
 

 

 

 

 

 

 

Gedragscode Juridische Dienstverlening 
 

Verus wenst integer en betrouwbaar te handelen. Onderstaande gedragsregels zijn van toepassing 

op alle overeenkomsten die Verus aangaat met zijn (potentiële) opdrachtgevers. De gedragsregels 

zijn van toepassing op de juridische dienstverlening van alle advocaten en juridisch adviseurs in 

dienst bij Verus en bij alle voornoemde werknemers bekend. Verus stelt zijn advocaten en juridisch 

adviseurs in staat en verplicht ze de gedragsregels na te leven. 

 

1. Verus aanvaardt geen opdracht tot juridische dienstverlening indien hij voorziet dat deze 

met de belangen van een of meer andere leden in strijd is of daarmee in strijd kan komen. 

Evenmin aanvaardt Verus een opdracht tot juridische dienstverlening indien hij voorziet dat 

daardoor een onoverbrugbaar conflict tussen twee of meer leden ontstaat of kan ontstaan. 

 

2. Verus aanvaardt geen opdracht indien hij voorziet dat hij voor die specifieke opdracht niet 

over voldoende expertise beschikt en er naar zijn overtuiging voor een succesvolle 

belangenbehartiging specifieke specialistische kennis en ervaring noodzakelijk is. 

 

Verus licht de cliënt, indien zich een dergelijke situatie voordoet, het standpunt toe en 

informeert de cliënt desgevraagd over advocaten of advocatenkantoren die wel over de 

benodigde expertise beschikken. 

 

3. Indien de opdracht tot juridische dienstverlening een conflict tussen bestuur en management 

van dezelfde schoolinstelling behelst aanvaardt Verus deze opdracht niet indien een in het 

verleden opgebouwde vertrouwensrelatie tussen Verus en het management een naar het 

oordeel van Verus adequate belangenbehartiging belet. 

 

4. Indien Verus na aanvaarding van een opdracht tot dienstverlening tot de slotsom komt dat 

zich een situatie voordoet of kan voordoen als bedoeld in de artikelen 1 of 2, beëindigt hij de 

opdracht tussentijds. 

 

5. Indien Verus de opdracht ingevolge het bepaalde in de voorgaande artikelen niet kan 

aanvaarden dan wel tussentijds moet beëindigen maakt hij dit zo spoedig mogelijk 

schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar. 

 

6. De advocaat of juridisch adviseur van Verus is verplicht tot geheimhouding; hij dient te 

zwijgen over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn 

opdrachtgever en de aard en omvang van diens belangen. De geheimhoudingsplicht duurt 

voort na beëindiging van de relatie met de opdrachtgever. De advocaat of juridisch adviseur 

is uitsluitend met instemming van de opdrachtgever ontslagen van zijn 

geheimhoudingsplicht. Dit betekent ook dat wij integer en zorgvuldig met persoonsgegevens 

omgaan. 
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7. De advocaat of juridisch adviseur van Verus stelt het belang van de opdrachtgever en de 

ten opzichte van hem in acht te nemen zorgvuldigheid voorop bij het beantwoorden van 

vragen van publiciteitsmedia of bij het anderszins verlenen van medewerking aan publiciteit 

omtrent een zaak die bij hem in behandeling is of is geweest. Hij verleent die medewerking 

niet tegen de kennelijke wil van het lid c.q. de opdrachtgever. 

 

8. De advocaten in dienstbetrekking bij Verus zijn tevens gebonden aan de gedragsregels van 

de Nederlandse Orde van Advocaten. 

 

Deze gedragscode is door de werkgever vastgesteld op 12 juni 2007 en per direct in werking 

getreden. De werknemers (advocaten / juridisch adviseurs) in dienstbetrekking zijn in kennis gesteld 

van deze gedragscode. De gedragscode is geplaatst op de website van Verus. 


