlijke levenssfeer gelegitimeerd zou moeten 
zijn. In het volgende onderdeel van deze annota- 
tie zal uitgebreider worden ingegaan op de ano- 
nimisering van rechtspraak. Als de advocaat de 
persoonsgegevens niet van de eigen cliënt maar 
juist van de wederpartij verstrekt, zoals ook in 
casu het geval, dan komt volgens de tuchtrecht- 
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spraak de advocaat meer vrijheid toe de per- 
soonsgegevens te gebruiken zonder toestem- 
ming van de betrokkene. 
In een tuchtrechtzaak bij het Hof van Discipline 
uit 2004 kwam aan de orde in hoeverre het ver- 
spreiden van een ontruimingsvonnis op ruime 
schaal door een advocaat tuchtrechtelijk verwijt- 
baar was (Hof van Discipline 19 maart 2004, nr. 
3874, Adv.bl. 2005, 3, p. 149-150). De advocaat 
stond een woningcorporatie bij tegen een klager, 
die een bedrijfsmatige hennepkwekerij in het ge- 
huurde exploiteerde. De advocaat deelde het 
vonnis vervolgens met andere woningcorpora- 
ties. Uiteindelijk wordt niet aangenomen dat de 
advocaat tuchtrechtelijk verwijtbaar zou hebben 
gehandeld. Relevant hierbij was dat de advocaat 
louter de belangen voor zijn eigen cliënte behar- 
tigt en niet die van klager. Verder werd meege- 
wogen dat het in vakbladen indertijd gebruikelijk 
was om vonnissen zonder anonimisering te pu- 
bliceren. Wel geeft het hof aan dat anonimisering 
de voorkeur zou hebben verdiend. 
In een tweetal latere tuchtrechtzaken, die zich ook 
richtten op de advocaat van de wederpartij is het 
verstrekken van ongeanonimiseerde uitspraken 
evenmin tuchtrechtelijk verwijtbaar geacht (Raad 
van Discipline Amsterdam 2 oktober 2017, zaak 
17-625/A/NH, ECLI:NL:TADRAMS:2017:214 en 
Raad van Discipline Den Haag 27 augustus 2018, 
zaak 18-215/DH/RO, ECLI:NL:TADRSGR:2018:196). 
Ook bij deze zaken werd benadrukt dat de partij- 
dige belangbehartiging van de advocaat mee- 
brengt dat hij ten aanzien van de persoonsgege- 
vens van de wederpartij meer vrijheid geniet. De 
advocaat mag echter niet de belangen van de 
wederpartij nodeloos of onevenredig schaden. 
De Amsterdamse zaak bevestigt terecht dat een 
advocaat gegevens door moet kunnen zenden in 
het kader van executoriale handelingen. In de 
Haagse zaak werd het publiceren van een onge- 
anonimiseerd vonnis door een advocaat op de 
website van zijn kantoor niet tuchtrechtelijk ver- 
wijtbaar geacht. Hierbij speelde het feit dat deze 
zaak reeds uitvoerig in de media was verschenen 
met de namen van klager en zijn bedrijf en al, 
een rol. 
Tuchtrechtelijk mag de advocaat van de weder- 
partij, mede gebaseerd op de toenmalige praktijk 
van het publiceren van ongeanonimiseerde uit- 
spraken, dus best ver gaan. Echter, als de usance 
van anonimiseren langzaam verandert en ver- 
scherpt, zal dit argument wegvallen voor de ad- 

vocaat. Ook zal een advocaat tuchtrechtelijk be- 
zien minder ver kunnen gaan wanneer het de 
eigen cliënt zou betreffen. De belangenbeharti- 
ging van de eigen cliënt staat immers voorop in 
de advocatuur. 
In de twee hiervoor behandelde tuchtrechtzaken 
kwam aan de orde of het verstrekken van gege- 
vens te kwalificeren zou zijn als ‘datalek’ (oftewel 
‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’ ex 
art. 4 sub 12 AVG) en of dit gemeld hadden moe- 
ten worden (ex art. 33 en/of 34 AVG, maar om 
welk soort melding het zou gaan werd in beide 
beslissingen niet behandeld). In beide zaken 
werd dit argument afgewezen, omdat de verwer- 
king rechtmatig was. Interessant wellicht is om te 
onderzoeken in hoeverre de situatie van een ad- 
vocaat, die via een ongeanonimiseerd vonnis, 
persoonsgegevens van zijn eigen cliënt zou ver- 
spreiden valt te kwalificeren als een ‘datalek’. Dit 
zal echter weer sterk afhankelijk zijn van de om- 
standigheden van het geval, waaronder de mate 
waarin de betreffende betrokken procespartij 
reeds bekend was bij of herleidbaar was door het 
publiek. Indien van dergelijke billijkende omstan- 
digheden geen sprake is, zal mijns inziens rede- 
lijk snel van een ongeoorloofde verstrekking ge- 
sproken kunnen worden en dus van een ‘inbreuk’ 
(art. 4 sub 12 AVG). Of deze ook gemeld moet 
worden hangt af van de concrete risico’s voor de 
rechten en vrijheden van de betrokkene (art. 33 
lid 1 AVG), maar in ieder geval zal de advocaat in 
dat geval het incident in zijn datalekregister moe- 
ten opnemen (art. 33 lid 5 AVG). Bij datalekken 
met een hoog risico voor de betrokkene zal de 
advocaat ook aan de betrokkene zelf dienen te 
melden (art. 34 AVG). 
Tuchtrechtelijke verwijtbaarheid staat in beginsel 
los van schendingen op grond van de AVG. Er is 
echter wel een duidelijke toename van het priva- 
cybewustzijn in de advocatuur sinds de invoering 
van de AVG. Zo stelt de Nederlandse Orde van 
Advocaten sinds 2018 modellen ter beschikking 
om de advocatuur te helpen compliant te zijn 
met de AVG, zoals een model register verwer- 
kingsactiviteiten, een model register datalekken 
en een model verwerkersovereenkomst (www. 
advocatenorde.nl/dossier/gegevensbescher- 
ming-avg/modellen-avg, laatst geraadpleegd op 
8 april 2019). Ook is het modelkantoorhandboek 
in september 2018 aangepast op de AVG (www. 
advocatenorde.nl/voor-uw-praktijk/model- 
len-handleidingen-formulieren/update-model- 
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kantoorhandboek, laatst geraadpleegd op 8 april 
2019). 
In 2018 zijn tevens de Gedragsregels vernieuwd. 
De nieuwe Regel 3 Gedragsregels 2018 (die Re- 
gel 10 Gedragsregels 1992 verving) behelst onder 
meer de volgende  leden: 
‘2. De advocaat neemt passende maatregelen ter 
handhaving van de vertrouwelijkheid en de com- 
municatie met de cliënt of derden, in het bijzon- 
der waar het de keuze betreft van de communica- 
tiemiddelen, van dataverwerking en van 
dataopslag waarvan de advocaat zich bedient, en 
de mate van beveiliging van die middelen.’ 
‘6. Bij het verstrekken van informatie aan derden 
over een zaak die bij hem in behandeling is of 
was, neemt de advocaat, behalve de belangen 
van de cliënt, tevens gerechtvaardigde andere 
belangen in acht. De advocaat verstrekt geen in- 
formatie zonder instemming van de cliënt.’ 
Lid 2 legt nadruk op de rol van de advocaat als 
verwerkingsverantwoordelijke bij de keuze van 
de wijze van verwerking. Lid 6 maakt expliciet 
duidelijk dat de advocaat niet enkel de belangen 
van zijn eigen cliënt dient mee te wegen, maar 
bijvoorbeeld ook die van wederpartijen. 
Te verwachten is dan ook dat het schenden van 
privacynormen uit de AVG inmiddels ook tucht- 
rechtelijke verwijtbaarheid zal kunnen inhouden. 
Advocaten dienen hier dus voortaan scherper op 
te letten. 

 
Anonimisering van rechtspraak 
De openbaarheid van rechterlijke uitspraken is 
één van de argumenten die een advocaat om een 
beroep te kunnen doen op de verwerkingsgrond- 
slag gebaseerd op de noodzakelijkheid voor de 
behartiging van een gerechtvaardigd belang. 
Deze openbaarheid van de rechtspraak is in de 
juridische literatuur een veel bediscussieerd on- 
derwerp waar het gaat om de publicatie van von- 
nissen. Met name richt de discussie zich op de 
relatief kleine greep van openbare uitspraken die 
de rechtspraak nota bene zelf selecteert voor pu- 
blicatie. Aan dit zeer precaire punt wordt in deze 
bijdrage geen aandacht besteed, omdat dit niet 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
raakt. Echter, in de discussie over openbaarma- 
king van uitspraken wordt ook steevast aandacht 
geschonken aan het spanningsveld tussen ener- 
zijds de vereiste openbaarheid en anderzijds het 
waarborgen van de persoonlijke levenssfeer van 

in uitspraken genoemde betrokkenen door ano- 
nimisering. 
De plicht voor onze rechtsstaat tot openbare 
rechtspraak volgt uit art. 6 EVRM (het recht op 
een eerlijk proces) en art. 121 Grondwet: ‘Met 
uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald 
vinden de terechtzittingen in het openbaar plaats 
en houden de vonnissen de gronden in waarop 
zij rusten. De uitspraak geschiedt in het open- 
baar.’ Openbaarheid biedt de mogelijkheid de 
rechtspraak te controleren en bevordert ook de 
rechtszekerheid. Op gespannen voet met de 
plicht tot openbaarmaking van de rechtsspraak 
staat het recht op bescherming van de persoon- 
lijke levenssfeer. 
De rechterlijke macht heeft sinds 1999 verschil- 
lende richtlijnen voor het anonimiseren van 
rechtspraak en heeft deze van tijd tot tijd bijge- 
werkt en in 2006 geüniformeerd tot één richtlijn 
(zie www.rechtspraak.nl/Uitspraken/Paginas/Ano- 
nimiseringsrichtlijnen.aspx#totstandkoming, 
laatst geraadpleegd op 8 april 2019). In 1998 heeft 
de toenmalige Registratiekamer, de voorloper 
van de huidige Autoriteit Persoonsgegevens, zich 
uitgelaten over de verschillende anonimiserings- 
richtlijnen van de Vreemdelingenkamer en de 
Hoge Raad en over jurisprudentiedatabanken: ‘in 
het licht van de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer de noodzaak te benadrukken van het 
anonimiseren van uitspraken wanneer deze op 
cd-rom op ruimere schaal worden verspreid’ (Au- 
toriteit Persoonsgegevens, z1997-0933). In een 
strafrechtelijke zaak oordeelde de Hoge Raad met 
zijn Mink K.-arrest in 2002 reeds dat: ‘indien dit 
wenselijk wordt geacht ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van in de uitspraak ge- 
noemde personen, bij het beschikbaar stellen 
van de uitspraak zodanige voorzieningen treft dat 
hun personalia niet geopenbaard worden.’ (HR 
2 juli 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4767, NJ 2003, 2, 
m.nt. Knigge) 
Voor civiele zaken als de onderhavige casus gold 
ten tijde van het incident art. 28 Rv (het huidige 
art. 29 Rv) dat in lid 2 de weg opent naar anoni- 
misering: ‘Onverminderd de artikelen 231, eerste 
lid, en 290, derde lid, verstrekt de griffier aan een 
ieder die dat verlangt afschrift van vonnissen, 
arresten en beschikkingen, tenzij verstrekking 
naar het oordeel van de griffier ter bescherming 
van zwaarwegende belangen van anderen, waar- 
onder die van partijen, geheel of gedeeltelijk 
dient te worden geweigerd. In het laatste geval 
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kan de griffier volstaan met verstrekking van een 
geanonimiseerd afschrift of uittreksel van het 
vonnis, het arrest of de beschikking.’ 
In het rapport van de VMC-studiecommissie uit 
2006 (J.M. de Meij e.a., ‘Toegang tot rechtelijke 
uitspraken: rapport van de VMC-studiecommissie 
Openbaarheid van rechtspraak’, Mediaforum 
2006, 18, p. 121-142) wordt de frictie tussen de 
openbaarmakingsplichten en de praktijk van het 
anonimiseren ook gesignaleerd in het kader van 
www.rechtspraak.nl. Het betreft dus een botsing 
van twee grondrechten en daarbij dient een af- 
weging te worden gemaakt welke in een voorko- 
mend geval dient te prevaleren. Het rapport advi- 
seert om alle uitspraken ongeanonimiseerd te 
publiceren tenzij partijen gemotiveerd hebben 
verzocht om anonimiteit. De grondslag voor de 
verwerking van persoonsgegevens kan gevon- 
den worden in art. 8 sub c Wbp (nakoming wette- 
lijke verplichting) of art. 8 sub e Wbp (vervulling 
publiekrechtelijke taak), welke gronden in de AVG 
gevonden kunnen worden in art. 6 sub c respec- 
tievelijk 6 sub e. Voor strafrechtelijke gegevens 
geldt uiteraard het regime van ‘bijzondere per- 
soonsgegevens’. 
Inmiddels ontsluit de rechterlijke macht een be- 
perkt deel van haar uitspraken via www.recht- 
spraak.nl. Conform de anonimiseringsrichtlijnen 
(www.rechtspraak.nl/Uitspraken/Paginas/Anoni- 
miseringsrichtlijnen.aspx, laatst geraadpleegd op 
8 april 2019) worden niet alleen persoonsgege- 
vens geanonimiseerd, maar ook bestandsnamen 
en websites in relatie tot kinderporno, wapen- 
nummers, rechtspersonen bij bestuursrechtelijke 
punitieve sancties en rechtspersonen of be- 
stuursorganen bij afwijzing van een verzoek tot 
failliet- of surseanceverklaring. Voor de Neder- 
landse rechterlijke macht is anonimisering dus 
de hoofdregel, waarmee zij verder gaat dan bij- 
voorbeeld het Europese Hof van de Rechten van 
de Mens die slechts anonimiseert als uitzonde- 
ring, getuige Rule 47.4 van haar Rules of Court 
2018: ‘Applicants who do not wish their identity 
to be disclosed to the public shall so indicate and 
shall submit a statement of the reasons justifying 
such a departure from the normal rule of public 
access to information in proceedings before the 
Court. The Court may authorise anonymity or 
grant it of its own motion.’ 
Ook Mommers, Zwenne en Schermer plaatsen 
vraagtekens bij de Nederlandse anonimiserings- 
praktijk en zijn er niet van overtuigd dat het 

waarborgen van privacybelangen in alle gevallen 
zwaarder weegt dan het belang van openbaar- 
heid van de rechtspraak (L. Mommers, G.J. 
Zwenne en B. Schermer, ‘Het best bewaarde ge- 
heim van de raadkamer: Over de ontoegankelijk- 
heid van de rechtspraak’, NJB 2010, 32, p. 2072- 
2078). De auteurs signaleren ook de kosten die 
gepaard gaan met het anonimiseren van de uit- 
spraken. 
De anonimiseringsrichtlijn ten tijde van het inci- 
dent in casu verschilt inhoudelijk niet met die op 
het moment van de beslissing geldige versie op 
het gebied van het anonimiseren van natuurlijke 
personen als civiele procespartijen. De richtlijnen 
schrijven immers voor: ‘De gegevens van natuur- 
lijke personen die procespartij zijn worden ge- 
anonimiseerd’. Ook overleden personen worden 
in de richtlijnen geschaard onder natuurlijke per- 
sonen, terwijl de AVG daarop juist niet van toe- 
passing is (overweging 27 AVG). De richtlijnen 
schrijven voor dat persoonsnaam tussen blokha- 
ken moet worden weergegeven: ‘Vervang de per- 
soonsnaam van een procespartij door bijvoor- 
beeld [eiser], [verweerder], [appellant], 
[geïntimeerde], [verzoeker], [gedaagde], [ver- 
dachte], [belanghebbende], etc.’ 
Wat volgens verweerder en uiteindelijk de raad 
als ‘in de praktijk gebruikelijk’ werd gesteld, was 
dus indertijd uitdrukkelijk niet conform het ano- 
nimiseringsbeleid van de rechterlijke macht. Of 
dit beleid ook klopt is gezien de voorgaande ver- 
handeling een andere vraag. Immers, het beleid 
staat op gespannen voet met de openbaarma- 
kingsplicht van rechtspraak en het beleid dat an- 
dere rechterlijke colleges hanteren. Ook leidt de 
huidige wijze van anonimiseren regelmatig tot 
absurde resultaten, zoals vaak in de literatuur is 
gedemonstreerd (G.A.I. Schuijt, ‘[De voetballer] 
en [de prinses]’, NJB 2004, 1, p. 18-19, J.M. 
de Meij e.a., ‘Toegang tot rechtelijke uitspraken: 
rapport van de VMC-studiecommissie Openbaar- 
heid van rechtspraak’, Mediaforum 2006, 18, p. 
121-142 en L. Mommers, G.J. Zwenne en B. 
Schermer, ‘Het best bewaarde geheim van de 
raadkamer: Over de ontoegankelijkheid van de 
rechtspraak’, NJB 2010, 32, p. 2072-2078). 

 
Conclusie 
Deze tuchtrechtelijke beslissing zal wellicht één 
van de laatste in haar soort zijn. Tot zeer recent 
konden advocaten (van wederpartijen) tuchtrech- 
telijk niet-verwijtbaar handelen bij het versprei- 
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den van niet-geanonimiseerde uitspraken. Dat is 
ook in deze zaak aan de orde. Door het groeiende 
privacybewustzijn van de advocatuur en de ver- 
scherping van de gedragsregels, zal een advo- 
caat er tegenwoordig echter goed aan doen om 
meer te anonimiseren dan allicht tot vóór toepas- 
sing van de AVG nog gebruikelijk was. Mede 
door het verstrekken van vele modellen door de 
Nederlandse Orde van Advocaten aan de advoca- 
tuur voor AVG-compliance, zal de tuchtrechtelijke 
norm voortaan gemakkelijker met de privacynor- 
men van de AVG kunnen worden ingekleurd. 

 
mr. K. Konings 
Advocaat IT-recht bij NORD Advocaten, Gronin- 
gen. 
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	Naar aanleiding van de klacht van:
	In die zin wijst de AP uw handhavingsverzoek dan ook af.”
	gen van het vonnis. Hieruit volgt dat klachtonder- deel a) ook jegens verweerders sub 1 en 2 onge- grond is.

