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In dit boek wordt de Nederlandse regeling van de geheimhoudingsplicht en het
verschoningsrecht van de advocaat vanuit een rechtsvergelijkend perspectief
beschreven en geëvalueerd. Voor mogelijke verbeterpunten wordt inspiratie geput
uit de regeling van het secret professionnel in Frankrijk en het legal professional
privilege in Engeland. Ook wordt de regeling getoetst aan de hoofdregels en
minimumwaarborgen die voortvloeien uit de relevante jurisprudentie van het EHRM
en het HvJ EU.
Vragen die in het boek bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: welke informatie wordt
beschermd door het beginsel van vertrouwelijkheid? Kan of moet het belang van
vertrouwelijkheid soms wijken voor andere maatschappelijke belangen? In hoeverre
zijn beperkingen en uitzonderingen toelaatbaar? Als rode draad wordt steeds het
doel van het beginsel voor ogen gehouden: de onbelemmerde rechtshulp door een
advocaat.
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Advocaten en hun cliënten moeten vrij en vertrouwelijk met elkaar kunnen
communiceren. Dit wordt als een maatschappelijk belang gezien: zonder
gegarandeerde vertrouwelijkheid geen openheid van cliënten, zonder openheid
geen optimale juridische advisering en bijstand door een advocaat. In Nederland
wordt deze vertrouwelijkheid gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht en het
professionele verschoningsrecht van de advocaat. De grenzen hiervan staan de
laatste tijd echter onder druk.
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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1

Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en
cliënt

Een wezenlijk element van een rechtstaat is dat de rechtzoekende burger zijn rechten kan effectueren en onbelemmerde toegang heeft tot de rechtsbedeling. De
advocaat speelt van oudsher een belangrijke rol in de rechtsbedeling, omdat hij
degene is die geacht wordt de rechtzoekende bij te staan bij het effectueren van
zijn rechten. De advocaat neemt in de rechtstaat de positie in van ‘bijzondere bemiddelaar’ tussen de burger en het recht. Om deze rol goed te kunnen vervullen
worden aan het beroep van advocaat in Nederland diverse eisen gesteld, waaronder toelatingseisen en eisen ten aanzien van de beroepsuitoefening. Daarnaast beschikt de advocaat met het oog op een goede beroepsuitoefening over een aantal
bijzondere rechten, zoals het procesmonopolie, het verschoningsrecht en de vrije
toegang tot een gedetineerde cliënt.
Een wettelijke definitie van de “advocaat” bestaat in Nederland nog niet, maar
het beroep van advocaat kan wel worden ingekleurd aan de hand van een samenstel van aan het beroep gerelateerde rechten en verplichtingen en voor de beroepsuitoefening relevant geachte eigenschappen van de advocaat. Deze rechten, verplichtingen en specifieke kenmerken van de advocaat zijn terug te brengen tot vijf
kernwaarden: onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, vertrouwelijkheid
en integriteit.
. Commissie Van Wijmen rapport , p. . Zie ook de kabinetsreactie d.d.  oktober 
op dit rapport, Kamerstukken II /,  -VI, nr. , p. ,  en .
. In dit boek kan overal waar naar een advocaat wordt verwezen met ‘hij’ , ‘hem’ of ‘zijn’ ook ‘zij’
of ‘haar’ worden gelezen.
. NOvA-rapport Commissie Leliveld e.a. , p. ,  en . Deze commissie heeft zich op
verzoek van de algemene raad van de NOvA gebogen over de vraag: Wat is een advocaat?
. NOvA-rapport Commissie Leliveld e.a. , p. . Zie hierna ook par. ...
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Hoofdstuk 1. Inleiding

Vertrouwelijkheid in de relatie tussen de advocaat en zijn cliënt wordt van wezenlijk belang geacht voor het goed kunnen vervullen van de rol van de advocaat
in de rechtsbedeling. Een rechtzoekende die een advocaat nodig heeft om inzicht
te krijgen in zijn rechtspositie of om zijn rechten te kunnen effectueren, moet de
kwestie die hij aan de advocaat voorlegt in volstrekte vertrouwelijkheid kunnen
bespreken. Voorkomen moet worden dat een rechtzoekende uit angst voor openbaarheid bepaalde, met het oog op de juridische advisering relevante, feiten niet
met zijn advocaat deelt. De vertrouwelijkheid in de relatie advocaat-cliënt wordt
in Nederland gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht van de advocaat en, in
het verlengde daarvan, het verschoningsrecht. Dit laatste houdt kort gezegd in:
het recht van de advocaat om tegenover iedereen, ook tegenover de rechter, zijn
geheimhoudingsplicht ten aanzien van zijn cliënt gestand te kunnen doen. De
waarborging van deze vertrouwelijkheid wordt hierna aangeduid als het beginsel
van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt.
Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt is in Nederland
slechts summier in wet-en regelgeving neergelegd. De invulling van de omvang en
reikwijdte van dit beginsel is grotendeels aan de rechter overgelaten. Hoewel het
fundamentele belang van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en client in wet-en regelgeving en rechtspraak nog steeds voorop wordt gesteld, is er een
tendens waarneembaar om (meer) beperkingen op dit beginsel toe te laten.

1.2

Recente maatschappelijke ontwikkelingen

De afgelopen jaren is de omvang en de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht
en het verschoningsrecht van de advocaat onder druk komen te staan. Een aantal
maatschappelijke ontwikkelingen heeft hierbij een rol gespeeld. De samenleving –
zowel de Nederlandse als die van veel West-Europese landen – heeft de afgelopen
decennia ingrijpende veranderingen ondergaan. Belangrijke ontwikkelingen die
zich hebben voorgedaan zijn onder meer: internationalisering; toename van regelgeving op alle rechtsgebieden; nieuwe, snellere communicatietechnieken; economische ontwikkelingen; individualisering en juridisering van de maatschappij.
Dit heeft geleid tot een gestage groei van het aantal advocaten. Daarnaast hebben
. Zie bijv. WRR-rapport , p. -; kabinetsstandpunt d.d.  oktober  inzake het
WRR- rapport , Kamerstukken II /,  , nr. , p. -; Commissie Van Wijmen
rapport , p. -.
. Zie hierover par. ... Zie ook de brief van de minister van justitie d.d.  december  aan
de Tweede Kamer, Kamerstukken II /,  , nr. , p. .
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genoemde ontwikkelingen gevolgen gehad voor de praktische, organisatorische,
kant van de werkzaamheden: veel advocaten werken tegenwoordig samen in grote,
al dan niet internationale samenwerkingsverbanden. Bovendien ziet men een accentverschuiving in de aard van de werkzaamheden van de advocaat: een aanzienlijke hoeveelheid advocaten (met name werkzaam op de grote advocatenkantoren)
procedeert nog maar beperkt of in het geheel niet en verleent hoofdzakelijk juridisch advies op specialistische rechtsgebieden.
Deze verschuiving binnen de advocatuur, met name op het gebied van de aard
van de werkzaamheden, heeft onder meer geleid tot de vraag vanuit de samenleving en de politiek, of het gerechtvaardigd is dat advocaten, die nauwelijks meer
procederen, aanspraak kunnen maken op het verschoningsrecht, terwijl andere
juridische adviseurs die nagenoeg hetzelfde werk doen, maar geen advocaat zijn,
dit verschoningsrecht niet hebben. Deze vraag raakt aan de kern van de beroepsuitoefening van de advocaat en is recent ook wel ruimer geformuleerd: moet er
vandaag de dag voor een aanspraak op het verschoningsrecht onderscheid gemaakt
worden tussen werkzaamheden die typisch horen bij de advocaat en werkzaamheden die daar buiten vallen? En welke werkzaamheden zijn dan typisch advocatuurlijk? Anders geformuleerd: behoren deze werkzaamheden tot de kerntaak van
de advocaat?
Een andere maatschappelijke ontwikkeling is dat de afgelopen jaren een toenemend belang wordt gehecht aan criminaliteitsbestrijding en de bevordering van
veiligheid. In politieke discussies en in publieke uitingen van of namens het OM
wordt in dit verband wel als argument gebruikt dat de geheimhoudingsplicht en
het verschoningsrecht van de advocaat een hinderpaal vormen in de strijd tegen

. Ter Voert & Peters , p. , -. Commissie Van Wijmen-rapport , p. . Zie ook de
brief van de minister van justitie d.d.  december  aan de Tweede Kamer, Kamerstukken
II /,  , nr. , p. . Nota naar aanleiding van het nader verslag, Kamerstukken II
/,  , nr. , p. .
. Zie bijv. de motie van kamerlid Klaas de Vries c.s., Kamerstukken II /,  , nr. .
. Zie over deze vraagstelling: Docters van Leeuwen , p. , aanbeveling . Nota naar aanleiding van het verslag op het wetsvoorstel tot wijziging van de Advocatenwet, Kamerstukken II
/,  , nr. , p. ; Tweede Nota van wijziging, Kamerstukken II /,  , nr.
, p. . Zie over deze vraag ook uitgebreid het NOvA rapport Commissie Leliveld . Deze
vraag komt ook in de jurisprudentie aan de orde, zie bijvoorbeeld: Rb. Den Haag  januari
, ECLI:NL:RBDHA::. Zie voor een vergelijkbare vraag over de werkzaamheden
van notarissen: HR  januari , ECLI:NL:HR::.
. Zie bijv. het kabinetsstandpunt d.d.  oktober  inzake het WRR- rapport , Kamerstukken II /,  , nr. , p. . Zie ook het door het kabinet in  gepresenteerde
veiligheidsprogramma “Naar een veiliger samenleving”, Kamerstukken II -,  ,
nr. .
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criminaliteit en naar reikwijdte en omvang beperkt zouden moeten worden. Uit
recente wetgeving en wetsvoorstellen kan worden afgeleid dat de wetgever gevoelig is voor dit argument en geneigd is het belang van het voorkomen en bestrijden
van criminaliteit te laten prevaleren boven het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt. In twee uitspraken uit  oordeelde de rechter echter
dat de Staat onrechtmatig had gehandeld doordat communicatie van en met advocaten zonder onafhankelijke controle door de AIVD was afgeluisterd.
Met de hiervoor omschreven ontwikkelingen dreigt het ruim dertig jaar geleden door de Hoge Raad aanvaarde algemene rechtsbeginsel, op grond waarvan het
belang van vertrouwelijke en onbelemmerde rechtshulp dient te prevaleren boven
het belang van waarheidsvinding, langzaam te worden uitgehold. De hiervoor
geschetste ontwikkelingen vormden de aanleiding voor mijn onderzoek naar de
waarborg en de grenzen van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat
en cliënt. Zowel de druk vanuit de samenleving om de omvang en reikwijdte van
het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt te beperken als de recente wetgevingsinitiatieven, waarin onderdelen van het verschoningsrecht zullen
worden gecodificeerd, maakt dit onderzoek maatschappelijk relevant en urgent.

1.3

Centrale onderzoeksvragen en doel van het onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op de toepassing van het beginsel van vertrouwelijkheid
tussen advocaat en cliënt in de Nederlandse rechtsorde. De geheimhoudingsplicht
en het verschoningsrecht van de advocaat zijn summier wettelijk geregeld. De omvang en reikwijdte ervan zijn voornamelijk in de jurisprudentie ingevuld. In 
heeft de Hoge Raad in de Notaris Maas-beschikking bepaald dat het verschoningsrecht van bepaalde beroepsbeoefenaren met een vertrouwenspositie is gebaseerd op

. Zie bijv. Mooijen , Van der Boon . Beantwoording Kamervragen van  augustus
, Kamerstukken II -, Aanhangsel .
. Zie art.  jo  lid  van de Wet ter voorkoming en financiering van witwassen en terrorisme
(Wwft). Zie de MvT bij de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische
criminaliteit, Kamerstukken II -,  , nr. , p. ,  en . Zie de brief van de
minister van justitie en veiligheid aan de Tweede Kamer d.d.  november , kenmerk
.
. Rb. Den Haag  juli , ECLI:NL:RBDHA::. Hof Den Haag  oktober ,
ECLI:NL:GHDHA::.
. HR  maart , ECLI:NL:HR::AC, NJ , , m.nt. WLH onder HR 
oktober , NJ , . HR --, ECLI:NL:HR::AG, NJ , .
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een in Nederland geldend algemeen rechtsbeginsel. Op grond van dit algemene
rechtsbeginsel moet bij het inschakelen van deze vertrouwenspersonen het belang
dat de waarheid in rechte aan het licht komt, wijken voor het maatschappelijk belang, dat ‘ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene tot hen moet kunnen wenden voor bijstand en advies’. De advocaat is één van
de hier bedoelde vertrouwenspersonen. Dit algemene rechtsbeginsel beoogt rechtzoekenden de zekerheid te bieden, dat ze in volstrekte vertrouwelijkheid een advocaat kunnen raadplegen teneinde onbelemmerde toegang te hebben tot bijstand en
verdediging door een advocaat in juridische procedures en tot deskundig juridisch
advies door een advocaat.
Uit vaste jurisprudentie blijkt dat dit algemene rechtsbeginsel nog steeds als uitgangspunt geldt. Uit de Notaris- Maas beschikking vloeit ook voort dat eventuele
beperkingen en uitzonderingen op dit algemene rechtsbeginsel met het oog op de
rechtszekerheid slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden toelaatbaar zijn. In
mijn onderzoek wil ik in kaart brengen welke uitzonderingen en beperkingen inmiddels zijn toegelaten in de Nederlandse rechtsorde. Daarnaast onderzoek ik welke
eisen aan dergelijke uitzonderingen en beperkingen kunnen worden gesteld, zodat
nog steeds recht wordt gedaan aan het algemene rechtsbeginsel dat vertrouwelijke
communicatie tussen de advocaat en cliënt beoogt te waarborgen. Daarbij betrek
ik de in de Nederlandse rechtsorde doorwerkende hoofdregels en minimumvoorwaarden die voortvloeien uit Europese regelgeving en uit de jurisprudentie van het
EHRM en het HvJ EU. Het doel van mijn onderzoek is de huidige Nederlandse
regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat te
evalueren. Voorzover ik concludeer dat het beginsel van vertrouwelijkheid tussen
advocaat en cliënt in Nederland onvoldoende is gewaarborgd danwel de waarborg
voor verbetering vatbaar is, zal ik voorstellen doen voor verbetering van de regeling.
Dit onderzoek beoogt als nevendoel een bijdrage leveren aan de gedachtenvorming
over de (gedeeltelijke) codificatie van het verschoningsrecht van de advocaat in Nederland.
De twee hoofdvragen die ik aldus in dit onderzoek wil beantwoorden luiden als
volgt:
. HR  maart , ECLI:NL:HR::AC, NJ , , m.nt. WLH onder HR 
oktober , NJ , .
. Zie voor recente wetgevingsinitiatieven, bijv: de voorstellen tot regeling van het verschoningsrecht in het kader van de voorgenomen modernisering van het wetboek van Strafvordering, Contourennota  september , kenmerk . Zie ook: concept wetsvoorstel
implementatie vierde witwasrichtlijn, te raadplegen via: www.bijzonderstrafrecht.nl/home/
consultatie-implementatiewet-vierde-anti-witwasrichtlijn, laatst geraadpleegd op  december
.
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) In hoeverre zijn naar huidig Nederlands en Europees recht beperkingen en uitzonderingen toelaatbaar op het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat
en cliënt in de Nederlandse samenleving?
) (a) Voldoet de huidige regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat in Nederland aan het algemene rechtsbeginsel
van vertrouwelijke en onbelemmerde rechtshulp door een advocaat;
(b) Voor zover de huidige regeling niet voldoet: op welke wijze zou deze moeten worden aangepast?

1.4

Methode

Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden zal ik eerst het huidige recht
schetsen. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van de gangbare juridische onderzoeksmethode, waarbij ik regelgeving, literatuur en jurisprudentie heb geïnventariseerd en geanalyseerd. Bij deze inventarisatie en analyse betrek ik ook de belangrijkste bepalingen uit Europese regelgeving en de relevante jurisprudentie van het
EHRM en het HvJ EU in het kader van art.  en  EVRM. Uit deze jurisprudentie vloeit een aantal minimumvoorwaarden voort, waaraan de bescherming van
het fundamentele recht van iedere cliënt op vertrouwelijke communicatie met een
onafhankelijke advocaat en eventuele uitzonderingen of beperkingen op dit recht
moeten voldoen.
Om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden zal ik de in kaart gebrachte
in Nederland geldende hoofdregels inzake de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat en de daarop aanvaarde uitzonderingen en/of beperkingen toetsen aan (i) het algemene rechtsbeginsel zoals dat is aanvaard in de
Notaris Maas-beschikking, en aan (ii) de minimumwaarborgen die voortvloeien
uit de relevante jurisprudentie van het EHRM en het HvJ EU. Ter inspiratie voor
het aandragen van eventuele andere oplossingen voor mogelijke verbeterpunten in
de Nederlandse regeling heb ik daarnaast tevens de rechtssystemen van Frankrijk
en Engeland onderzocht.
De keuze voor genoemde rechtstelsels is gebaseerd op het volgende. In de eerste plaats omdat het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in
de gekozen rechtstelsels een overeenkomstige – en in de Europese regelgeving en
jurisprudentie erkende – functie vervult, te weten het gelden als voorwaarde voor
onbelemmerde toegang tot de advocaat en tot de rechtsbedeling. In de tweede

. Voor het doel van dit onderzoek versta ik onder Engels recht ook het rechtsgebied Wales.
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plaats zijn er in de onderzochte rechtstelsels geen wezenlijke verschillen ten aanzien van de rol van de advocaat in de samenleving. Evenmin bestaan tussen de
drie rechtsstelsels wezenlijke rechtstatelijke, politieke, economische danwel culturele verschillen. Tenslotte, omdat bepaalde wet- en regelgeving in het Franse recht
en met name de jurisprudentie en doctrine in het Engelse recht als inspiratiebron
kunnen dienen voor mogelijke verbeteringen van de Nederlandse regelgeving.
Hiermee is een belangrijke methodologische voorwaarde voor zinvolle rechtsvergelijking vervuld.
Meer specifiek is de keuze voor het Franse recht voor mijn onderzoek zinvol,
omdat de organisatie en regelgeving van de Nederlandse advocatuur traditioneel
grote overeenkomsten kent met die van de Franse advocatuur. In Frankrijk is de
inhoud en de reikwijdte van de secret professionnel gedetailleerd wettelijk geregeld. Daarnaast kent het Franse recht een bijzondere procedure in het strafrecht,
waarbij bezwaren tegen een doorzoeking en/of in beslagneming van stukken bij
een advocaat, op grond van een beroep op de bescherming van secret professionnel, worden beoordeeld door de juge des libertés et de la détention, ook wel juge
du secret genoemd. De rol van de deken van de orde van advocaten is wettelijk
verankerd als waarborg voor de naleving van de secret professionnel.
Het Engelse recht is met name interessant omdat de bescherming van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen de advocaat en de cliënt is opgesplitst in twee
takken, te weten legal advice privilege en litigation privilege. Over dit onderwerp
is veel literatuur en jurisprudentie voorhanden, die met name tot interessante inzichten kunnen leiden voor de in Nederland gevoerde discussie of de uitsluitend
adviserende advocaat nog wel aanspraak kan maken op het verschoningsrecht en
voor de vraag welke uitzonderingen en beperkingen op de omvang en reikwijdte
van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat in Nederland aanvaardbaar zijn. Ten slotte is de keuze voor het Franse en Engelse recht
ingegeven door het feit dat ik Frans en Engels spreek, de relatief geringe afstand
tot Nederland het mogelijk maakte meerdere keren de landen te bezoeken en contacten te leggen met specialisten aldaar.

1.5

Opzet van het onderzoek

Aan de eerste onderzoeksvraag, de vraag naar de toelaatbaarheid van uitzonderingen en beperkingen op het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en

. Oderkerk , p. .
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cliënt, is met name het eerste deel (H  t/m ) van dit onderzoek gewijd. Omdat
het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt gerelateerd is aan de
beroepsuitoefening van de advocaat en aan de rol van de advocaat in de samenleving, geef ik eerst in hoofdstuk  een korte analyse van deze rol en beroepsuitoefening in Nederland, Frankrijk en Engeland. Vervolgens analyseer ik in hoofdstuk 
voor de drie genoemde rechtssystemen de grondslag en de functie van het beginsel
van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt.
Onderdeel van de eerste onderzoeksvraag is in hoeverre de aard van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt uitzonderingen op of beperkingen van dit beginsel toelaat. Met andere woorden: is het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt naar zijn aard absoluut of kan het bijvoorbeeld
wijken voor andere maatschappelijke belangen? In het verlengde hiervan ligt de
volgende subvraag, welke beperkingen van de omvang en reikwijdte van het beginsel van vertrouwelijkheid toelaatbaar zijn, zonder dat het doel van het beginsel
niet meer bereikt kan worden.
Met het oog op de beantwoording van deze twee subvragen, zal ik in hoofdstuk  de hoofdregels en minimumvoorwaarden die voortvloeien uit Europese regelgeving en uit de jurisprudentie van het EHRM en het HvJ EU inventariseren
en analyseren. Het uitgangspunt dat het beginsel van vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt bescherming geniet in een groot aantal ons omringende West-Europese staten, komt bijvoorbeeld naar voren in: een Gedragscode
en een Handvest van de CCBE, de overkoepelende organisatie van Europese balies; een aanbeveling van het Comité van de Ministers van de Raad van Europa en
een aantal Europese richtlijnen. Daarnaast wordt het beginsel van vertrouwelijke
communicatie tussen advocaat en cliënt ook beschermd in de jurisprudentie van
het EHRM en van het HvJ EU in het kader van art.  en  EVRM. Met name
vloeit uit deze jurisprudentie een aantal minimumwaarborgen voort, dat lidstaten
in acht moeten nemen bij het beperken van het recht op vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt.
Aansluitend zal ik in hoofdstuk  de relevante regelgeving, rechtspraak en literatuur in Nederland in kaart brengen. Daarbij ga ik in op de vraag hoe de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat in Nederland is
geregeld en gewaarborgd en inventariseer ik de beperkingen en uitzonderingen
hierop. In par. . signaleer ik een aantal knelpunten, die in Nederland zijn ontstaan als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, als gevolg van onduidelijke
of ontbrekende regelgeving of als gevolg van ontwikkelingen in de jurisprudentie.
Deze knelpunten analyseer ik in het licht van het algemene rechtsbeginsel dat is
aanvaard in de Notaris Maas- beschikking en in het licht van de minimumwaarborgen die ik in hoofdstuk  heb geïnventariseerd.
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Het tweede deel van dit onderzoek (par. ., H  t/m ) heeft betrekking op
de tweede onderzoeksvraag, die bestaat uit twee subvragen. De eerste subvraag: de
vraag of de regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de
advocaat in Nederland voldoet aan het algemene rechtsbeginsel van vertrouwelijke
en onbelemmerde rechtshulp door een advocaat, wordt beantwoord in par. ..
De onderdelen van het recht die niet voldoen zullen hier gesignaleerd worden als
knelpunten. Omdat ik mij voor het aandragen van mogelijke andere oplossingen
voor de in Nederland te signaleren knelpunten (de beantwoording van de tweede
subvraag) mede laat inspireren door het Franse en het Engelse recht, zal ik deze
rechtstelsels in respectievelijk hoofdstuk  en  in kaart brengen. Ik zal mij hierbij
vooral richten op regelgeving, jurisprudentie en/of literatuur van deze twee rechtssystemen, die kunnen leiden tot nieuwe inzichten voor mogelijke oplossingen
voor de in Nederland gesignaleerde knelpunten.
In hoofdstuk  volgt de vergelijking van de regeling ter waarborging van het
beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt van de gekozen rechtstelsels. De nadruk zal hierbij liggen op de vraag hoe in de gekozen rechtstelsels
wordt omgegaan met de in Nederland geconstateerde knelpunten. In hoofdstuk
 evalueer ik de Nederlandse regeling. In mijn conclusie beantwoord ik de twee
onderzoeksvragen en zal ik ten aanzien van de in het Nederlandse recht geconstateerde knelpunten aanbevelingen doen voor gewenste of noodzakelijke verbeteringen in Nederland.

1.6

Afbakening en begripsbepaling

Ik heb mijn onderzoek afgesloten op  december . De bescherming van de
vertrouwelijke communicatie tussen advocaat in Nederland heb ik voornamelijk
toegespitst op de relatie tussen de advocaat en de niet-gedetineerde cliënt. Met
het begrip ‘Europees recht’ in de eerste onderzoeksvraag bedoel ik: ) Art.  en 
EVRM; ) de Europese witwasrichtlijnen; ) de jurisprudentie van het EHRM en
het HvJ EU ten aanzien van de bescherming van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt. Hierna zal ik aangeven hoe een aantal veel in mijn
onderzoek gebruikte begrippen dienen te worden begrepen.

Geheimhoudingsplicht, beroepsgeheim en verschoningsrecht
In Nederland wordt het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt
gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht van de advocaat en diens verschoningsrecht. De geheimhoudingsplicht van de advocaat heeft betrekking op de
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verplichting van de advocaat uit hoofde van zijn beroep om te zwijgen over bijzonderheden van zijn cliënt, de zaken die de advocaat voor de cliënt behandelt en
de aard en omvang van diens belangen, met dien verstande dat slechts informatie
naar buiten mag worden gebracht met instemming van de cliënt en voorzover dat
in overeenstemming is met een goede beroepsuitoefening. De term beroepsgeheim wordt gehanteerd om aan te geven dat de geheimhoudingsplicht voortvloeit
uit en verbonden is aan de beroepsuitoefening van de advocaat. Het verschoningsrecht van de advocaat in ‘enge zin’ behelst het recht van de advocaat om als
getuige te mogen weigeren bepaalde vragen van de rechter met betrekking tot de
cliënt te beantwoorden. In dit boek hanteer ik dit begrip ook in ruime zin, om
uitdrukking te geven aan het recht van de advocaat en zijn cliënt om zich jegens
eenieder te kunnen verzetten tegen kennisneming van en inzage in informatie die
de advocaat in zijn hoedanigheid is toevertrouwd. Hieronder valt ook het recht
om zich te verzetten tegen het toepassen van strafvorderlijke dwangmiddelen tegen advocaten en hun cliënten.

Secret professionnel
Met secret professionnel wordt in Frankrijk het beroepsgeheim van de advocaat
aangeduid. Het omvat zowel het recht van de advocaat en de cliënt op vertrouwelijkheid van tussen hen gevoerde communicatie als de plicht van de advocaat tot
geheimhouding. Het beoogt een garantie te bieden aan de cliënt, dat de met zijn
advocaat uitgewisselde communicatie ook echt vertrouwelijk blijft en dat derden,
in het bijzonder de overheid en de vervolgingsautoriteiten, geen kennis kunnen
nemen van vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt. De advocaat
en de cliënt kunnen zich met een beroep op het secret professionnel verzetten tegen deze kennisneming door derden, ook in geval van het toepassen van strafvorderlijke dwangmiddelen tegen advocaten en hun cliënt.

Legal professional privilege
In Engeland wordt de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt beschermd door
legal professional privilege, dat inhoudt dat een cliënt of, namens de cliënt, zijn
advocaat in beginsel niet kan worden verplicht om vertrouwelijke communicatie
en stukken over te leggen, daarin inzage te geven of een getuigenverklaring af te
leggen ten aanzien van deze stukken of communicatie. Legal professional privilege
is één overkoepelend beginsel, dat wordt onderverdeeld in twee complementaire
onderdelen, te weten legal advice privilege en litigation privilege.
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Legal advice privilege
Kort gezegd beschermt legal advice privilege de communicatie tussen advocaat en
cliënt met het oog op het geven of verkrijgen van juridisch advies, zowel in het
kader van (voorgenomen, te verwachten of aanhangige) gerechtelijke procedures
als buiten de context van een procedure.

Litigation privilege
Litigation privilege beschermt communicatie tussen een cliënt en/of zijn advocaat
enerzijds en derden anderzijds en stukken opgesteld met het oog op het verkrijgen
van informatie of juridisch advies ter voorbereiding van een (voorgenomen, te verwachten of aanhangige ) gerechtelijke procedure.

Legal privilege
In de context van het recht van de Europese Unie en in de jurisprudentie van het
HvJ EU en van het EHRM, wordt het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt aangeduid als legal privilege.

Vertrouwelijke communicatie
In dit onderzoek staat de bescherming van de vertrouwelijkheid van communicatie tussen advocaat en cliënt centraal. Het uitgangspunt in dit onderzoek is
dat alle communicatie tussen de cliënt en de advocaat vertrouwelijk kan worden
geacht en voor bescherming in aanmerking komt, mits de cliënt de advocaat in
een juridische context heeft benaderd in zijn hoedanigheid van onafhankelijke
vertrouwenspersoon en met het oog op zijn beroepsspecifieke kennis en mits de
communicatie is gevoerd met het oog op het geven of verkrijgen van juridisch advies of bijstand. In deze zin zal ik ook spreken van ‘vertrouwelijke communicatie’,
waarbij per gekozen rechtstelsel meer specifiek zal worden aangegeven welke informatie voor bescherming in aanmerking komt.
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HOOFDSTUK 2

De rol en de specifieke kenmerken van
de advocaat in Nederland, Frankrijk en
Engeland

2.1

Inleiding

In Nederland wordt de vertrouwelijkheid tussen de advocaat en zijn cliënt beschermd door het beroepsgeheim van de advocaat en het daaraan gekoppelde verschoningsrecht. Het beroepsgeheim van de advocaat vloeit voort uit de aard van
het door hem uitgeoefende beroep. Dat dit beroepsgeheim vervolgens wordt afgedekt door een beroep op het verschoningsrecht is van oudsher gekoppeld aan
de rol van de advocaat in de samenleving en de specifieke kenmerken van het beroep advocaat. Ook het secret professionnel in Frankrijk en het legal professional
privilege in Engeland zijn gekoppeld aan de rol, de specifieke kenmerken en de
beroepsuitoefening van de advocaat.
Om de grondslag, de functie, de omvang en de reikwijdte van het beginsel van
vertrouwelijkheid tussen de advocaat en de cliënt goed over het voetlicht te kunnen brengen, zal ik in dit hoofdstuk eerst stilstaan bij de rol en ‘de aard van het
beroep’ van de advocaat.
In par. ., . en . zal ik respectievelijk voor Nederland, Frankrijk en Engeland in hoofdlijnen een beeld schetsen van het beroep advocaat, zoals dat werd en
wordt gereguleerd en uitgeoefend. In par. . en . concentreer ik mij met name
op de periode vanaf het begin van de e eeuw tot de huidige tijd, omdat de organisatie van de advocatuur in Nederland en Frankrijk zoals wij die vandaag kennen
haar grondslag heeft in de in die tijd tot stand gekomen regelingen. Voor Frankrijk zal ik ook in grote lijnen de ingrijpende wijzigingen in de advocatuur die in
de tweede helft van de ste eeuw zijn ingezet weergeven. In par. . ga ik kort
in op de historische tweedeling in de Engelse advocatuur. Daarnaast zal ik voor
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Engeland met name ingaan op de belangrijke ontwikkelingen in de advocatuur
vanaf het einde van de ste eeuw. In par. . volgt een conclusie.

2.2
2.2.1

De advocaat in Nederland
Inleiding

In deze paragraaf zal ik in hoofdlijnen het beroep advocaat in Nederland beschrijven. Ik betrek daarbij regelgeving die dateert van het begin van de e eeuw. Dit
is de tijd van de Nederlandse codificatie en ook de periode waarin door de rechter
voor het eerst met zoveel woorden aan de advocaat een beroep op het verschoningsrecht werd toegekend. Aan de orde zullen komen de rol die de advocaat is
toebedacht in de rechtsbedeling en de specifieke kenmerken van het beroep van
advocaat, vandaag de dag aangeduid als kernwaarden. Ook zal ik een overzicht
geven van de wet- en regelgeving die het beroep van de advocaat reguleren en de
regels die de verhouding tussen de advocaat en zijn cliënt beheersen. Daarnaast
zal ik aandacht besteden aan de normering en wijze van toetsing van advocatengedrag, het gedrags- en tuchtrecht.
2.2.2

Decreet van 1810 en Reglement III

De organisatie van de moderne advocatuur in Nederland is terug te voeren tot de
regeling ervan ten tijde van de invoering van de eerste Nederlandse wetgeving in
.
Het was ironisch genoeg Napoléon die de eerste bouwstenen legde voor de
huidige organisatie van de Nederlandse advocatuur. Ironisch, omdat hij niet bepaald bekend stond om zijn voorliefde voor advocaten en zich over deze beroepsgroep bij voorkeur uitliet in termen als ‘avocasserie ’. Advocaten in Frankrijk
waren al lang voor de revolutie van  georganiseerd in plaatselijke orden van
advocaten, die bestuurd werden door een raad van afgevaardigde advocaten, met
aan het hoofd de deken (batonnier). De raad had bevoegdheden op het gebied
. Literatuur over de geschiedenis van de advocatuur vanaf deze periode: Henssen . Martyn
e.a. . Bannier & Sanders .
. De Haan , p.  en , hetgeen zowel met ‘spitsvondigheid’ als met ‘chicaneren’ of
‘muggenzifterij’ vertaald kan worden.
. Bannier & Fanoy , p. . Sanders , p. –. Benichou , p. . Ozanam ,
p.  en . Het woord batonnier is afgeleid van de baton, de staf met een beeltenis van de beschermheilige van de plaatselijke advocaten.
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van toelating tot de advocatuur, toezicht op de naleving van regels en het handhaven van beroepsnormen; bevoegdheden die destijds ten aanzien van de advocaten
in de lage landen berustten bij de rechterlijke macht. Als gevolg van de Franse
revolutie waren de orden van advocaten opgeheven, evenals alle corporaties en
gilden. Het werd advocaten bij decreet van  september  verboden zich te organiseren en beroepshalve een kostuum te dragen.
Bij de in  door Napoléon aangenomen Wet van  ventôse an XII ()
werden de orden van advocaten weer in ere hersteld. Deze wet werd vervolgens
uitgewerkt in het Keizerlijk Decreet van  december  (hierna: Decreet ),
dat een reglement op de uitoefening van het beroep advocaat en de discipline van
de balie bevatte. Dit reglement sloot aan bij de gilde-achtige organisatie van de
orden van advocaten zoals die in Frankrijk onder het ancien régime had bestaan.
Nadat Nederland in  door Frankrijk was ingelijfd, kreeg deze wet en het
daarop gebaseerde Decreet  in ons land rechtstreekse werking. Dit betekende
voor advocaten in Nederland een breuk met de voorheen geldende regelingen en
het begin van een advocatuur die op Franse leest was geschoeid. Het concept van
min of meer zelfstandige plaatselijke organisaties van advocaten was hier nieuw.
Vóór 1810 was er in de Noordelijke Nederlanden geen algemene regeling die gold
voor de advocatuur. De positie van advocaten bij de stedelijke rechtscolleges en
de gewestelijke hoven berustte voorheen grotendeels op de door deze instellingen
vastgestelde instructies, ordonnanties en resoluties. Het Decreet  bleef van
kracht tot aan de Nederlandse codificatie in . In dit Decreet  was tegemoet gekomen aan de vrees van Napoléon voor een te grote autonomie van de
orde. Uit het Decreet vloeide een stevige staatsbemoeienis met de samenstelling
en de werkwijze van de orde van advocaten voort.
. Ozanam , p. . Sanders  p. –. Salomonson, p. -. Huijbrecht, Scheffers,
Scheffers – Hofman , p.  en . Rutgers , p. . Wackie Eysten , p. .
. Art. , Décret de l’assemblée constituante du  septembre  sur l’organisation judiciaire,
in: Liouville , p. . Nijgh , p. . Sanders , p.  en .
. Art.  van de loi relative aux écoles de droit, wet van  ventôse, an XII ( maart ),
Bulletin des Lois, , nr. . Sanders , p. . Nijgh , p. .
. Décret Impérial contenant Règlement sur l’exercise de la profession d’Avocat, et la discipline du
Barreau, du  décembre , Bulletin des Lois, . Fortuyn , p. -.
. Zie keizerlijk decreet van  april , Bulletin des Lois, , waarbij het Decreet  met
ingang van  juli  van kracht werd in de Hollandse departementen. Fortuyn , p. ,
 en . Sanders , p. .
. Rutgers , p. . Wackie Eysten , p. .
. Le Bailly & Brood , p. . Van der Feen , p. .
. Van Kuyk , p. . Sanders , p. -. Rutgers , p. .
. Rutgers , p.  en . Appleton , p.  en .
. Jansen , p. . Sanders , p. . Zie hierna ook par. ...
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In  trad in Nederland een aantal nieuwe, nationale wetboeken in werking,
waaronder de Wet met betrekking tot de rechterlijke organisatie (hierna: Wet
RO). De op grond van de Wet RO ingestelde Hoge Raad kreeg de opdracht om
(onder meer) een reglement van orde voor advocaten en procureurs te maken.
Het aldus tot stand gekomen ‘Reglement van orde en discipline voor de Advocaten en Procureurs’ (hierna: Reglement III), waarvan de inhoud sterk overeenkwam
met het Decreet , gaf een eerste Nederlandse wettelijke basis aan de nieuwe
organisatie van de advocatuur.
Het Reglement bevatte onder meer bepalingen omtrent toelatingsvereisten
(vooral opleidingsvereisten), domicilievereisten en (beperkte) territoriale bevoegdheden, de beëdiging, incompabiliteiten (bijv. met het beroep van procureur) en
bepalingen omtrent de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van
toezicht en discipline. De raad van toezicht en discipline was belast met de zorg
voor de eer van de stand van de advocaten, het houden van toezicht op de beroepsmatige handelingen van advocaten en de tuchtrechtspraak (‘het weren en beteugelen van inbreuken en misslagen’). Hoewel het Reglement de bevoegdheden
van de balie uitbreidde met tuchtrechtspraak in eerste aanleg, bleef de balie onder
de ‘voogdij’ van de rechterlijke macht en was ze verre van autonoom. Rechterlijke
colleges benoemden de leden van de raad van toezicht en discipline en in vergaderingen mochten alleen onderwerpen ter sprake komen die op de convocatie stonden vermeld. Het Reglement III is een aantal keer gewijzigd, maar tot aan de
inwerkingtreding van de Advocatenwet in  zijn de ‘Napoleontische trekken’
nooit geheel verdwenen.
2.2.3

De Advocatenwet 1952

De invoering van de Advocatenwet in  betekende het einde van de decentrale
organisatie van de advocatuur in Nederland. In  was al vanuit de behoefte
aan een eigen vereniging de landelijke Nederlandsche Advocaten-Vereeniging
(NAV) opgericht, die zich ten doel stelde op te treden als orgaan voor de bij haar

. KB van  april , Stb.  . Met ingang van  oktober  traden het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, het Wetboek van Strafvordering, de Wet Algemene Bepalingen en de Wet RO in werking.
. Art.  van KB van  april , Stb. .
. Bij KB van  september , Stb.  werd Reglement III vastgesteld en goedgekeurd.
. Art.  Reglement III. Rutgers , p. .
. Art.  en  Reglement III. Rutgers , p. , .
. Rutgers , p. . Bannier & Fanoy , p. . Sanders , p.  – .
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aangesloten Nederlandse advocaten. Het lidmaatschap van de NAV was echter
vrijwillig en de vereniging omvatte lang niet alle advocaten.
Met name in de periode gedurende en vlak na de Tweede Wereldoorlog bleek
dat een steeds groter wordende groep advocaten kritiek had op het vrijwillige karakter van de organisatie, het gebrek aan samenhang tussen de verschillende balies
en het ontbreken van een gezaghebbende centrale leiding binnen de advocatuur.
De door het bestuur van de NAV op  november  benoemde Commissie
Drost stelde in een onderzoeksrapport een aantal verbeteringen voor. De verbeteringen die de Commissie voor ogen stonden werden verwerkt in een ontwerpwet, die uiteindelijk aan de wieg heeft gestaan van de in oktober  in werking
getreden Advocatenwet. Per  oktober  was de Nederlandse Orde van Advocaten (hierna: NOvA) een feit.
De NOvA werd een publiekrechtelijke beroepsorganisatie, waarvan alle advocaten verplicht lid waren en dat de bevoegdheid kreeg bindende regelingen voor te
schrijven. Ook werd in de Advocatenwet het tuchtrecht (opnieuw) geregeld. Sinds
de invoering van de Advocatenwet in  zijn zowel het beroep van advocaat als
de samenleving waarvan de advocaat deel uit maakt, ingrijpend gewijzigd. Dit
heeft er toe geleid dat de Advocatenwet in de loop der jaren meerdere malen is
gewijzigd. De laatste omvangrijke wetswijziging is in werking getreden op  januari .

. Bannier & Fanoy , p. ,  en .
. Jaarverslag van de NAV, uitgebracht op de algemene ledenvergadering van  december ,
Adv.bl. , p..
. De commissie was vernoemd naar haar voorzitter, de Rotterdamse deken mr. J. Drost. Bannier
& Fanoy , p. . Henssen , p. . De Commissie had als taak het bestuderen van
vraagstukken die de organisatie van de balie raakten. Het eindrapport werd in het Advocatenblad van  april  gepubliceerd. Bannier & Fanoy , p. .
. Ontwerpwet: Adv.bl -, p. -. Zie hierover en over de parlementaire behandeling:
Bannier & Fanoy , p. -. Henssen , p. -.
. Wet van  juni  houdende instelling van de Nederlandse orde van advocaten alsmede
regelen betreffende orde en discipline voor de advocaten en procureurs (Advocatenwet), Stb.
, . Inwerkingtreding:  oktober , Stb. , .
. Kamerstukken II, /,  , nr. , par. .
. Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de Advocatenwet die tot en met 
zijn doorgevoerd: Bannier & Fanoy , p. -.
. Wet van  oktober  tot aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op
advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur), Stb. , . Inwerkingtreding:  januari
, Stb. , .

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 35

31/07/2017 16:01:23

36
2.2.4

Hoofdstuk 2. De rol van de advocaat in Nederland, Frankrijk en Engeland

Huidige regelgeving en organisatie in hoofdlijnen

Wetgeving
De Advocatenwet is de “basiswet” voor de beroepsuitoefening van de advocaat
en de organisatie van de advocatuur. De wet geeft met name regels over de toelatings- en opleidingsvereisten van de advocaat, de organisatie van de beroepsgroep
en de taken en bevoegdheden van haar organen, het toezicht op advocaten en de
tuchtrechtspraak.
De titel van advocaat is strafrechtelijk beschermd. Tot het voeren van die titel
is uitsluitend gerechtigd degene die als advocaat binnen Nederland is ingeschreven
en degene die buiten Nederland tot het voeren van een overeenkomstige titel bevoegd is. De opleidingsfase voor beginnende advocaten bestaat uit een praktijkgedeelte, de driejarige stage, en een theoriegedeelte, de beroepsopleiding die wordt
afgesloten met examens in bepaalde onderdelen.
Alle in Nederland ingeschreven advocaten vormen samen de NOvA. Er zijn
zowel een landelijke orde als plaatselijke ordes van advocaten. In ieder arrondissement bevindt zich een plaatselijke orde. De landelijke orde, een PBO, wordt
bestuurd door de algemene raad met als voorzitter de landelijk deken. De plaatselijke ordes worden bestuurd door de raden van orde. Het college van afgevaardigden is het parlement van de orde, waarin de afgevaardigde advocaten inspraak
hebben in de gang van zaken van de orde.
In ieder arrondissement is er een plaatselijk deken die tevens voorzitter is van
de lokale raad van de orde. De belangrijkste taak van de deken is het houden van
toezicht op de naleving van de regels door advocaten. Daarnaast heeft de deken
een belangrijke rol in het tuchtrecht voor advocaten. Sinds  januari  ziet een
college van toezicht toe op de werking van het toezicht en de klachtbehandeling
. Vanaf , zie Wet van  maart , Stb. , . Art.  Sr jo art. a Advocatenwet.
. Art. b en c Advocatenwet. Nadere voorschriften met betrekking tot de advocatenstage en
de beroepsopleiding zijn te vinden in H van de Verordening op de advocatuur (Voda). Vanaf
 kwam er een verplichte stage en vanaf  een beroepsopleiding. Henssen , p.
-, -. Bannier & Fanoy , p. -.
. Art.  lid  Advocatenwet.
. Zie voor de taken en bevoegdheden van de algemene raad art. , , , ,  en  Advocatenwet.
. Zie voor de taken en bevoegdheden van de raden van orde art. , ,  en  Advocatenwet.
. Zie voor de taken en bevoegdheden van het college van afgevaardigden art . ,  en  Advocatenwet.
. Art.  Advocatenwet.
. Dit is zo met ingang van  januari . Art.  lid  jo a Advocatenwet. Overige taken van
de deken vindt men bijv. in art. ,  en  Advocatenwet.
. Zie hiervoor met name art. c t/m f, ab en c Advocatenwet.
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door de deken. Ten slotte is er nog een raad van advies, bestaande uit maatschappelijk vooraanstaande personen die in meerderheid niet tot de advocatuur behoren. Deze raad is door de orde ingesteld om kritiek op de legitimatie van de orderegelgeving te pareren.
De wettelijke grondslag voor het tuchtrecht van advocaten is neergelegd in art.
 Advocatenwet. Hierin zijn de normen neergelegd waaraan advocatengedrag
wordt getoetst. In deze bepaling volgt dat advocaten de belangen van hun cliënten zorgvuldig moeten behartigen, de verplichtingen uit de Advocatenwet, de Wet
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Verordening op de advocatuur (Voda) moeten naleven en zich ook overigens als een
behoorlijk advocaat moeten gedragen. De open normen van art.  Advocatenwet
worden onder meer ingevuld door de gedragsregels voor advocaten.
Klachten tegen advocaten worden ingediend bij de deken van de orde waartoe
de advocaat behoort. De raad van discipline beoordeelt als tuchtrechter in eerste
aanleg de klachten. Hoger beroep tegen beslissingen van de raden van discipline
worden ingesteld bij de hoogste tuchtrechter: het Hof van Discipline.  Als een
klacht gegrond wordt bevonden kunnen de volgende maatregelen worden opgelegd: waarschuwing, berisping, geldboete, (voorwaardelijke) schorsing voor maximaal een jaar en schrapping van het tableau.

Verordeningen, richtlijnen en reglementen
Het college van afgevaardigden heeft als taak om in het belang van een goede
praktijkuitoefening voor alle advocaten verbindende verordeningen vast te stellen.
Sinds  januari  is er, met het oog op de kenbaarheid en vermindering van
regels, nog slechts één verordening: de Verordening op de advocatuur (Voda). In
de Voda zijn de bestaande verordeningen geïntegreerd.
. Art. a t/m c, art. b t/m f en art. h en i Advocatenwet.
. Art. a Advocatenwet.
. De kritiek was onder meer geuit in het Commissie van Wijmen rapport  (zie hierna par.
..), die een verdergaand voorstel had tot het instellen van een externe regelgevende raad.
Het kabinet nam dit voorstel niet over. Bannier & Fanoy , p. .
. Art. c Advocatenwet.
. Zie voor de samenstelling van de raad van discipline art. b en art.  lid  Advocatenwet.
. Zie voor de samenstelling van het Hof van Discipline art.  lid  en  lid  Advocatenwet.
. Art.  lid  Advocatenwet.
. Art.  en  Advocatenwet.
. Besluit van het college van afgevaardigden van  december  tot vaststelling
van de verordening op de advocatuur, http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/
verordening-op-de-advocatuur (laatst geraadpleegd op  december ).
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Ook de diverse organen van de orde kunnen richtlijnen vaststellen en besluiten
nemen waarin aanbevelingen aan de leden worden gedaan of beleidsregels worden
vastgelegd met betrekking tot specifieke onderwerpen. De orde kent ook een
aantal interne huishoudelijke en organisatorische reglementen.

Gedragsregels
‘Deze regels brengen normen onder woorden, die naar de heersende opvatting
in de kring der advocaten behoren te worden in achtgenomen bij de uitoefening
van het beroep van advocaat. Zij vormen niet de vastlegging van het voor advocaten geldende tuchtrecht (…).’

Deze passage staat in de inleiding bij de in  nog geldende versie van de gedragsregels voor advocaten. De gedragsregels geven dus regels die aangeven hoe
een advocaat zich behoort te gedragen bij de uitoefening van zijn beroep. Deze
regels zijn, op enkele uitzonderingen na, niet opgenomen in een verordening en
hebben ook niet de bindende kracht van een verordening. Zij geven weer hoe
in een bepaalde tijd door de beroepsgroep over verschillende onderwerpen wordt
gedacht. Ze vormen voor advocaten een leidraad en een nadere invulling van de
in art.  Advocatenwet opgenomen tuchtrechtelijke norm.
2.2.5

Wijzen van beroepsuitoefening

Het beeld en samenstelling van de advocatuur is in de loop der tijd, met het veranderen van de samenleving, gewijzigd. Waar de meeste advocaten in de e
eeuw nog alleen werkten, is vanaf de ste eeuw de nadruk komen te liggen naar
meer samenwerking tussen advocaten. Er wordt melding gemaakt van de eerste
geregistreerde samenwerkingen in het begin van de ste eeuw in Den Haag.Uit
een statistiek uit  blijkt dat er destijds in Nederland  advocaten waren
. Voorbeelden van richtlijnen: richtlijn Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, Richtlijn
arbeidsvoorwaarden stagiaires.
. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/gedragsregels- (laatst geraadpleegd op  december ). De laatst geheel herziene versie dateert van . Thans buigt een commissie
zich over herziening van de gedragsregels.
. Zie voor de totstandkoming van de Gedragsregels en de voorloper daarvan, de Eereregelen,
Henssen , p. - en -.
. Een uitzondering vindt men bijvoorbeeld in afdeling . Voda, afdeling .. Een andere uitzondering is art. a Advocatenwet inzake de geheimhouding.
. Zie ook Bannier & Fanoy , p. , .
. Ter Voert & Peters , p. -.
. Blom , p.  e.v. Blom maakt ook melding van uitzonderlijke samenwerkingen in Rotterdam en Amsterdam in de tweede helft van de e eeuw.
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ingeschreven, waarvan ongeveer  van de advocaten enige vorm van een samenwerkingsverband had. Hiervan waren er slechts  kantoren met meer dan 
advocaten en het grootste kantoor had  advocaten. Rond  waren er 
advocaten, waarvan  kantoren met meer dan  advocaten. Het grootste kantoor had destijds  advocaten. Uit het jaarverslag van de NOvA  ontleen ik
de volgende gegevens: In  waren er  advocaten waarvan bij  kantoren
meer dan  advocaten werkten. Van het totale aantal advocaten waren er 
eenmanskantoren. Het grootste kantoor in  telde  advocaten.
Vanaf de jaren ’ van de vorige eeuw begonnen advocatenkantoren te fuseren
en onstonden langzamerhand grote tot zeer grote nationale en internationale samenwerkingsverbanden. Wackie Eysten beschrijft twee fusiegolven. Bij de eerste fusiegolf begin jaren ’ gingen met name bestaande, op de commerciële praktijk gerichte, advocatenkantoren met elkaar fuseren. In een aantal gevallen ging
het om multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met notarissen
of fiscalisten. Bij de tweede fusiegolf in de negentiger jaren van de vorige eeuw lag
meer de nadruk op het vormen van internationale samenwerkingsverbanden. Als
factoren die tot de fusiegolven hebben geleid worden wel genoemd: economische
motieven, fusies in het bedrijfsleven, de vraag vanuit de markt naar een groter
aanbod aan specialistische dienstverlening en versterking van de concurrentiepositie, onder meer ten opzichte van Engelse en Amerikaanse kantoren.
Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk, waarvan de meest voorkomende zijn: de maatschap, de kostenmaatschap, de nv en de bv. Vandaag
de dag variëren de praktijkvoeringen van advocaten enorm; er zijn heel kleine
en heel grote kantoren, kantoren die een algemene praktijk voeren en kantoren
die zeer gespecialiseerd zijn, kantoren met een commerciële praktijk en kantoren
met een sociale praktijk en alles daar tussen in. Al de op deze kantoren werkzame

. Blom , p.  e.v. Bannier & Fanoy , p. . Zie ook Wackie Eysten , p. 
en .
. Jaarverslag NOvA , p. . Wackie Eysten , p. .
. Jaarverslag NOvA , p. .
. De stand van de advocatuur en het notariaat , http://advocatiemagazine.sdu.nl/
maart-!/de-stand-advocatuur-notariaat., laatst geraadpleegd op  december .
. Henssen , p.  e.v.
. Wackie Eysten , p. -. Zie ook Henssen , p. -. Klijn, Kester & Huls
, p.  en .
. Bannier & Fanoy , p. . Henssen , p. -. Zie ook Klijn, Kester & Huls, p. 
en . Blom , p.  e.v. NOvA- rapport Commissie Leliveld , p.  e.v.
. Bannier & Fanoy , p. -.
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advocaten hebben met elkaar gemeen dat ze onderworpen zijn aan dezelfde regelgeving en dat voor hen dezelfde beroepsnormen gelden.
Eén aspect van de advocatuur lijkt minder aan verandering onderhevig: het
aspect dat advocatenwerk zowel uit adviserende werkzaamheden als uit procesgerelateerde werkzaamheden kan bestaan. In  verscheen een door J.H. Telders
geschreven brochure met als titel ‘het beroep van advocaat’. De brochure was opgesteld op verzoek van de Leidse rechtenfaculteit en was bedoeld om studenten
voor te lichten en behulpzaam te zijn in hun beroepskeuze. Het boekje geeft een
beeldende beschrijving van de soort zaken waar een advocaat zich zoal mee bezig
hield, variërend van de ‘vaak niet aantrekkelijke kleine praktijk’ van de beginnende advocaten tot en met de ‘grote praktijk’, die vaak was voorbehouden aan de
meer gevorderden. Met dit laatste werd bedoeld de praktijk in de grote handelssteden, de cassatiepraktijk en de praktijk van de drukke kantoren in de provincie,
waar de advocaten ook vaak naast hun praktijk maatschappelijk betrokken waren,
bijvoorbeeld door het bekleden van bestuursfuncties bij publieke of commerciële
instellingen.
Uit het boekje wordt duidelijk dat de advocatenpraktijk in hoofdzaak uit twee
onderdelen bestond, die ieder een andere opstelling van de advocaat verlangden:
de adviespraktijk en de procespraktijk. In het stadium van adviseren was met
name de onafhankelijkheid van de advocaat van belang, terwijl bij het procederen
de nadruk meer op de partijdigheid kwam te liggen. De advocaat moest hierbij niet zijn taak uit het oog verliezen: het meewerken aan het handhaven van de
rechtsorde en het ‘als het kan, meewerken aan de rechtsontwikkeling’.
In  bestaan volgens Wichers Hoeth de dagelijkse werkzaamheden van de
advocaat uit ‘beoordelen, adviseren en verdedigen’. Wichers Hoeth benadrukt
zelfs dat het raadgeven, het adviseren een van de belangrijkste taken van de advocaat is.
Tegenwoordig zijn er zowel advocaten die een gecombineerde advies- en procespraktijk hebben als uitsluitend een adviespraktijk. Onder de gebruikelijke
werkzaamheden van de advocaat vallen het verzamelen, selecteren, analyseren en
beoordelen van door de cliënt of door derden in het kader van de behandeling
. Zie Kamerstukken II, /,  , nr. , p. . Ter Voert & Peters , p. -. Bannier
& Fanoy , p. -.
. Telders , -.
. Telders , p. .
. Telders , p. .
. Telders , p.  en .
. Telders , p.  en p. .
. Wichers Hoeth , p.  en .
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van de zaak verschafte stukken en andere informatie. Het verlenen van juridisch
advies kan gericht zijn op het verduidelijken van de rechtspositie van de cliënt,
maar ook op het voorkomen of oplossen van juridische problemen. Daaronder
vallen zowel het opstellen en beoordelen van en het onderhandelen over diverse
overeenkomsten als het bemiddelen in juridische geschillen en het bijstaan van
cliënten in procedures.
Dat het verlenen van bijstand in procedures (nog steeds) als één van de kernactiviteiten van de advocaat wordt aangemerkt is eenvoudig te verklaren door het
procesmonopolie van de advocaat. Er bestaat verplichte procesvertegenwoordiging
door een advocaat bij civiele procedures voor de rechtbank, met uitzondering van
de sector kanton, bij het gerechtshof en bij de Hoge Raad. Het optreden als
raadsman in strafzaken is ook voorbehouden aan advocaten. Daarnaast zijn er
ook advocaten, die uitsluitend in de adviespraktijk werkzaam zijn en waarvan naar
mijn mening gezegd kan worden dat ze zich specialiseren in één van de kernactiviteiten van de advocaat. Een advocaat is immers niet alleen probleemoplosser, maar
ook ‘probleemvoorkomer’.
De ‘uitsluitend adviserende advocaat’ is echter in Nederland zowel binnen als
buiten de advocatuur herhaaldelijk ter discussie gesteld. De vraag die dan speelt
is of een advocaat die niet of nauwelijks procedeert, dan wel geen activiteiten verricht die tot de kerntaak van de advocaat kunnen worden gerekend, nog wel het
predikaat ‘advocaat’ verdient. Deze vraag kwam aan de orde in het in  uitgevoerde onderzoek van de Commissie Van Wijmen naar de rol van de advocaat
in de rechtstaat. Zowel door de Commissie Van Wijmen als in de kabinetsreactie op het door de Commissie uitgebrachte rapport wordt de conclusie getrokken
dat zowel de juridische advisering als de vertegenwoordiging van cliënten in juridische conflicten en procedures als kerntaken van de advocaat kunnen worden
beschouwd.

.
.
.
.
.
.
.

Art.  lid  Rv. Art.  Rv. Bannier & Fanoy , p.  e.v.
Art.  Sv. Art.  Sv, voor de verplichte procesvertegenwoordiging in een cassatieprocedure.
Fanoy , p. .
Zie hierover nader par. .. en ...
Bannier , p. . Zie ook Docters van Leeuwen , p. .
Zie hierna par. ...
Commissie Van Wijmen rapport , p. . Kabinetsreactie: Kamerstukken II /, 
-VI, , p. ,  en . Zie ook Kamerstukken II /,  , nr. , p.  en . Zie
NOvA-rapport Commissie Leliveld , p. ,  en .
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De verhouding tussen de advocaat en zijn cliënt

De verhouding tussen advocaat en cliënt is een contractuele verhouding en wordt
aangemerkt als een overeenkomst van opdracht in de zin van art. : e.v. BW.
De advocaat is uit dien hoofde (onder meer) verplicht de zorg van een goed opdrachtnemer te betrachten. De verplichtingen die op de advocaat jegens zijn cliënt
rusten vloeien voort uit de overeenkomst, uit de wet, te weten art. : e.v BW
en de Advocatenwet, en uit overige regelgeving, zoals de Voda en de gedragsregels.
Indien de advocaat toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan hij voor de gevolgen daarvan aansprakelijk
zijn. Een beroepsfout van de advocaat kan dus leiden tot beroepsaansprakelijkheid. De maatstaf die de Hoge Raad aanhoudt bij het beoordelen van de inspanningen die de advocaat jegens zijn cliënt moet betrachten, is of de advocaat
is opgetreden zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag
worden verwacht in gelijke omstandigheden.
2.2.7

De rol van de advocaat en kernwaarden
“Het is de taak en de roeping van de advocaat, op te treden ter verdediging van
personen en belangen, die worden bedreigd. In de rechtsbedeling wordt zulks
erkend door de toekenning aan de advocaat van zekere rechten, welker handhaving de rechtszekerheid dient”.

Met deze woorden omschreef de wetgever de taak van de advocaat ten tijde van
totstandkoming van de Advocatenwet. In het begin van de ste eeuw is de vraag
naar de rol van de advocaat in de rechtsbedeling in Nederland onderwerp geweest
van een onderzoek door een onafhankelijke commissie, de Commissie advocatuur,
ook wel aangeduid als Commissie Van Wijmen. Deze Commissie was ingesteld
naar aanleiding van een motie van Tweede Kamerlid Klaas de Vries, waarin een
analyse werd gevraagd van de rol, positie en de betekenis van de advocatuur in de
rechtstaat. De motie werd aangenomen tijdens het debat over het WRR-rapport
‘De toekomst van de nationale rechtsstaat’, waarin onder meer werd ingegaan op
de consequenties voor de rechtstaat van twee ontwikkelingen destijds, te weten
.
.
.
.
.

Art. :- BW.
Bannier & Fanoy , p.  e.v.
Zie bijv. HR  maart , ECLI:NL:HR::AF, NJ , .
Kamerstukken II, /, , nr. , p. .
Deze Commissie is op  mei  door de Minister van Justitie ingesteld en is vernoemd naar
haar voorzitter, Prof. mr. P.C.E. van Wijmen, Stcrt. , .
. Kamerstukken II, /,  , nr. .
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internationalisering en individualisering. Aanleiding voor het indienen van de
motie was dat er in het WRR-rapport weinig aandacht was voor de rol van de advocatuur in de rechtstaat, dit ondanks de geconstateerde grote veranderingen in de
advocatuur destijds. In de gevraagde analyse moest onder meer aandacht worden
besteed aan de advocaat in verschillende hoedanigheden, bijvoorbeeld als vertegenwoordiger in rechtsgedingen en als adviseur in (internationale) transacties.
In dit verband diende ook te worden stilgestaan bij de bijzondere verplichtingen
en bevoegdheden van de advocaat, zoals het verschoningsrecht.
In  is het rapport “Een maatschappelijke Orde” van de Commissie advocatuur verschenen. De Commissie constateerde in haar rapport dat de moderne
democratische en rechtstatelijke samenleving die Nederland kenmerkt, het niet
meer zonder de advocaat kan stellen. De advocaat vervult overal in de landen
van de Europese Unie een centrale rol in de rechtsbedeling en in de effectuering
van rechten. De rechtzoekende burger moet onbelemmerde toegang hebben tot
de rechtsbedeling en tot de rechter en heeft recht op onafhankelijk juridisch advies. Daartoe is het noodzakelijk dat de burger aanspraak kan maken op adequate rechtshulpverlening en volgens de Commissie is de advocaat de hiervoor
aangewezen persoon. Zowel door de Commissie Van Wijmen als in de kabinetsreactie op het uitgebrachte rapport wordt de conclusie getrokken dat de kerntaak
van de advocaat in de samenleving is het waarborgen van de rechtspositie van zijn
cliënt.
Het belang van de rol van de advocaat voor het goed functioneren van de
rechtstaat is door meerdere elkaar opvolgende Ministers van Justitie in de aanloop
naar de recente wijziging van de Advocatenwet onderstreept. Er werd geconstateerd, dat de rol van de advocaat in de samenleving, ondanks de ontwikkelingen
in de advocatuur, niet wezenlijk is veranderd. De rol die de advocaat in onze

. WRR-rapport , zie met name par.  en  van dit rapport.
. Zie ook Kamerstukken II, /,  , nr. , p.  e.v.
. Kamerstukken II /,   VI, .
. Kamerstukken II, /,   VI, , p. .
. Kamerstukken II, /,   VI, , p. . Zie ook Kamerstukken II /, 
, nr. , par. .
. Kamerstukken II, /,   VI, , p. .
. Kamerstukken II, /,   VI, , p. . Kamerstukken II /,  VI, ,
p.  en .
. Kamerstukken II, /,  , nr. , p. . Kamerstukken II /,  VI, , p.
. Kamerstukken II, /,  , nr. , p.  en .
. Kamerstukken II, /,  , nr. , p. .
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rechtstatelijke samenleving inneemt kan nog steeds worden aangemerkt als die
van ‘bemiddelaar tussen de burger en het recht’.
Om zijn kerntaak goed te kunnen uitoefenen dient de advocaat aan een aantal
kenmerken te voldoen. In navolging van de Commissie Van Wijmen werden deze
kenmerken, die op zich niet nieuw waren, voor het eerst als kernwaarden van de
advocatuur benoemd. De aanbeveling van de Commissie om de kernwaarden
als toetsingskader voor de beroepsuitoefening en de beroepsregulering in de wet
vast te leggen, is gevolgd. Met ingang van  januari  zijn vijf kernwaarden van
de advocatuur in de Advocatenwet opgenomen.
Samengevat behelzen de kernwaarden het volgende. De eerste kernwaarde,
partijdigheid, wil tot uitdrukking brengen dat de advocaat bij zijn beroepsuitoefening te allen tijde het belang van zijn cliënt als uitgangspunt moet nemen. Bij
deze partijdige belangenbehartiging moet de advocaat zich echter wel onafhankelijk van zijn cliënt opstellen. Dat betekent dat de advocaat niet alles wat de cliënt
van hem verlangt klakkeloos moet uitvoeren. De cliënt schakelt de advocaat per
slot van rekening in om zijn juridische deskundigheid. De advocaat wordt dan ook
geacht te overzien wat in een specifieke kwestie de beste manier is om de cliënt te
helpen en draagt daarom ook de verantwoordelijkheid voor de behandeling van
een zaak voor de cliënt. Om een cliënt goed te kunnen bijstaan en adviseren is het
nodig dat de cliënt zijn advocaat volledige openheid van zaken geeft.
De advocaat is de vertrouwenspersoon van de cliënt. Voorkomen moet worden
dat de advocaat een informatie achterstand oploopt ten opzichte van een (potentiële) wederpartij. Daartoe is van belang dat de cliënt zijn verhaal kwijt kan bij de
advocaat, zonder dat hij hoeft te vrezen dat deze informatie ongewenst bij derden terecht komt. De cliënt moet er dus van kunnen uitgaan dat de relatie met
zijn advocaat wordt gekenmerkt door vertrouwelijkheid. De samenleving heeft de
beroepsuitoefening door de advocaat effectiever willen maken door de advocaat
specifieke rechten te geven en verplichtingen op te leggen. Met het oog op de
vertrouwelijkheid heeft de advocaat een geheimhoudingsplicht en komt hem een
beroep op het verschoningsrecht toe.
Ook acht de samenleving het van belang dat de advocaat zijn taak onafhankelijk van derden, zoals de overheid, de rechterlijke macht en anderen, zoals
. Zie over de rol van de advocaat als bemiddelaar in de rechtstaat tussen de burger en het recht
ook het NOvA-rapport Commissie Leliveld , p. ,  en .
. Kamerstukken II, /,   VI, , p. . Vgl. Ook de door de CCBE geformuleerde ‘core principles’, als genoemd in par. ...
. Art. a Advocatenwet.
. Zie onder meer Kamerstukken II /,   VI, , p. -. Kamerstukken II
/,  , nr. , p. -. Bannier & Fanoy , p. -.
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bijvoorbeeld de wederpartij, uitoefent. De advocaat is met het oog hierop georganiseerd in een publiekrechtelijke beroepsorganisatie, die de bevoegdheid heeft om
eigen regels vast te stellen en toezicht op eigen handelen uit te oefenen. De toegekende onafhankelijkheid en daaraan gerelateerde rechten en plichten vereisen wel
dat de advocaat te allen tijde integer handelt.
Gesteld kan worden dat de kernwaarden van de advocaat iets zeggen over hoe
de samenleving het wezen van het beroep van de advocaat ziet. De kernwaarden
staan met elkaar in onderling verband en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Als een advocaat zich stelselmatig niet aan een van de kernwaarden houdt,
voldoet hij niet aan de kenmerken die een advocaat moet hebben om zijn kerntaak te kunnen uitoefenen en verdient hij als het ware het predikaat ‘advocaat’
niet.
Naast het voldoen aan de kernwaarden blijft van belang dat de advocaat bij
zijn inschrijving op het tableau de volgende eed aflegt:
“Ik zweer (beloof ) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten en dat ik geen zaak zal aanraden
of verdedigen die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn”.

Advocaten legden al eeuwen geleden een eed af. De oudste bekende eedstekst dateert uit de e eeuw en is opgenomen in het ‘Rechtsboek van den Briel’, van Jan
Matthijsen. Deze eed en ook later afgelegde eden waren voor de advocaat normstellend. Hieruit kan worden afgeleid dat speciale eisen aan het gedrag van de advocaat dus al zeer lang werden gesteld.

2.3
2.3.1

De advocaat in Frankrijk
Inleiding

In deze paragraaf beschrijf ik in hoofdlijnen de regelgeving met betrekking tot
het beroep van advocaat vanaf de e eeuw. Ik zal hierbij ook ingaan op de ingrijpende wijzigingen in de advocatuur die in de tweede helft van de e eeuw zijn
ingezet. Aan de orde zal komen de rol die de advocaat is toebedacht in de rechtsbedeling en de specifieke kenmerken van de advocaat, de kernwaarden. Ook zal ik
. Zie ook Bannier , p. .
. Art.  lid  Advocatenwet. Deze eed vindt zijn oorsprong in het Decreet .
. Hermesdorf , p. -. Zie over deze eed en ook later afgelegde eedsformules Bannier
& Fanoy , p.  e.v.
. Bannier & Fanoy , p. .
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ingaan op de regels die de verhouding tussen de advocaat en zijn cliënt beheersen.
Daarnaast zal ik aandacht besteden aan de verschillende wijzen van beroepsuitoefening en de normering en wijze van toetsing van advocatengedrag, het gedragsen tuchtrecht.
2.3.2

Regelgeving advocatuur in de 19e eeuw
“Les hommes de Loi ci-devant appelés Avocats, ne devant former ni ordre ni
corporation, n’auront aucun costume particulier dans leur fonction”.

Deze bewoordingen uit een na de Franse revolutie uitgevaardigd decreet van 
september , luidden het voorlopige einde in van het recht van vereniging van
advocaten en bepaalden dat advocaten niet langer een toga mochten dragen. De
orden van advocaten werden als gevolg van de eerste Franse revolutie opgeheven.
Eenieder was voortaan gerechtigd zichzelf in rechte te verdedigen of had de keuze
een défenseur officieux, een niet-officïele verdediger, in te schakelen. Rechtsbijstand door een advocaat in juridische procedures was niet langer vereist. Vanaf
 werd ook de procesvertegenwoordiging door een avoué (de opvolger van de
procureur uit het ancien régime) afgeschaft. Juridische kennis was niet vereist
om iemand in rechte bij te kunnen staan. In die tijd verlieten velen de advocatuur om rechter te worden of een politieke carrière te beginnen.
Bij de in  door Napoléon aangenomen Wet van  Ventôse an XII (
maart ) werden de tableaus met de bij de rechtbanken ingeschreven advocaten
weer in ere hersteld. Ook het corps van procureurs, die voortaan avoués werden
genoemd, werd in ere hersteld. Om als advocaat te kunnen optreden was een
licentiaat in de rechten vereist. De wet bepaalde voorts dat iedere advocaat de
volgende eed moest afleggen:
. Art.  en , Décret de l’assemblée constituante du  septembre  sur l’organisation judiciaire, in: Liouville , p. .
. Ozanam , p. . Zie ook Martin , p. . Ader e.a. , p. . Decreet van  december . Decreet van  januari .
. Ozanam , p. . Decreet van  december  en Decreet van  november . Zie
ook Ader e.a. , p. .
. Ozanam , p. .
. Mollot .
. Art.  van de Loi relative aux écoles de droit Paris, le  Ventôse, an XII de la République,
in: Liouville , p. . Bulletin des Lois, , , nr. . Ozanam , p. . Ader
e.a. , p. . Mollot , p. . Het tableau was een bij een gerecht neergelegde lijst
van ingeschreven advocaten.
. Martin , p. . Ozanam , p. . Mollot , p. .
. Wet van  ventôse, an XII ( maart ).
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“(..) de ne rien dire ou publier, comme défenseurs ou conseils, de contraire aux
lois, aux règlements, aux bonnes moeurs, à la sûreté de l’Etat et à la paix publique, et de ne jamais s’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités
publiques”.

Napoléon, die zich in  tot keizer had laten uitroepen, wantrouwde de advocatuur en streefde ernaar de invloed van advocaten op het maatschappelijke en politieke leven zo beperkt mogelijk te houden. Napoléon wilde controle kunnen
houden op de advocatuur. Hij keurde na lange tijd het Decreet  goed, dat een
wettelijke erkenning van de orde(n) van advocaten inhield en een regeling bevatte
voor de organisatie en de uitoefening van het beroep advocaat.
De vrijheid van het beroep werd sterk aan banden gelegd. Van de tamelijk onafhankelijke positie van de advocatuur ten tijde van het Ancien Régime was niet
veel over. Zo werden de leden van de conseil de discipline (raad van orde), waaronder de bâtonnier (de deken), benoemd door de procureur-generaal op basis van
een door de orde opgestelde lijst met een dubbele voordracht van kandidaten. 
Voor een algemene vergadering was toestemming nodig van de procureur-generaal
en de vergaderingen mochten uitsluitend betrekking hebben op het nomineren
van kandidaten voor de conseil de discipline. Advocaten mochten zonder toestemming van de minister van justitie niet pleiten voor gerechten buiten het eigen
ressort van inschrijving. De minister van justitie had ook de bevoegdheid sancties op te leggen aan de advocaten. Bovendien moest iedere advocaat, naast het
afleggen van de eedsformule dat vanaf  verplicht was, gehoorzaamheid aan de
grondwettelijke bepalingen van het rijk en trouw aan de keizer zweren.

. Art.  Wet van  ventôse, an XII. Deze eedsformule is grotendeels van kracht gebleven tot
. Ozanam , p. . Mollot , p.  en .
. Hiervan getuigt bijvoorbeeld zijn verbolgen reactie in een brief aan zijn groot-kanselier De
Cambacères naar aanleiding van een concept-decreet uit  met betrekking tot de advocatuur, waarin hij het concept-decreet als ‘absurde’ bestempelde. Zie voor een citaat uit deze
brief: Ozanam , p.  en . Zie ook Sanders , p. . Ader e.a. , p. . Mollot
, p. , .
. Zie Ozanam, p. . Mollot , p. .
. Art. - Decreet . Mollot , p. -.
. Art.  jo  Decreet . Mollot , p. , .
. Art.  Decreet . Mollot , p. , .
. Art.  Decreet . Mollot , p. .
. Art.  Decreet . Mollot , p. . Het onderdeel van de eed, waarbij trouw aan de
staatsmacht moest worden gezworen, werd afgeschaft vanaf de instelling van de tweede republiek in . Ozanam , p. .
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Het duurde tot  dat de advocatuur bij een verordening (ordonnance )
meer inspraak kreeg in de eigen organisatie. De bâtonnier en de overige leden
van de conseil de discipline werden vanaf dat moment gekozen door de algemene
vergadering van op het tableau ingeschreven advocaten. Ook waren advocaten
voortaan vrij om voor alle gerechten in het koninkrijk te pleiten. Een grondige
herziening van de regels met betrekking tot de advocatuur volgde echter pas bijna
een eeuw later, in .
De periode tussen  en  wordt in Frankrijk wel aangeduid als de
gouden eeuw voor de advocatuur, met name omdat de advocatuur in belangrijke
mate een van de overheid onafhankelijke positie kon innemen en de conseils de
discipline – ook op grond van een ordonnance uit  – ruime bevoegdheden waren toegekend, met name op het gebied van toelating tot het tableau, stage eisen
en toezicht op de beroepsuitoefening. De conseils de discipline werden de “bewakers van de standseer” en zagen het ook als hun taak om de definitie van de advocaat zoveel mogelijk in te vullen, mede aan de hand van het vaststellen van een
aantal specifieke kenmerken waaraan een advocaat zou moeten voldoen en door
te bepalen dat de uit traditie en gewoonte volgende rechten en verplichtingen van
de advocaat gehandhaafd moesten worden.
De balie vond zelf, dat de advocaat zich voortdurend bewust moest zijn van
zijn maatschappelijke rol als dienaar van het recht (serviteur du droit ). Onafhankelijkheid (l’indépendance) werd als wezenlijke voorwaarde gezien voor de
taakvervulling door de advocaat. Integriteit (probité sans tache) was ook een belangrijk kenmerk van de advocaat en de advocaat moest een vlekkeloze reputatie
hebben, zowel in moreel als in materieel opzicht. Het voorgaande hield tevens in,
dat de advocaat ook in zijn privéleven ervoor moest waken dat hij het vertrouwen
in de advocatuur niet schaadde. Daarnaast moest een advocaat eerlijk (honnête )
. Ordonnance de Louis-Philippe du  août  contenant des dispositions sur la profession
d’avocat, in: Liouville , p. . Ader e.a. , p. . Ozanam , p. . Martin
, p.. Mollot , p.  e.v.
. Art.  en  van de Ordonnance van  augustus . Mollot , p. -.
. Art.  en  van de Ordonnance van  augustus . Mollot , p.  e.v. Het recht van
de avoués om te pleiten was beperkt sinds de Ordonnance du roi van  februari , in:
Dupin , p. -. Mollot , p.  e.v. Advocaten kregen hierdoor feitelijk een
monopolie op het pleidooi. Ader e.a. , p. .
. Ordonnance royale du  novembre  contenant règlement sur l’exercise de la profession
d’avocat et la discipline du barreau. Mollot , p.  en . Ozanam , p. . Dupin
, p. -.
. Zie ook art.  van de Ordonnance van  november . Aan de plaatselijke balies werd
veel vrijheid gelaten in het bepalen van eigen regels op dit gebied. Ozanam , p. .
. Literatuur over de beroepsethiek van advocaten in die tijd, bijv: Mollot . Cresson .
Dupin . Zie ook Ader e.a. , p. .
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en tactvol (délicat) zijn, waarmee onder meer werd bedoeld dat hij geen cliënten
mocht ronselen of aftroggelen en geen reclame voor zichzelf mocht maken. Tenslotte gold nog de belangeloosheid (désintéressement ) als belangrijk kenmerk van
de advocaat. Zijn dienstverlening aan cliënten diende los te staan van enige vergoeding en hij diende ook niet zijn cliënten tot betaling aan te spreken. In feite
kwam het erop neer dat een advocaat aangemerkt diende te worden als een vrije
beroepsbeoefenaar, die zijn talenten in woord en geschrift ter beschikking stelde
aan degene die daaraan behoefte had.
Overigens nam de taakvervulling door de conseils de discipline en het verheven
beeld dat de advocatuur zich in die tijd toedichtte, niet weg dat de reputatie van
de advocaat bij het grote publiek minder positief was. Hiervan getuigt bijvoorbeeld de populariteit van de lithografieën van Daumier rond , de Gens de Justice, waarin de advocaat regelmatig werd neergezet als ijdele en op winst beluste
babbelkous.
2.3.3

Regelgeving advocatuur in de 20ste eeuw tot 1971

In  werd een nieuw wettelijk kader aangenomen met betrekking tot de regeling van de advocatuur. In het in dat jaar aangenomen Decreet werd een aantal
belangrijke wijzigingen opgenomen. Eén daarvan was de bepaling dat de titel advocaat voortaan was voorbehouden aan degenen die een licentiaat in de rechten
hadden behaald èn stonden ingeschreven op het tableau of stonden ingeschreven
als stagiaire bij een van de balies.
Het Decreet van  gaf voorts een wettelijke basis aan de bevoegdheden
van de Conseil de l’ordre (voorheen conseil de discipline), op bestuurlijk gebied
en op het gebied van de beroepsethiek en het tuchtrecht, zoals die door de raden
werden uitgeoefend sinds de ordonnance uit . Daarnaast kreeg de conseil de
l’ordre de bevoegdheid om het vermogen van de orde te beheren en werden voor

. Dit wordt ook als onderdeel gezien van de onafhankelijkheid ten opzichte van de cliënt. Martin , p. .
. Ozanam , p.  en .
. Ozanam , p.  en . Ook werden in die tijd veel maatregelen opgelegd aan advocaten
die in de fout gingen.
. Decreet van  juni . Zie hierover Martin , p. .
. Art.  Decreet van  juni . De titel advocaat is strafrechtelijk beschermd sinds ;
thans in C. Pénal art. - – -. Ozanam , p.  en . Martin , p. .
. Ordonnance van  november . Veel gewoonteregels werden aldus vastgelegd.
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beginnende advocaten de stage eisen nader gespecificeerd. Het Decreet van 
verminderde echter niet de staatsbemoeienis met de orde.
Omdat een aanzienlijk deel van de advocaten nog niet tevreden was met de
regeling van de beroepsuitoefening zoals neergelegd in het Decreet van , werd
een aantal advocatenverenigingen opgericht, zoals in  de Association nationale
des avocats inscrits aux barreaux de France, des colonies et des pays de protectorat
(ANA), en in  de Union des jeunes avocats (UJA). De aangesloten advocaten maakten zich met name sterk voor uitbreiding van de werkzaamheden van
de advocaat (met het oog op de vergroting van de toegang tot het recht), voor het
bevorderen van de mogelijkheden tot samenwerking tussen advocaten en voor
verbetering van de inhoud van de stage.
Een beperkte nadere invulling van de stage werd gereguleerd in het Decreet
van  november . Een wettelijke regeling van  juni  introduceerde de
invoering van de certificat d‘aptitude à la profession d’avocat (CAPA), een certificaat dat als extra vereiste voor de beroepsuitoefening gold en werd verleend na
het met goed gevolg afleggen van een examen. De eerste na-oorlogse wijzigingen
van de regelgeving op onderdelen werden doorgevoerd in het Decreet van  april
. Een belangrijke vernieuwing hierin was het recht om samen te werken met
andere advocaten. Met name deze laatste vernieuwing luidde voor de advocatuur een nieuw tijdperk in, waarbij officieel een einde kwam aan het beeld van de
advocaat als eenmanskantoor.

. Ozanam , p.  en .
. Ozanam , p. . Zie ook Martin , p. . De ANA is tegenwoordig opgegaan in de
Confédération nationale des avocats (CNA).
. Vanaf - is deze opgegaan in de Fédération nationale des unions de jeunes avocats
(FNUJA). Ozanam , p. . Zie ook Martin , p. .
. Veel advocaten vonden de bepalingen uit het Decreet van  te vrijblijvend. Ozanam ,
p.  en .
. Door eisen te stellen aan het opdoen van praktijkervaring tijdens de stage. Ozanam ,
p. .
. L.  juni  instituant le certificat d’aptitude à la profession d’avocat, JO  juli , p.
. Ozanam , p. . Ader e.a. , p. . De CAPA bestaat nog steeds.
. Décr. no -,  april , JO  april , art. . Bij wet van  november  (L.
no -, rélative aux sociétés civiles professionelles, JO  november , p. ) werd
het advocaten toegestaan een société civile de moyen (SCM) op te richten. Ozanam , p.
 en . Ader e.a. , p. .
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Wijzigingen in de beroepsuitoefening als gevolg van hervormingen
in 1971 en 1990

De economische en maatschappelijke ontwikkelingen van na de Tweede Wereldoorlog, zoals internationalisering, de groeiende samenwerking tussen Europese
staten en het ontstaan van nieuwe rechtsgebieden als gevolg van economische ontwikkelingen, hebben ook gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de juridische
beroepsgroepen in Frankrijk. Een steeds groter wordende groep hervormingsgezinde advocaten, waaronder de leden van de ANA, streefde naar uitbreiding van
de werkzaamheden van de advocatuur buiten de context van geschilbeslechting en
het samenvoegen van de diverse juridische beroepsgroepen.
In  stelde de toenmalige minister van justitie, René Capitant, een onderzoekscommissie in, die een rapport uitbracht met betrekking tot de hervorming
van de juridische beroepsgroepen. In de conclusies van het rapport werd het merendeel van de aanbevelingen van de ANA overgenomen en werd aanbevolen om
over te gaan tot een grote fusie tussen juridische beroepsgroepen, waaronder de
advocaten, de avoués, de agréés en de conseils juridiques (juridisch adviseurs). In
de periode vanaf  tot  is een dergelijke fusie gefaseerd ingevoerd.

De wet van 1971
In  volgt een gedeeltelijke tegemoetkoming aan de reeds lang bestaande wens
van de hervormingsgezinde advocaten, te weten de verwezenlijking van één grote
juridische beroepsgroep. De fusie die op grond van de wet van  december 
is doorgevoerd, betrof slechts het “oude” beroep van advocaat, de avoué (procureur) bij de tribunaux de grande instance (gewone rechtbanken), en de agrée (procureur) bij de tribunaux de commerce (handelsrechtbanken). Deze wet (hierna:
de Basiswet) wordt, ondanks aanzienlijke latere wijzigingen, met name door de
wet van  december , nog steeds beschouwd als het handvest voor de beroepsgroep van advocaten. De beroepsgroep van juridisch adviseurs bleef voorlopig nog buiten de fusie, mede als gevolg van binnen de advocatuur levende

. Martin , p.  en . Ader e.a. , p. , .
. Ozanam , p. . Zie hierover Tinayre & de Ricci , ook wel aangeduid als “Le Livre Bleu”.
. L. no -,  december , portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, JO  januari , p. , art. . De aanduiding advocaat geldt vanaf de invoering
van deze wet voor voornoemde voorheen drie separate beroepsgroepen. De avoués bij de cours
d’appel en de advocaten bij de Conseils d’Etat en bij de Cour de Cassation vielen overigens
buiten de fusie. Martin , p. . Ozanam , p. .
. Martin , p. .
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bezwaren.Deze fusie van de drie beroepsgroepen leidde tot compexe regelgeving,
waaruit nog steeds een aanmerkelijke invloed van de overheid op de organisatie
van het “nieuwe” beroep blijkt.
Bij Decreet van  juni  werd een aanvulling op de eed aanvaard, in die
zin dat een advocaat zich ook verplichtte zijn beroep uit te oefenen met dignité,
conscience, indépendance en humanité. In  verdween de oude Napoleontische eedsformule en beperkte de nieuwe eed zich tot de beroepsuitoefening met
inachtneming van de hiervoor genoemde vier kernwaarden. Schending door een
advocaat van genoemde kernwaarden werd niet langer beoordeeld door de rechter,
maar viel voortaan onder de disciplinaire bevoegdheid van de conseils de l’ordre.

Hervormingen van 1990-1991
Mede als gevolg van het ontstaan van de interne markt in Europa vanaf de jaren
, het vrij verkeer van personen en diensten, de vrijheid van vestiging en de
erkenning van diploma’s, laaide in Frankrijk het debat over hervormingen in de
advocatuur weer op. Hierbij speelde de internationalisering van het recht en de
toenemende concurrentie van advocaten binnen en buiten de Europese gemeenschap, met name concurrentie van de Angelsaksische kantoren, ook een rol. Veel
advocaten waren voorstander van een verdere uitbreiding van het beroep advocaat
en pleitten voor een fusie met de conseils juridiques (juridisch adviseurs), die sinds
 ook een gereguleerde beroepsgroep vormden.
De conseils juridiques waren, met name vanaf de tweede helft van de ste
eeuw, een deel van de juridische markt gaan bedienen, dat door advocaten nog
niet was betreden. Hun dienstverlening was met name gericht op ondernemingen
en bestond onder andere uit de juridische advisering op fiscaalrechtelijk en ondernemingsrechtelijk gebied en het opstellen van contracten.De juridisch adviseurs
organiseerden zich in, vaak grote en internationale, commerciële ondernemingen
en werkten vaak in loondienst.

. Martin , p.  en . Wel bevatte titel II van de Basiswet een regeling voor het gebruik van
de aanduiding ‘conseil juridique’ en hield art.  van de Basiswet uitdrukkelijk de mogelijkheid open van een verdergaande fusie met de juridisch adviseurs.
. Ozanam , p. -.
. Décr. no -,  juni , organisant la profession d’avocat, pris pour l’application de la
loi no - du  déc. , JO  januari , p. .
. L. no -,  juni . Ozanam , p. .
. Ozanam , p. .
. Martin , p. . Ader e.a. , p. .
. Martin , p. .
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Bij wet van  december  werd de fusie tussen de professions judiciaires
et juridiques geregeld. Artikel  van de wet bepaalt dat één nieuwe beroepsgroep, waarvan de leden de titel advocaat dragen, de twee oude beroepsgroepen
“advocaat” en “juridisch adviseur” vervangt. Als ander belangrijk resultaat van de
hervormingen van - noem ik de oprichting van de Conseil national des
barreaux (CNB). Dit is het eerste landelijke, overkoepelende orgaan met regelgevende bevoegdheid dat als doel heeft alle advocaten te vertegenwoordigen. De
CNB vervangt echter niet de plaatselijke orden. Daarnaast werd bij de wet van
 nog als kernwaarde aan de eed toegevoegd: la probité.
2.3.5

Huidige regelgeving en organisatie in hoofdlijnen

Wetten en Decreten
De Basiswet wordt nog steeds beschouwd als het handvest van het beroep van
advocaat. De Basiswet is na de hervormingen van - nog enige malen
gewijzigd. Een greep uit de onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen: de
beroepsopleiding van advocaat-stagiaires; hervormingen met betrekking tot de
tuchtrechtelijke instanties; de fusie tussen de beroepsgroep van advocaten en
de avoués bij de cours d’appel; de opheffing van het reclameverbod voor advocaten; en de versoepeling van de regels aangaande het aandeelhoudersschap in
praktijkvennootschappen.

. L. no -,  december , portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, JO  januari . Deze wet wijzigt voor een groot deel de Basiswet. Met professions
judiciaires worden in deze wet de advocaten bedoeld en met professions juridiques de juridisch adviseurs. Martin , p.  t/m . Buiten de werking van de wet bleven de gerechtsdeurwaarders, de avoués bij de cours d’appel en de avocats aux Conseils. Ook bedrijfsjuristen
vielen niet onder de wet.
. Art. - Basiswet.
. Ader e.a. , p. -.
. L. no -,  févr.  réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes
au enchères publiques, JO  februari , p. .
. L. no -, JO  februari , p. .
. L. no -,  janv.  portant réforme de la représentation devant les cours d’appel,
JO  januari , p. . Hiermee verkregen advocaten ook het procesmonopolie voor
de cours d’appel.
. L. no -,  mars  relative à la consommation, JO  maart , p. , art.
.
. L. no -,  août  pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, JO  augustus , p. .
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Een aantal specifieke onderwerpen is nader uitgewerkt in decreten. Het “basisdecreet” dateert van  november  (hierna: het Basisdecreet). Dit Basisdecreet is daarna nog op onderdelen aangevuld, gewijzigd of nader uitgewerkt in
andere decreten, zoals: een decreet van  december  met betrekking tot de
beroepsopleiding van advocaten; een decreet van  mei  met betrekking
tot de tuchtrechtelijke instanties; en een decreet van  juli  aangaande regels van beroepsethiek.

Orderegels
Iedere plaatselijke orde kent een eigen intern reglement van orde. Op nationaal
niveau is er een overkoepelend en bindend reglement, de Règlement intérieur national (RIN).

Organisatie van de orde in hoofdlijnen
Oorspronkelijk was de Franse advocatuur verdeeld in plaatselijke orden of balies.
Er zijn in Frankrijk tegenwoordig nog  balies, waarvan het ressort gewoonlijk
samenvalt met dat van een tribunal de grande instance. Sinds  bestaat naast
de plaatselijke orden de Conseil national des Barreaux (CNB) die de beroepsgroep als geheel bij overheidsinstanties vertegenwoordigt en eenheid beoogt te
brengen in het beleid en de regels van de verschillende balies. Dat laatste heeft
onder meer geleid tot het aannemen van een nationaal intern reglement, de RIN.
Ook heeft de CNB het initiatief genomen voor het eerdergenoemde Decreet
van  juli  inzake de “regels van beroepsethiek van de beroepsgroep van

. Décr. no -,  novembre  organisant la profession d’avocat et relatif à la discipline, JO  november .
. Decreet nr. -,  december , ter uitvoering van de wet van  februari .
. Décr. no -,  mai  modifiant le Décret no -, JO  mei , p. .
. Décr. no -,  juillet  relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat,
JO  juli , p. .
. CNB, AG  avril , DCN no -,  juill.  portant adoption du règlement
interieur national, JO  augustus  (p. -), laatst gewijzigd bij DCN no
- van  juni . Zie hierover ook Martin , p. XI.
. De termen “orde” en “balie” worden vaak door elkaar gebruikt, maar hebben niet geheel dezelfde betekenis. Met de balie wordt het actieve deel van de advocaten bedoeld, met andere
woorden, advocaten die nog op het tableau zijn ingeschreven (art.  Basisdecreet). Van de
orde kunnen ook oud-advocaten lid zijn, die nog stemrecht hebben in de algemene vergadering van de orde (avocats honoraires, art.  Basisdecreet). Martin , p. . Ader e.a.
, p.  en .
. Art. - Basiswet. Martin , p. ,  e.v. Ader e.a. , p. .
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advocaten”. Op grond van de wet is de CNB een instelling van openbaar nut met
rechtspersoonlijkheid.
Iedere balie wordt bestuurd door een conseil de l’ordre, een raad van de orde.
De taken en bevoegdheden van de conseil de l’ordre zijn grofweg onder te verdelen in vier categorieën, te weten: een bestuurlijke taak, een regelgevende taak, een
toezichthoudende taak en een tuchtrechtelijke taak. De conseil de l’ordre wordt
voorgezeten door de bâtonnier, de deken. De deken heeft met name een vertegenwoordigende, communicatieve, bemiddelende en controlerende functie.
Daarnaast heeft de deken een belangrijke rol in het tuchtrecht, met name als vervolgende instantie.
Het advocatentuchtrecht is geregeld in de Basiswet, Hoofdstuk III, “de la discipline” (art. --), en in het Basisdecreet in titel IV (art. -). Sinds 
fungeert de conseil de l’ordre niet langer als tuchtrechter in eerste aanleg, maar is
een nieuwe tuchtrechtelijke instantie ingesteld bij de gerechtshoven, de conseils
de discipline. In Parijs oefent de conseil de l’ordre nog disciplinaire rechtspraak
uit. Tegen uitspraken van de conseils de discipline kan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof.
Op grond van art.  van het Basisdecreet kan elke overtreding van wet-of regelgeving, elke schending van beroepsregels en elke tekortkoming in de naleving
van de plicht tot integriteit (la probité), eerbaarheid (l’honneur) of fijngevoeligheid (la délicatesse), ook indien dit betrekking heeft op gedragingen buiten de
. Art. - van de Basiswet.
. Art. . Basisdecreet. Een balie heeft rechtspersoonlijkheid en heeft het karakter van een instelling van openbaar nut, art. - Basiswet. Martin , p. .
. Zie voor de bestuurlijke taak met name art. - en  van de Basiswet en art. , ,  en 
Basisdecreet. Zie voor de regelgevende bevoegdheid met name art.  van de Basiswet. Zie
voor het toezicht met name art.  en art.  van de Basiswet en art.  t/m  Basisdecreet.
De tuchtrechtelijke taak bestaat met name uit het door of onder leiding van een lid van de
conseil uitvoeren van een tuchtrechtelijk (voor)onderzoek. Zie over deze taken en bevoegdheden Martin , p. -.
. Art.  Basisdecreet. Zie verder voor de taken en bevoegdheden van de deken bijv. art.  van
de Basiswet en art. , , , , , , ,  en  Basisdecreet. Ook de RIN bevat
bepalingen aangaande bevoegdheden van de deken. Martin  p. -.
. Art.  Basiswet. Net als de procureur-generaal kan de deken een klacht ter kennis brengen
van de conseil de discipline.
. Ook tegen oud-advocaten kunnen klachten worden ingediend.
. Art.  Basiswet. Met name bij kleine rechtbanken werd gevreesd voor de onafhankelijkheid
van leden.
. Art.  Basiswet.
. Art.  Basiswet. Dit is ongewijzigd gebleven en geldt ook voor hoger beroep tegen een uitspraak van de conseil de l’ordre van Parijs. Zie voor de procedure bij het gerechtshof art. 
Basisdecreet.
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beroepsuitoefening, aanleiding geven tot het opleggen van disciplinaire maatregelen aan een advocaat als genoemd in art.  van het Basisdecreet. Bepaalde feiten
kunnen zowel tuchtrechtelijk laakbaar zijn als een strafbaar feit opleveren.
2.3.6

Wijzen van beroepsuitoefening

Het beeld en de samenstelling van de advocatuur is, met name vanaf de jaren ’
van de vorige eeuw, ingrijpend gewijzigd. Om met de aantallen te beginnen: in
 waren er ongeveer . advocaten, in  ongeveer . en in  ongeveer . advocaten. De beroepsuitoefening van de advocaat was in vroeger tijden niet beperkt tot bijstand en verdediging in juridische procedures. De
advocaat was in de e eeuw bij het grote publiek vooral bekend als pleiter in de
rechtszaal, doch kon in werkelijkheid een ruim scala aan werkzaamheden verrichten, zoals het verlenen van juridisch advies, het optreden als arbiter, het geven van
onderwijs in het recht en het verzorgen van juridisch wetenschappelijke publicaties. In deze tijd waren ook veel (oud-) advocaten politiek actief en gingen voor
de overheid werken of werden parlementariër.
Het verlenen van juridisch advies hoorde lange tijd tot de normale werkzaamheden van de advocaat en stond in de e eeuw zeer hoog aangeschreven; dit werk
was met name voorbehouden aan gerenommeerde en ervaren advocaten, de avocats
consultants. De toename van het aantal en van de complexiteit van rechtsregels
en rechtsgebieden heeft ertoe geleid dat het verlenen van juridisch advies een specialisme werd dat langzamerhand niet meer door advocaten werd gedaan maar door
de beroepsgroep van conseils juridiques, de juridisch adviseurs. In de ste eeuw
was de beroepsuitoefening van advocaten – tot aan de fusie van beroepsgroepen
in  – met name gericht op geschilbeslechting en verdediging en bijstand in
rechte: le judiciaire. Sinds het samengaan met de beroepsgroep van juridisch adviseurs in , vallen ook het verlenen van juridisch advies en het redigeren van
. Strafvonnissen met betrekking tot dezelfde feiten hebben gezag van gewijsde in de tuchtrechtprocedure en leiden doorgaans ook tot een tuchtrechtelijke maatregel. Martin , p. .
Een samenloop van een strafrechtelijke en disciplinaire procedure wordt niet in strijd geacht
met het EVRM; Cass. re civ.,  april , Bull. Civ. I, nr. .
. Ozanam , p. . Ader e.a. , p. .
. Ozanam , p. -. De avoué (procureur) vertegenwoordigde cliënten in procedures en
was verantwoordelijk voor de procedurele afhandeling, zoals het indienen van stukken, bewaken van termijnen, het beheer van gelden, etc. Zie ook Martin , p. .
. Ozanam , p. . Volgens Mollot , p. , behoorden adviserende en pleitende advocaten tot ‘dezelfde familie’. Dupin , p. .
. Martin , p.  en . Voorbeelden van “nieuwe rechtsgebieden” waren fiscaal recht, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, nationaal en Europees mededingingsrecht.
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(onderhandse) overeenkomsten (le juridique ) onder het werkterrein van de advocaat.
In strafrechtelijke procedures worden verdachten doorgaans door een advocaat
verdedigd. In een aantal procedures is het ook voorgeschreven, bijvoorbeeld in
procedures voor de cour d’assises of bij de procedure voor de juge d’instruction,
de rechter-commissaris.
In civiele en bestuursrechtelijke procedures heeft de advocaat een monopolie
in de (proces)vertegenwoordiging (représentation et postulation) van en bijstand
(assistance) aan cliënten, met uitzondering van de bijzondere gerechten, waar het
recht van procesvertegenwoordiging en rechtsbijstand aan bepaalde personen is toegekend. Procesvertegenwoordiging en bijstand door één advocaat kunnen samenvallen, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Het verlenen van bijstand (assistance) door een advocaat tijdens een gerechtelijke procedure houdt zowel het
verlenen van advies (conseiller) in gedurende alle fasen van de procedure als het voeren van de verdediging ter zitting, waaronder het houden van pleidooi (plaider).
Er zijn advocaten die zowel in rechte optreden als juridische adviezen verlenen
en/of overeenkomsten opstellen, maar gebruikelijker is dat deze werkzaamheden
door verschillende advocaten worden uitgevoerd. De balie kent tegenwoordig
een grote verscheidenheid aan advocaten en samenwerkingsverbanden: variërend
van de advocaat werkzaam in een klein samenwerkingsverband die grotendeels particulieren als cliënt heeft die hij bijstaat in procedures tot de advocaat-werknemer
van een groot (internationaal) advocatenkantoor die voornamelijk contracten
redigeert en in ondernemingsrecht is gespecialiseerd. De verschillende soorten
. Overigens is het verlenen van juridisch advies en het redigeren van onderhandse aktes niet
voorbehouden aan advocaten. De Basiswet regelt in art. - de voorwaarden waaronder
het verlenen van juridisch advies en opstellen van onderhandse aktes als hoofdactiviteiten
zijn voorbehouden aan de “gereglementeerde juridische beroepen”. Ook zijn opgenomen de
voorwaarden waaronder anderen juridisch advies als nevenactiviteit naast de eigen beroepsactiviteit mogen verlenen.
. Zie art.  CPP. Zie ook art.  CPP. Martin  stelt dat de ernst van de mogelijke straffen dit met zich meebrengt, p. .
. Art.  CPP.
. Martin , p. . Ader e.a. , p.  e.v. Art.  en  Basiswet. Uitzonderingen gelden
bijvoorbeeld voor de advocaten bij de Conseil d’Etat en de cour de cassation, zie art.  C.
Pr.c.
. In beginsel brengt een opdracht tot vertegenwoordiging ook de opdracht tot bijstand met
zich mee, art.  C. Pr. c. Martin , p. .
. Art.  Basiswet. Ader e.a. , p.  e.v. Het woord van de advocaat bindt de cliënt voor
procedures voor de gewone rechter niet. Martin , p.  e.v. (l’immunité de la parole de
l’avocat).
. Dat laatste kan ook binnen één kantoor zijn. Martin , p. . Overigens gelden wel dezelfde regels voor deze werkzaamheden.
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advocaten horen, net als in Nederland, tot dezelfde beroepsgroep en zijn gebonden aan dezelfde (gedrags)regels.
2.3.7

De verhouding tussen de advocaat en zijn cliënt

De verhouding tussen advocaat en cliënt is een contractuele verhouding en wordt
aangemerkt als een contrat de prestation de services, een overeenkomst van opdracht. De verplichtingen die uit de contractuele relatie voortvloeien zijn afhankelijk van het type werkzaamheden waarvoor de cliënt de advocaat heeft
ingeschakeld. Grofweg zijn er vier hoofdtaken die de advocaat kan vervullen:
rechtsbijstand, vertegenwoordiging in rechte, juridisch advies en het opstellen van
overeenkomsten.
2.3.8

De rol van de advocaat en kernwaarden

Het beroep van advocaat is een vrij en onafhankelijk beroep. De advocaat is een
auxiliaire de justice, die bijdraagt aan de rechtsbedeling door het adviseren, bijstaan en vertegenwoordigen van rechtzoekenden. Hij legt de volgende eed af:
“Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité”.

De advocaat oefent zijn beroep uit met inachtneming van de volgende kernwaarden (principes essentielles): dignité (waardigheid), conscience (plichtsgevoel,
geweten), indépendance (onafhankelijkheid), probité (eerlijkheid, integriteit),
humanité (menselijkheid, meelevendheid), honneur (eerbaarheid), loyauté (betrouwbaarheid, oprechtheid), désintéressement (belangeloosheid), confraternité
(confraternaliteit), délicatesse (fijnbesnaardheid, tact), modération (gematigdheid), courtoisie (hoffelijkheid), compétence (deskundigheid), dévouement (toewijding), diligence (ijver, vlijt) en prudence (voorzichtigheid, bedachtzaamheid).

. Martin , p. . Zie voor het verlenen van bijstand in procedures: Ader e.a. , p.
 e.v. Voor de procesvertegenwoordiging: Ader e.a. , p.  e.v. Voor het verlenen
van juridisch advies: Ader e.a. , p.  e.v. Voor het opstellen van overeenkomsten:
Ader e.a. , p.  e.v.
. Art.  Basiswet. Zie ook art.  Basiswet.
. Art.  lid  van de Basiswet. Hij moet, net als de magistraten de eer van het rechtsinstituut
bewaken. Martin , p. .
. Art. , Basiswet.
. Art.  jo  Decreet van  juli . Zie ook art.  RIN. De  laatstgenoemde kernwaarden
neemt hij meer specifiek in acht jegens zijn cliënten. Zie hierover Ader e.a. , p.  e.v.
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De overtreding door een advocaat van ieder van de hier genoemde kernwaarden levert een schending van de beroepsethische regels op en kan leiden tot een
tuchtrechtelijke maatregel. Overigens dient de advocaat deze kernwaarden in
acht te nemen, niet alleen tijdens de beroepsuitoefening, maar ook als privépersoon en ook als honorair advocaat. De advocaat moet van onbesproken gedrag
zijn omdat hij wordt aangemerkt als ‘auxiliaire de justice”. De regels van beroepsethiek dienen onder meer ter bescherming van de onafhankelijkheid van het
beroep advocaat. Met onafhankelijkheid wordt hier bedoeld: onafhankelijkheid
ten opzichte van iedereen waaronder de cliënt.
Opvallend is dat vertrouwelijkheid niet is opgenomen in de lijst van de ‘principes essentielles’. De secret professionnel wordt in de regelgeving apart benoemd
maar geldt wel degelijk ook als kernwaarde in Frankrijk.

2.4
2.4.1

Solicitors en barristers in Engeland
Inleiding

In par. .. zal ik summier ingaan op de achtergrond van de tweedeling in de Engelse advocatuur, die tegenwoordig grofweg is verdeeld in solicitors en barristers
maar die ik hierna ook gezamenlijk als ‘advocaten’ zal aanduiden. Daarnaast zal ik
een aantal belangrijke ontwikkelingen in de e eeuw aanstippen. Ik zal in par.
.. en .. kort stil staan bij de ontwikkelingen vanaf met name het einde van
de ste eeuw en de regelingen die hieruit zijn voortgevloeid. Ook zal ik ingaan
op de kernwaarden van de advocaat, de verhouding tussen advocaat en cliënt, de
verschillende wijzen van beroepsuitoefening en het gedrags-en tuchtrecht (par.
.. t/m ..).

. Martin , p. .
. Een honorair advocaat is een oud-advocaat die niet meer op het tableau staat ingeschreven
maar nog wel stemrecht heeft in de algemene vergadering van de orde, Martin , p. .
. Martin , p. .
. Moret-Bailly , p. .
. Moret-Bailly , p. . Ader e.a. , p. . Het gaat zowel over morele en intellectuele
onafhankelijkheid als over materiële onafhankelijkheid.
. Zie hierover H . Basiswet art. -; Decreet van  juli , art.  en art.  al. ; RIN art.
 en  bis.
. Deze tweedeling van de advocatuur berust op een voor het Engelse rechtssysteem kenmerkende historische ontwikkeling en is elders slechts te vinden in een aantal Australische deelstaten, Hong-Kong, Zuid-Afrika en de Republiek Ierland.
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2.4.2

Herkomst solicitors en barristers en ontwikkelingen in de 19e eeuw

Attorneys en solicitors
De hedendaagse solicitor is terug te voeren op de Middeleeuwse attorney, die
als voornaamste taak had het adviseren en het vertegenwoordigen van cliënten
in de beginfase en bij de afwikkeling van een procedure. Attorneys werkten in
opdracht van de cliënt en konden de cliënt vertegenwoordigen en binden; een
attorney had in een procedure waarin hij door de procespartij was benoemd ‘full
power to win or lose in place of their principal. De aanduiding solicitor werd in
die tijd gebruikt voor een soort klerken die diverse administratieve werkzaamheden verrichtten voor hun opdrachtgevers, waaronder attorneys en landeigenaren.
De naam verwees naar hun functie van het aantrekken van (soliciting) zaken bij
een gerecht, vaak the Court of Chancery, het gerecht van de Lord Chancellor van
waaruit later de equity courts zich ontwikkelden. Solicitors stonden lager aangeschreven dan attorneys en werden in die tijd door rechters en benchers van de
Inns of court ook wel aangeduid als ‘ministerial persons of an inferior nature’.
Attorneys traden vaak op in common law courts en solicitors in equity courts.
Een wet uit  formaliseerde het monopolie van attorneys en solicitors om te
procederen (litigation). Dit hield met name in het (schriftelijk) in gang zetten
van de procedure en het voorbereiden van de bewijslevering. De invoering van de
wet uit  leidde ertoe dat het beroep in aanzien steeg en dat beide “subgroepen” hun belangen gingen verenigen. Een eerste aanzet tot zelfregulering volgde
in  met de oprichting van “The Society of Gentlemen Practisers in the Courts
of Law and Equity”. De attorneys en solicitors, die beiden niet waren toegelaten
tot de Inns of Court, waar de barristers werkten, gingen geleidelijk aan verder als
één beroepsgroep.
In  kwam een groep vooraanstaande attorneys en solicitors bijeen om ‘The
London Law Society’ op te richten met als doel het bevorderen van een goede
praktijkuitoefening en het bewaken van de eer van de beroepsgroep. Bij de oprichting op  juni  werd een bestuur benoemd en verdween de verwijzing naar
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Maute , p. . Rose , p. .
Brand , p. .
Prest , p. . Zie ook Slapper & Kelly , p. , .
Prest , p. .
Maute , p. .
Verkijk , p. . Abel-Smith & Stevens , p. .
Maute , p. . Abel-Smith & Stevens , p .
De solicitors en attorneys waren wel lid van de Inns of Chancery.
Zie www.lawsociety.org.uk/about-us/our-history, laatst geraadpleegd op  december .
Abel-Smith & Stevens , p. .
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‘London’ om recht te doen aan de landelijke aspiraties van de organisatie. In 
verkreeg de organisatie haar eerste Royal Charter en de officiële naam luidde: ‘The
Society of Attorneys Solicitors Proctors and Others not being Barristers Practising
in the Courts of Law and Equity in the UK’. In  werd de naam gewijzigd
in ‘The Law Society’, zoals de organisatie al in de wandelgangen werd aangeduid.
De term attorney werd gaandeweg niet meer gebruikt. Aan de verdeling in common law courts en equity courts was een einde gekomen door de invoering van de
Judicature Acts in -.

Serjeants, apprentices en barristers
De serjeants waren de verre voorlopers van de barristers. Zij werden gezien als de
aristocraten van de middeleeuwse advocatuur en stonden tot ver in de e eeuw
aan de top van de hiërarchie van het juridische beroep. De hoofdtaak van een
serjeant was het mondeling bepleiten van een zaak in rechte (advocacy) namens
de eiser of de verweerder. Tegen het einde van de e eeuw waren de serjeants de
belangrijkste pleiters in the Court of Common Pleas en hadden ze tevens het recht
om voor ieder ander gerecht op te treden. De serjeants waren – anders dan de
attorneys en solicitors – wel op enige wijze onderlegd in het recht en in procedureregels en brachten in hun pleidooien ook juridische argumenten naar voren.
Het Engelse proces heeft een sterk verbaal karakter en de serjeants werden ingeschakeld vanwege hun verbale vermogens. Het inhuren van een serjeant was de
verantwoordelijkheid van de attorney.
Vanaf het eind van de e eeuw ontwikkelde zich een subgroep van serjeants , de apprentices, een soort kruising tussen een rechtenstudent en een
. Slapper & Kelly , p. . Een Royal Charter is een document waarin de koning van
Engeland bepaalde rechten en garanties toekende aan bijvoorbeeld een stad, een universiteit
of een onderneming.
. Abel-Smith & Stevens , p. .
. Rose , p. . Maute , p. .
. Rose , p. ,  en . Zie ook Verkijk , p. . Zie ook Brand , p. -, p.
- en p. -, die stelt dat de serjeant zich in een procedure ook tot de jury richtte of
reageerde als de jury tot een oordeel was gekomen en betrokken was bij het treffen van schikkingen tussen procespartijen tijdens een procedure.
. Rose , p. . Zie ook Maute , p. , volgens wie de serjeants in the Court of
Common Pleas (ook wel Court of the Common Bench) exclusief bevoegd waren. Zie ook
Brand , p. - .
. Maute , p. . Zie ook Rose , p. -.
. Verkijk , p. .
. Rose , p. , . Brand , p. . Zie ook Baker , p. , die erop wijst dat in
die tijd iedereen, dus ook cliënten rechtstreeks, een serjeant kon benaderen met het verzoek
om bijstand in rechte.
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advocaat-stagiaire. De apprentices, die in de loop der tijd een steeds belangrijker rol gingen innemen als pleiters in rechte, worden gezien als de (meer directe)
voorgangers van de huidige barristers en organiseerden zich vanaf de e eeuw in
‘the Inns of Court’, verenigingen die voor hun leden huisvesting regelden en de
juridische opleiding verzorgden.
De term barrister werd tot in de e eeuw slechts binnen de kring van ‘the
Inns’ gebruikt, in verband met in het kader van de opleiding gehouden pleitwedstrijden, de moots. De ‘bar’, ofwel de balie, was een onderdeel van de zaalindeling van de hal van een Inn waar pleitoefeningen werden gehouden, waarschijnlijk
geïnspireerd op de indeling van een rechtszaal. Pas later, toen de Inns in aanzien
stegen, werd barrister ook als externe kwalificatie geaccepteerd, en deze kwalificatie kreeg in  een wettelijke basis.
In de loop der tijd namen de barristers de plaats in die de serjeants hadden
ingenomen.
Hoewel de barristers in de e en e eeuw een losse verzameling vormden van
elkaar sterk beconcurrerende individuen, deelden ze als gezamenlijk belang het
instandhouden en het vergroten van hun geprivilegieerde status, met name het
procesmonopolie in de hogere gerechten en de vrijheid om de eigen tarieven vast
te stellen en te hanteren. Het beroep van serjeant verdween uiteindelijk in de e
eeuw. Slechts de barristers waren lid van de Inns of Court. Tot aan de invoering
van de in  ingevoerde Courts and Legal Services Act (hierna: CSLA) hadden
de barristers een procesmonopolie bij alle hogere gerechten.

. ‘The apprentices of the Common Bench’, Rose  , p. . Zie ook Brand , p. , die
vermeldt dat deze groep zo genoemd werd omdat ze ‘studeerden’ om de juridische kennis en
vaardigheden op te doen die vereist waren om serjeant van The Common Bench te worden.
. Rose , p. -. Brand , p. -. Zie ook Brand , p. -.
. Baker , p. . Prest , p. .
. Serjeants bevonden zich in de rechtszaal ook vaak achter de bar, zie Brand , p. .
. Baker , p. , . Zie ook Prest , p.  die verwijst naar een wet uit , waarin
barristers voor het eerst werden erkend als ‘rechtsgeleerden’ en naar de rechtszaak Broughton
vs. Prince uit , waarin voor het eerst werd aangenomen dat een ‘call to the bar’ van een
Inn of Court als minimumeis gold om the right of audience te krijgen in een van de hogere
rechtbanken.
. Tussen  en  traden meer dan  barristers toe tot de balie, zie Prest , p. .
. Prest , p. .
. Rose , p. .
. Solicitors konden in sommige zaken als advocaat optreden bij de Crown Courts, zie Slapper
& Kelly , p. .
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De CLSA; rights of audience en afbreken monopolies

De Engelse advocatuur is vanaf het einde van de vorige eeuw, met name sinds
de invoering van de CLSA in , ingrijpend gewijzigd. De Engelse advocatuur
kreeg in de tweede helft van de vorige eeuw nogal wat kritiek te verduren. Deze
kritiek kwam naar voren in een aantal rapporten die in die periode over de advocatuur verschenen. Belangrijkste kritiekpunten van cliënten waren: de traagheid
van de afwikkeling van juridische procedures, de hoge kosten van advocaten en
de slechte communicatie tussen advocaat en cliënt. In de jaren ’ van de vorige
eeuw speelde ook de vraag of de beroepsgroep zich zou moeten aanpassen aan het
streven van de regering naar meer marktwerking en aan de toenemende commercialisering; onderdeel hiervan vormde de discussie tussen de Law Society en de
Bar over de vraag of de right of higher audience, het recht om ook voor de hogere
gerechten te mogen verschijnen, nog steeds voorbehouden zou moeten blijven aan
de barristers. In een aantal hierop volgende consultatiedocumenten, Green papers, kwam naast de privileges en monopolies van de advocatuur de zelfregulering
door de beroepsgroep aan de orde.
De toenmalige Lord Chancellor, Lord Mackay, achtte genoemde monopolies
niet (langer) in het belang van de afnemers van juridische diensten omdat deze
onnodig de keuzevrijheid zouden beperken en de prijzen voor deze juridische
diensten kunstmatig hoog zouden houden. Na deze consultatieronde volgde in
 een White paper met de naam: Legal Services: A Framework for the Future.
Een groot aantal van de hierin opgenomen voorstellen zijn geïmplementeerd in de
in  ingevoerde CLSA. De wijzigingen die zijn ingezet als gevolg van (onder
meer) deze wet hebben niet alleen betrekking op solicitors en barristers, maar op
de gehele markt van juridische dienstverleners.
Een van de meest ver strekkende gevolgen van de CLSA is het “afbreken”
van de historische monopolies op bepaalde vormen van juridische dienstverlening
door de solicitors en de barristers. Het bepleiten van de zaak ten overstaan van de
. Deze rapporten werden de ene keer in opdracht van de overheid, de andere keer van de rechterlijke macht en soms van de beroepsgroepen zelf opgesteld. Zie Verkijk , p.  e.v.
. Zie bijvoorbeeld het Benson-rapport  (vernoemd naar de voorzitter van de speciaal daartoe in het leven geroepen Royal Commission, Sir Benson), p. ,  en ; het Marre-rapport
 (vernoemd naar de voorzitter van de door de Law Society en de Bar ingestelde gezamenlijke commissie), p. , . Verkijk , p. - en , .
. Zie rapport Commissie Marre. Verkijk , p. -.
. Green paper on conveyancing, Green paper on the work and organisation of the legal profession en the Green paper on contingency fees. Zie hierover Verkijk , p.  -.
. Slapper & Kelly , p. .
. White Paper .
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rechter, advocacy, was grotendeels voorbehouden geweest aan de barristers en de
praktijk van conveyancing, de overdracht van onroerend goed, hoorde lange tijd
thuis bij de solicitors, terwijl solicitors exclusief bevoegd waren ook andere notariële taken te vervullen.
Op grond van artikel  van de CLSA was het voortaan – onder bepaalde
voorwaarden – toegestaan de categorie van personen aan wie the rights of audience konden worden toegekend, uit te breiden. Het doel van deze bepaling
was om het aanbod van diensten en dienstverleners op dit terrein te verruimen
(en te verbeteren) zonder de eisen van een goede en efficiënte rechtsbedeling te
veronachtzamen. Ook kon de praktijk van conveyancing als gevolg van de CLSA
worden uitgevoerd door licensed conveyancers. Het monopolie op litigation, dat
op grond van de Solicitors Act , bij de solicitors berustte, werd afgeschaft.
2.4.4

Access to Justice Act 1999

Aan de invoering van de Access to Justice Act in  ging weer een witboek
vooraf: de White paper Modernising Justice. In het witboek werd er op gewezen
dat de uitbreiding van de rights of audience nog niet echt van de grond kwam.
Slechts  solicitors hadden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op grond
van de CLSA rights of audience te verkrijgen.
The Access to Justice Act gaat verder dan de CLSA in het uitbreiden van de
rights of audience. In art.  van de Access to Justice Act is neergelegd dat voortaan in beginsel zowel solicitors als barristers the right of audience hebben en geacht worden gekwalificeerd te zijn om bij alle gerechten op te treden. De beroepsorganisaties zelf bleven bevoegd om (nadere) opleidings-en ervaringseisen te
stellen.
Met deze wet beoogde de regering tevens haar invloed te versterken op de
normen waaraan advocaten zouden moeten voldoen en het toezicht daarop. Beroepsnormen werden wettelijk verankerd. Op grond van art.  Access to Justice
. Slapper & Kelly , p. . Verkijk , p. .
. Als voorwaarden golden bijvoorbeeld opleidings en – proceservaringseisen, het bestaan van
gedragsregels die de goede rechtsbedeling bevorderen en een systeem van toezicht op de naleving ervan. Slapper & Kelly , p.  e.v.
. Slapper & Kelly , p. .
. Hiermee wordt bedoeld het starten van een procedure en het nemen van de vervolgstappen
met uitzondering van advocacy. Verkijk , p. .
. White Paper .
. White Paper , p. -. Als reden werd onder meer genoemd dat de toelatingsprocedures ingewikkeld en traag waren. Verkijk , p. .
. In beginsel geldt dit ook voor advocaten in dienstbetrekking.
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Act geldt voor een ieder aan wie the right of audience of het recht op litigation
toekomt, een wettelijke duty to the court to act with independence in the interests
of justice. Daarnaast moeten solicitors en barristers zich houden aan de gedragsregels van hun beroepsgroep met betrekking tot het recht om te procederen.
2.4.5

Huidige regelgeving en organisatie in hoofdlijnen

Legal Services Act 2007
In  verscheen het eindrapport Clementi, waarvan de uitkomsten voor een
groot deel zijn overgenomen in de (voorlopig) meest recente wetgeving op het gebied van juridische dienstverlening, de Legal Services Act . Sir David Clementi was in  door de toenmalige Lord Chancellor gevraagd om, met het oog
op bevordering van de vrije mededinging en om vernieuwing te stimuleren, een
normatief kader te ontwikkelen voor de juridische beroepsgroep. Hierbij diende
rekening te worden gehouden met het algemeen belang en het belang van consumenten bij een goed werkende juridische sector.
In de Legal Services Act worden voor het eerst expliciet professional principles (kernwaarden) benoemd, die als uitgangspunt zouden moeten gelden voor
het gedrag van advocaten en de gedragscodes van advocaten. Op grond van de
Legal Services Act is ook een aantal institutionele wijzigingen doorgevoerd. Daarnaast introduceerde de Legal Services Act de mogelijkheid van alternative business
structures (ABS). Als gevolg hiervan is de mogelijkheid geschapen om advocaten
op ruimere wijze toe te staan samen te werken met andere beroepsgroepen (bijvoorbeeld accountants en surveyors) in Multi-Disciplinary Partnerships (MDPs).
Ten slotte werd externe financiering en zeggenschap door niet-advocaten in advocatenkantoren toegestaan.

. In art.  Access to Justice Act zijn art.  sub A en  sub A CLSA ingevoegd.
. Verkijk , p.  en . Onderdelen van de Code of Conduct van de Bar Council kregen
aldus een wettelijke basis. De wettelijke basis gold al voor regelingen van de Law Society op
grond van de Solicitor’s Act .
. Clementi-rapport .
. Clementi rapport , p. . Verkijk , p. .
. De wet heeft het overigens over professionele verplichtingen van leden van beroepsgroepen
die het recht van advocacy of litigation hebben gekregen.
. Zie Verkijk , p.  e.v. Slapper & Kelly , p. -.
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Organisatie
Er is een overkoepelende regelgevende en toezichthoudende instantie voor de juridische beroepen ingesteld, de Legal Services Board.. Het is een onafhankelijke
instelling die echter verantwoording is verschuldigd aan de Lord Chancellor, die
tevens de leden benoemt. Een van de bevoegdheden van de Legal Services Board
is het instellen van een Office for Legal Complaints: een onafhankelijk soort eerstelijns bureau dat zich buigt over consumentenklachten over juridische dienstverleners.
De Law Society treedt op als belangenbehartiger van de beroepsgroep van
solicitors. De Law Society heeft haar regelgevende bevoegdheid overgelaten aan
de Solicitors’ Regulation Authority (hierna: SRA), die regelgevende bevoegdheid
heeft op in de wet specifiek genoemde terreinen. Deze autoriteit is verantwoording verschuldigd aan de Legal Services Board. De beroepsorganisatie van barristers wordt bestuurd door de Bar Council, die optreedt als belangenbehartiger
naar derden, zoals de overheid en de Law Society. Voor de barristers is sinds 
de daartoe opgerichte Bar Standards Board belast met het aannemen van (gedragsrechtelijke) regelgeving.

Gedrags- en tuchtrecht
Als ‘officers of the court’ stonden en staan solicitors onder rechterlijk toezicht.
De behandeling van consumentenklachten over solicitors- voornamelijk naar
aanleiding van declaratiegeschillen – is als gevolg van de Legal Services Act sinds
 neergelegd bij de onafhankelijke Office for Legal Complaints (OLC). De
OLC heeft de Legal Ombudsman ingesteld, een onafhankelijke ombudsman voor

. De meerderheid van de leden bestaat uit niet-advocaten.
. Verkijk , p. .
. De Law Society blijft eindverantwoordelijk voor de door de SRA aangenomen regelgeving.
De Legal Services Act  verplicht de bevoegde regelgevende instanties om hun regulerende
taken te scheiden van hun taak als belangenbehartiger.
. Nieuwe regels moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Legal Services Board. Ook
kan de Legal Services Board uit eigen beweging aanwijzingen geven aan bijvoorbeeld de Law
Society of de Bar Council.
. Dit is wettelijk vastgelegd sinds de Solicitor’s Act . De advocaat die zich misdraagt kan
door de rechter disciplinair worden gestraft. Zie ook par. ...d Legal Services Act. De rechter kan de advocaat ook veroordelen in de kosten van het geding. Als gevolg van de CLSA
kunnen ook barristers geconfronteerd worden met een wasted costs order, een persoonlijke
veroordeling in de kosten. Zie ook Verkijk , p. ,  en .
. Zie www.legalservicesboard.org.uk/about_us/office_for_legal_complaints/ , laatst geraadpleegd op  december  en www.legalombudsman.org.uk/about-us/, laatst geraadpleegd
op  december . Zie ook Slapper& Kelly , p. , .
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consumentenklachten over juridische dienstverlening, die alle soorten klachten
tegen advocaten in behandeling kan nemen.
De Solicitor’ Disciplinary Tribunal (SDT), dat net als de OLC een van de Law
Society en de SRA onafhankelijk orgaan is, buigt zich over disciplinaire klachten
tegen solicitors die gebaseerd zijn op strijd met de gedragsregels en ‘professional misconduct’. De sancties die de SDT kan opleggen betreffen onder meer
schrapping van de rol, schorsing voor bepaalde of onbepaalde tijd, waarschuwing
en het opleggen van een boete.
Sinds de invoering van de Legal Services Act is de Bar Standards Board verantwoordelijk voor de regeling van de tuchtrechtspraak voor barristers. De verantwoordelijkheid voor het instellen en beheren van disciplinaire colleges en de
benoeming van de leden berust bij de Council of the Inns of Court. De uitvoering
hiervan geschiedt door de Bar Tribunal and Adjudication Service. De voorheen
voor barristers geldende immuniteit voor beroepsaansprakelijkheidsclaims van
cliënten is naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak in  opgeheven.
De gedragsregels voor solicitors vindt men in de SRA Code of Conduct.
Deze Code of Conduct is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de SRA en
verving in  de Guide to the Professional Conduct of Solicitors. De gedragsregels die specifiek van toepassing zijn op barristers vindt men sinds  januari 
in hoofdstuk  van de Bar Standards Board Handbook (BSB Handbook). Art.
 Legal Services Act geeft een wettelijke basis aan de gehoudenheid van solicitors
en barristers om de gedragsregels na te leven.
. Slapper & Kelly , p.  e.v. De OLC fungeert als bestuur van de Legal Ombudsman.
. De bevoegdheden van de SDT berusten nog op de Solicitor ‘s Act . De SRA instigeert
ongeveer  van de klachten die door de SDT worden behandeld. Zie ook: www.solicitorstribunal.org.uk/, laatst geraagdpleegd op  december .
. Slapper & Kelly , p. .
. Zie: www.tbtas.org.uk/, laatst geraadpleegd op  december .
. Slapper & Kelly , p. .
. Thans de SRA Code of Conduct , te raadplegen via www.sra.org.uk/solicitors/handbook/code/, laatst geraadpleegd op  december .
. De eerste vastlegging van algemeen gedragsrecht van solicitors dateert al van , de Guide
van Sir Thomas Lund. Overigens bestonden daarvoor al de Practice Rules, die slechts op een
beperkt aantal gevallen betrekking had. Zie Verkijk , p.  e.v.
. Thans is het BSB Handbook te raadplegen via: www.barstandardsboard.org.uk/
regulatory-requirements/bsb-handbook/, laatst geraadpleegd op  december . Voorheen waren de gedragsregels te vinden in de door de Bar Council uitgegeven Code of Conduct. De eerste editie dateerde uit . Daarvoor waren de gedragsregels voor barristers
gerangschikt in de Guide to Conduct and Etiquette at the Bar of England and Wales (Sir
William Boulton; eerste druk ).
. Art.  jo  () Legal Services Act heeft betrekking op de verplichtingen van advocates en
litigators. Zie ook Verkijk , p. .
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Wijzen van beroepsuitoefening

Solicitors
Tot niet zo lang geleden werd het verschil tussen een solicitor en een barrister
kort gezegd als volgt weergegeven: de solicitor werd aangemerkt als een juridische
equivalent van de huisarts, die rechtstreekse contacten met cliënten onderhield en
zodra in een zaak specifieke deskundigheid was vereist, ofwel geprocedeerd moest
worden, een barrister inschakelde.
Dit beeld is tegenwoordig genuanceerder. Veel solicitors , met name degenen
die werkzaam zijn op grote kantoren, zijn tegenwoordig gespecialiseerd in bepaalde rechtsgebieden. Als gevolg van het toekennen aan solicitors van the rights of
higher audience zijn ook steeds meer solicitors die wat betreft praktijkuitoefening
nauwelijks te onderscheiden zijn van een barrister. Binnen de kring van solicitors
is nog wel een grote diversiteit. Onder de werkzaamheden van een solicitor kunnen vallen:
– het bijstaan en adviseren van privé-personen op verschillende juridische gebieden: het begeleiden van cliënten bij de koop en verkoop van onroerend goed,
het opstellen van testamenten, het bijstaan van cliënten bij echtscheidingen,
het bijstaan van cliënten bij het indienen van schadeclaims en het vertegenwoordigen van cliënten bij de lagere gerechten (magistrate court, county court,
tribunals), en, indien daartoe gekwalificeerd, ook bij de hogere gerechten (de
crown court, de high court, court of appeal);
– het juridisch adviseren van ondernemingen en ‘corporate clients’ op het gebied
van arbeidsrecht, commerciële contracten, fusies en overnames, verzekeringsrecht, octrooi- en auteursrechten, banking, entertainment law, enz;
Per  juli  waren ongeveer . solicitors ingeschreven op de rol, waarvan
circa . een practising certificate hadden (zie hierna). Ongeveer . solicitors werkten in de hierboven omschreven ‘private praktijk’. De kantoren waar
het werk gedaan wordt variëren van eenmanskantoren tot multinationale kantoren met honderden partners. Daarnaast zijn ongeveer . solicitors werkzaam
buiten de private praktijk, bijvoorbeeld als advocaat in loondienst bij commerciële
bedrijven of industrieën dan wel werkzaam voor lokale overheden of in dienst van
de ‘Government Legal Service’. Ongeveer . solicitors werken bij ‘the Crown
Prosecution Service’.

. Slapper & Kelly , p. .
. Zie: www.lawsociety.org.uk/support-services/research-trends/annual-statistics-report-/,
laatst geraadpleegd op  december .
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Om als solicitor werkzaam te kunnen zijn moet aan een aantal opleidings- en
ervaringsvereisten zijn voldaan. De gangbare procedure is dat men na het voltooien van een universitaire rechtenopleiding de eenjarige Legal Practice Course
(LPC) doorloopt, gevolgd door een stageperiode van  jaar bij een solicitors kantoor of andere vergelijkbare en erkende organisatie.Na succesvolle afronding van
deze procedure kan men bij de SRA een verzoek indienen tot inschrijving op de
rol (Roll of Solicitors) en tot verkrijging van de ‘practicing certificate’. Met ingang van  november  gelden niet langer de voorheen door de SRA gestelde
permanente opleidingsvereisten (Continuing Professional Development), maar is
elke solicitor verantwoordelijk voor het onderhouden van zijn kennis en vaardigheden.

Barristers
Hoewel advocacy niet langer meer het exclusieve specialisme van de barrister is,
wordt de barrister nog steeds geassocieerd met de rechtszaal. Een groot deel van
de barristers spendeert een groot deel van de tijd aan het concipiëren van (proces)stukken, waaronder het opstellen van de pleadings, nu ook wel ‘statements of
case’ genoemd, en het schrijven van juridische adviezen aan solicitors op vaak gespecialiseerde rechtsgebieden. Barristers kunnen optreden voor de verdediging of
voor de vervolgende instantie in strafzaken en voor de eiser en verweerder in civiele zaken. Over het algemeen specialiseren gevestigde barristers zich in bepaalde
rechtsgebieden.
Er zijn ongeveer . barristers werkzaam in Engeland en Wales. Hiervan
werken ongeveer . barristers in Chambers, waarbij ze kantoorruimte huren
of delen, vaak voor eigen rekening en risico. Het overige deel van de barristers
werkt in dienstverband, bij commerciële bedrijven, bij kantoren met solicitors of
voor de lokale of centrale overheid.
. Zie voor een overzicht van de mogelijkheden om solicitor te worden: www.lawsociety.org.
uk/law-careers/becoming-a-solicitor/qualifying-as-a-solicitor/, laatst geraadpleegd op  december . Zie ook www.sra.org.uk/students/academic-stage/, laatst geraadpleegd op 
december .
. Zie www.lawsociety.org.uk/law-careers/becoming-a-solicitor/membership-of-the-lawsociety/,
laatst geraadpleegd op  december . Slapper & Kelly, p. .
. www.sra.org.uk/solicitors/cpd/solicitors.page, laatst geraadpleegd op  december . Solicitors moeten hierover jaarlijks opgave doen aan de SRA.
. Zie: www.barstandardsboard.org.uk/media-centre/research-and-statistics/statistics/
practising-barrister-statistics/.
. Zie www.barcouncil.org.uk/about-the-bar/about-barristers/where-do-barristers-practise/,
laatst geraadpleegd op  december . Barristers in dienstverband kunnen tegenwoordig
ook bij een LDP werken en daarin aandeelhouder of bestuurder zijn.
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Barristers zijn aangesloten bij een van de vier Inns of Court, te weten Inner
Temple, Middle Temple, Lincoln’s Inn en Gray’s Inn. Het bestuur van de Inns
of Court bestaat uit senior leden, die Benchers worden genoemd. Dat kunnen
Queen’s Councils (QCs) zijn of rechters. De Inns zijn verantwoordelijk voor de
‘call to the bar’.
Hoewel dat inmiddels ook aan verandering onderhevig is, wordt een barrister
in veel gevallen niet rechtstreeks door de cliënt ingeschakeld, maar door een solicitor of andere professionele partij. Sinds  werd het mogelijk voor cliënten
die geen advocaat zijn rechtstreeks een barrister in te schakelen. Om als barrister werkzaam te zijn gelden opleidings- en stage eisen, waaronder het verkrijgen
van een academische graad, bij voorkeur een ‘undergraduate degree in law’ en het
volgen van de Bar Professional Training Course (BPTC). Om de BPTC te volgen
moet men ingeschreven staan bij een van de Inns. Tenslotte volgt nog een stageperiode van een jaar, ‘pupillage’, die bij een van de Chambers kan worden gevolgd.
De afstudeerceremonie van de BPTC valt samen met de ceremonie van het lid
worden van de balie:‘being called to the Bar’. 
2.4.7

De verhouding tussen de advocaat en zijn cliënt

De verhouding tussen advocaat en cliënt, ervan uitgaande dat de cliënt een leek is,
bestaat in de meeste gevallen tussen de solicitor en de cliënt. De overeenkomst
die wordt gesloten tussen de advocaat en zijn cliënt brengt bijbehorende verplichtingen naar common law met zich mee. Deze overeenkomst is qua rechtsfiguur
te vergelijken met de Nederlandse overeenkomst van opdracht.

. Slapper & Kelly, p. , . QCs zijn senior barristers met een zekere staat van dienst en
minimaal  jaar ervaring.
. Bijvoorbeeld door een andere barrister, een buitenlandse advocaat of iemand die is aangesloten bij één van de andere op grond van de Legal Services Act erkende beroepsgroepen, zie:
www.barcouncil.org.uk/using-a-barrister/how-to-instruct-a-barrister/, laatst geraadpleegd op
 december .
. Slapper&Kelly, p. . Zie ook: www.barcouncil.org.uk/using-a-barrister/how-to-instruct-abarrister/.
. Naast het afronden van de BPTC geldt als ingangseis om lid te worden van de balie dat men
een minimum aantal opleidingsbijeenkomsten en diners van de Inn waar men is ingeschreven moet hebben bijgewoond. Zie www.barstandards.board.org.uk/qualifying-as-a-barrister/
current-requirements/, laatst geraadpleegd op  december .
. Barristers kunnen sinds kort ook contracteren met hun (professionele) cliënt. Zie www.barstandards.board.org.uk., Verkijk , p. .
. Verkijk , p. .
. Verkijk , p. .
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De rechten en verplichtingen in de relatie tussen de solicitor en zijn cliënt worden in de eerste plaats bepaald door wat zij afspreken. Op grond van common law
moet de solicitor onder meer bekwaam zijn en moet hij zorgvuldig handelen.
De relatie tussen solicitor en cliënt wordt gekenmerkt als een vertrouwensrelatie
(fiduciary relation). Dit brengt onder meer met zich mee, dat de solicitor geen
misbruik mag maken van de afhankelijke positie van zijn cliënt. Uit deze vertrouwensrelatie vloeit tevens voort de verplichting van de advocaat om de informatie van de cliënt vertrouwelijk te behandelen.
De regels van vertegenwoordiging (agency) vullen de overeenkomst tussen advocaat en cliënt aan en zijn mede bepalend voor de verdeling van de zeggenschap
binnen hun relatie. Tenslotte dient de solicitor zich te houden aan zijn gedragsregels en aan zijn verplichtingen als ‘officer of the court’.
Een barrister is ‘formeel’ geen officer of the court, maar heeft wel vergelijkbare
duties to the court. Zowel voor de solicitor als voor de barrister houden deze
verplichtingen jegens de rechtspleging in, dat indien de belangen van rechtspleging en de cliënt strijdig zijn, de advocaat de belangen van zijn cliënt moet onderwerpen aan die van de rechtspleging.
Vaak is de solicitor in de relatie tot de barrister aan te duiden als de professionele cliënt. Door zijn expertise is deze relatie niet geheel vergelijkbaar met die
tussen een solicitor en zijn ‘leek- cliënt’. Een aantal in de relatie solicitor – cliënt
geldende verplichtingen is ook van toepassing in de relatie barrister-solicitor, bijvoorbeeld de verplichting om de belangen van de cliënt te behartigen en de verplichting om informatie van de cliënt vertrouwelijk te behandelen.

. Verkijk, , p. .
. Het kenmerken van de relatie als fiduciary (vertrouwensrelatie) betekent dat van de solicitor
totale eerlijkheid en openheid wordt verlangd jegens de cliënt. Zie Verkijk , p. -.
. Verkijk, , p. . De cliënt is immers genoodzaakt een zeker vertrouwen te stellen in
de solicitor.
. Zie H .
. Verkijk, , p. , . Dat de advocaat de cliënt vertegenwoordigt impliceert dat de beslissingsbevoegdheid bij de cliënt ligt en dat de advocaat in beginsel verplicht is de aanwijzingen van de cliënt op te volgen. Hij mag in ieder geval niet tegen de uitdrukkelijke wens van
de cliënt ingaan. Wel behoudt de advocaat te allen tijde een eigen verantwoordelijkheid en
wordt dit beginsel in ieder geval beperkt door zijn duty to the court.
. Dit begrip houdt in ieder geval dat de solicitor onderworpen is aan rechterlijke discipline. Zie
hierover Verkijk , p.  en -.
. Verkijk , p.  en . Barristers zijn niet onderworpen aan toezicht door de rechter,
maar tegenwoordig, mede als gevolg van de Legal Services Act, valt er geen onderscheid meer
te maken tussen de verplichtingen van barristers en solicitors jegens de rechtspleging.
. Zie H .
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Rol van de solicitor en de barrister en kernwaarden

De solicitor en de barrister hebben van oudsher een belangrijke rol in de rechtsbedeling en worden geacht voor rechtzoekenden de toegang tot het recht en de
rechter te verzekeren. De solicitor heeft de taak om cliënten van gedegen juridisch
advies en bijstand te voorzien en hen ook in rechte te vertegenwoordigen. Barristers verlenen specialistisch juridisch advies en vertegenwoordigen cliënten bij de
hogere gerechten. Hun proceswerkzaamheden zijn in de Legal Services Act 
erkend als “reserved activities” en ze hebben verplichtingen jegens de rechtspleging. In de Legal Services Act  zijn voor het eerst beginselen opgenomen die
richtinggevend zijn voor het gedrag van advocaten. Het betreft de volgende
kernwaarden:
– onafhankelijkheid en integriteit; “acting with independence and integrity”.
Deze kernwaarden worden in de wet samen genoemd. Het zijn twee verschillende kernwaarden. Het gaat hier om onafhankelijke beroepsuitoefening in het
algemeen en met name de onafhankelijkheid van derden, waaronder de overheid;Integriteit moet in acht worden genomen jegens cliënten, de rechter,
advocaten en andere derden en impliceert dat de dienstverlening kwalitatief en
ethisch hoogstaand moet zijn. Voorkomen moet worden dat het vertrouwen in
de beroepsuitoefening wordt geschaad.
– deskundig; “maintaining proper standards of work”. De door advocaten geleverde diensten moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen;
– partijdig; “acting in the best interests of client”. De advocaat moet de belangen
van cliënt optimaal behartigen. Hierbij mag niet in strijd met de wet worden
gehandeld en moet in het belang van het recht worden gehandeld;
– “complying with the duty to the Court to act with independence in the interests of justice”. Advocaten moeten bij het optreden in een procedure hun
verplichtingen jegens de rechter nakomen om op onafhankelijke wijze in het
belang van het recht te handelen;Met de onafhankelijkheid wordt hier met
name bedoeld de onafhankelijkheid die de advocaat jegens zijn cliënt moet
hebben. Deze onafhankelijkheid van de advocaat tegenover zijn cliënt kan als
onderdeel worden van de verantwoordelijkheid die de advocaat heeft jegens
.
.
.
.
.

Art.  () Legal Services Act.
Clementi-rapport , p.. Verkijk , p. .
Clementi-rapport , p. .
Clementi-rapport , p. .
Art.  jo art.  Legal Services Act . Deze verplichtingen geldt voor leden van beroepsgroepen die het recht hebben om advocacy of litigation uit te oefenen. Zie ook reeds art.
 van de Access to Justice Act .
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de rechtspleging. Het houdt onder meer in, dat de advocaat de rechter niet
moet misleiden, dat van de advocaat redelijke inspanningen worden verlangd
om de rechter voor te lichten over relevante uitspraken en wetgeving en dat de
advocaat moet voorkomen dat zijn onafhankelijkheid in gevaar komt.
– vertrouwelijkheid; “keeping clients’ affairs confidential”. Deze kernwaarde
komt uitvoerig aan bod in Hoofdstuk .
Daarnaast moeten solicitors en barristers voldoen aan hun respectievelijke gedragsregels, waarin onder meer deze kernwaarden zijn geïntegreerd en nader zijn
uitgewerkt.

2.5

Conclusie

Het doel van dit hoofdstuk was om in grote lijnen een beeld te schetsen van het
beroep advocaat zoals dat in Nederland, Frankrijk en Engeland werd en wordt uitgeoefend. Het beroepsgeheim in de drie onderzochte landen vloeit immers voort
uit de aard van het door de advocaat uitgeoefende beroep en is van oudsher gekoppeld aan de rol en de specifieke kenmerken van het beroep advocaat.
Ik ben in dit hoofdstuk nagegaan of in de drie onderzochte landen “de aard
van het beroep” van de advocaat wel voldoende overeenkomsten heeft om een
zinvolle vergelijking te maken van het beginsel van vertrouwelijkheid in de onderzochte landen. Dat is naar mijn mening het geval.
Ondanks verschillen in beroepsregulering, organisatie en op sommige punten ook wijzen van beroepsuitoefening, vervult de advocaat in de drie landen een
centrale rol in de rechtsbedeling ten aanzien van de effectuering van rechten van
rechtzoekenden. De advocaat vervult hiermee een belangrijke maatschappelijke
taak. De advocaat heeft als kerntaak de rechtspositie van zijn cliënt te waarborgen
en doet dit zowel door het geven van juridisch advies als door het vertegenwoordigen en verdedigen van cliënten in juridische procedures en conflicten.
Om zijn kerntaak goed te kunnen vervullen worden aan de advocaat bepaalde
eisen gesteld en moeten de advocaat en zijn beroepsuitoefening aan een aantal
specifieke kenmerken voldoen. In de drie landen worden eisen gesteld aan de
. Zie hierover Verkijk , p.  en .
. Zie uitleg bij de Conduct Rules, C, p.  van het BSB Handbook: www.barstandardsboard.
org.uk/media//bsb_handbook_sept_.pdf., laatst geraadpleegd op  december
. De “duty to the court” kan echter geen afbreuk doen aan de geheimhoudingsplicht jegens de cliënt.
. Art.  () jo art.  () Legal Services Act.
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deskundigheid van de advocaat en zijn er toelatingseisen in de vorm van opleidingsvereisten en ervaringseisen. Er wordt gereguleerd toezicht gehouden en er is
gedrags- en tuchtrecht om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. In
de drie landen zijn voor het merendeel gelijke of vergelijkbare kernwaarden van
de advocaat benoemd. In de drie landen zijn deze in ieder geval terug te voeren op
onafhankelijkheid, integriteit, deskundigheid, partijdigheid en vertrouwelijkheid.
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HOOFDSTUK 3

Grondslag en functie van het beginsel van
vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zal ik voor ieder van de gekozen rechtstelsels beschrijven wat de
grondslag en wat de functie is van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen de advocaat en cliënt. In par. . zal ik dat doen voor Nederland, in par. . voor Frankrijk en in par. . voor Engeland. In mijn conclusie in par. . zal ik aangeven of
het beginsel van vertrouwelijkheid tussen de advocaat en zijn cliënt in de gekozen
rechtstelsels een soortgelijke functie vervult.

3.2

3.2.1

Grondslag en functie van het beginsel van
vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in Nederland
Inleiding

Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt wordt in Nederland
gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht van de advocaat en in het verlengde
daarvan het verschoningsrecht van de advocaat. Ik zal in dit hoofdstuk dan ook
eerst in gaan op de geheimhoudingsplicht voordat het verschoningsrecht aan de
orde komt. De geheimhoudingsplicht van de advocaat was als zodanig tot voor
kort niet in een wettelijke bepaling neergelegd. Per  januari  is de geheimhoudingsplicht van de advocaat wettelijk verankerd in art.  a van de Advocatenwet. Vóór deze datum werd reeds aangenomen dat de geheimhoudingsplicht
van de advocaat voortvloeide uit een aantal wettelijke bepalingen. Ook was en is
. Wet van  oktober  tot aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op
advocaten, Stb. , .
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de geheimhoudingsplicht van de advocaat met zoveel woorden in de gedragsregels
voor advocaten opgenomen. Schending van de geheimhoudingsplicht in het
algemeen, door personen die uit hoofde van hun professionele bezigheden
verplicht zijn tot geheimhouding, is strafbaar gesteld in art. 272 Sr. De advocaat is
één van de hier bedoelde ‘beroepsgeheimhouders’.301
Het verschoningsrecht van de advocaat zorgt er kort gezegd voor dat de advocaat tegenover iedereen, ook tegenover de rechter, mag zwijgen over zaken die
onder zijn geheimhoudingsplicht vallen. Het verschoningsrecht van de advocaat
vloeit voort uit een aantal wettelijke bepalingen, ook al wordt de advocaat hierin
niet specifiek genoemd.
In par. .. zal ik stilstaan bij de achtergrond en de wetsgeschiedenis van art.
 Sr. In par. .. zal ik de grondslag en de functie van de geheimhoudingsplicht
van de advocaat beschrijven, zoals deze voortvloeien uit de jurisprudentie en de
doctrine. In par. .. zal ik kort ingaan op de beroepsethische verplichting tot
geheimhouding van de advocaat. In par. .. signaleer ik de belangrijkste overwegingen in de Memorie van Toelichting bij de met ingang van  januari 
gewijzigde Advocatenwet met betrekking tot de wettelijke verankering van de geheimhoudingsplicht. In par. .. zal ik ingaan op de achtergrond en wetsgeschiedenis van de voorlopers van de huidige wettelijke bepalingen waarin het verschoningsrecht is opgenomen. In par. .. zal ik de grondslag en de functie van
het verschoningsrecht beschrijven zoals deze voortvloeien uit de jurisprudentie en
doctrine. In par. .. zal ik concluderen wat de functie is van het beginsel van
vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in Nederland.
3.2.2

Art. 272 Sr; achtergrond en wetsgeschiedenis

Achtergrond; Code Pénal
In Nederland werd op  september  het Wetboek van Strafrecht ingevoerd.
Tijdens de Franse bezetting was per  maart  in ons land de Code Pénal van
kracht geworden, die geldig bleef tot aan de invoering van het Wetboek van Strafrecht. Artikel  van de Code Pénal (hierna: art.  CP) uit  stelde de
. Zie par. ...
. Zie art.  lid b Rv, art.  Sv, art. : lid  Awb. Zie ook art. a lid  AWR, waar de
advocaat wel specifiek wordt genoemd.
. Wet van  april , Stb. .
. In Frankrijk was de Code Pénal in  ingevoerd. Per  maart  waren de meeste Franse
wetten in Nederland van kracht geworden. Zie keizerlijk decreet  november , Bulletin . Fortuyn , p.  e.v., Fortuyn , p. ; keizerlijk decreet  januari ,
Bulletin . Fortuyn , p. , Fortuyn , p. ; keizerlijk decreet  april ,
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openbaarmaking (révélation) door bepaalde personen van aan hen toevertrouwde
geheimen strafbaar. In deze bepaling werden degenen die een medisch beroep
uitoefenden specifiek genoemd. Meer in het algemeen werd daarnaast verwezen
naar andere personen, die door stand of beroep werden geacht ‘geheimen te bewaren’.
Uit de beknopte wetsgeschiedenis van art.  CP komt als belangrijke reden
voor de strafbaarstelling van de openbaarmaking van geheimen het volgende naar
voren: men beschouwde het schaden van de eer en de reputatie van anderen door
het prijsgeven van hun geheimen door degenen aan wie deze geheimen waren toevertrouwd, als een ernstig vergrijp. Ook al werden advocaten in de eerste wettelijke bepaling met betrekking tot de schending van een zwijgplicht niet specifiek
genoemd, algemeen werd destijds wel aangenomen dat advocaten gebonden waren aan een beroepsgeheim en onder de algemene omschrijving van art.  CP
vielen.

Art. 272 Sr (oud)
Met ingang van  september  werd art.  CP vervangen door art.  Sr, dat
destijds luidde:
“Hij die opzettelijk eenig geheim, hetwelk hij uit hoofde van zijn hetzij tegenwoordig hetzij vroeger ambt of beroep, verplicht is te bewaren, bekendmaakt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste zeshonderd gulden. Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon
gepleegd is, wordt het slechts vervolgd op diens klachte.”

Deze bepaling was opgenomen in titel XVII, ‘Schending van geheimen’. Uit
het verslag van de Tweede Kamer komt naar voren dat deze titel een onvolledige
aanduiding is voor: ‘schending van vertrouwen door openbaring van geheimen”.

.
.
.
.
.
.

Bulletin . Fortuyn , p.  e.v., Fortuyn , p. . Zie ook Sanders , p. .
Henssen , p. .
Zie par. .. voor de tekst van Art.  CP uit .
Zie hierover par. ...
Zie voor Frankrijk: Martin , p. . Lambert , p. . In de wetsgeschiedenis van
art.  CP vindt men geen verwijzing naar advocaten. Zie voor een mogelijke verklaring
hiervoor, par. .. Voor Nederland: zie hierna par. ...
Smidt , p. .
In het oorspronkelijk regerings-ontwerp (O.R.O) luidde het opschrift nog “openbaring van
geheimen”. Smidt , p. .
Smidt , p. . Overigens is het woord “openbaren” in de wetstekst vervangen door bekendmaken, omdat dit beter weergeeft dat ook het “verraden” van een geheim aan één persoon strafbaar is, zie Smidt , p. .
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Wie degenen zijn die uit hoofde van ambt of beroep gehouden waren tot geheimhouding is in deze bepaling niet opgenomen.
In de Memorie van Toelichting (MvT) bij het oorspronkelijke ontwerp valt
te lezen, dat een verplichting tot geheimhouding kan blijken uit de wet of uit de
aard van de werkkring en dat deze verplichting geldt voor iedereen die hetzelfde
ambt of beroep uitoefent. In de MvT wordt aansluiting gezocht bij art.  CP.
Het is aan de rechter overgelaten om nader te concretiseren in hoeverre een bepaald beroep tot geheimhouding verplicht.
De in de wetstekst van art.  CP opgenomen uitzondering op de zwijgplicht
ingeval van een wettelijke spreek- of meldingsplicht, is in de tekst van art. 
Sr achterwege gebleven. In de MvT is wel aangegeven dat de zwijgplicht in bijzondere gevallen wijkt voor een spreekplicht, in welk geval strafbaarheid is uitgesloten op grond van het toen geldende art.  Sr. De huidige tekst van art. 
Sr wijkt op een aantal punten af van de hiervoor weergegeven oorspronkelijke
tekst. De belangrijkste wijzigingen zijn in  doorgevoerd. Deze wijzigingen
betreffen de strafbaarstelling van de in wettelijke voorschriften vervatte geheimhoudingsplichten en het inbouwen van een culpoos element ten aanzien van de
zwijgplicht.
3.2.3

Art. 272 Sr; jurisprudentie en doctrine

Zwijgplicht uit hoofde van beroep
De ratio van de in deze bepaling bedoelde zwijgplicht is de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. Meer specifiek wordt hier beschermd het maatschappelijk
belang dat personen elkaar zakelijke of persoonlijke problemen kunnen toevertrouwen. Als hierbij sprake is van een professionele vertrouwensrelatie gericht

. Kamerstukken II, /, B. , nr. , p. . Zie ook Smidt , p. .
. Smidt , p. . Zie hierover par. ...
. In de MvT (O.R.O) wordt in dit verband opgemerkt dat een verschoningsgerechtigde uit
hoofde van art.  Sv (oud), die toch besluit een getuigenis af te leggen, hiermee handelt
ter uitvoering van een wettelijk voorschrift en ook gedekt wordt door art.  Sr (oud). Smidt
, p. .
. Wet van  juni , Stb. , houdende vaststelling van algemene bepalingen omtrent de
bestraffing van schending van geheimen (in werking getreden op  augustus ). Zie ook
de Wet van  maart , Stb.  (inwerkingtreding  mei ), waarbij de indeling in
boetecategorieën plaats vond.
. Op beide genoemde wijzigingen zal ik kort ingaan in par. ...
. Verburg , p.  en . Zie ook Verburg , p. . Zie comm. Sr, Van Strien/Van Maurik, aant.  bij art.  Sr.
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op hulpverlening of advies, is er nog een extra grond voor het in acht nemen van
geheimhouding, te weten: het kunnen aangaan van een vertrouwensrelatie.
Uit de jurisprudentie en de doctrine komt naar voren dat de wezenlijke grond
voor het beroepsgeheim wordt gevonden in de aard van het beroep. De rechter
heeft bij de beantwoording van de vraag bij welke beroepsgroepen – los van een
wettelijke regeling – ‘een geheimhoudingsplicht hoort’, acht geslagen op regels
van ongeschreven recht die bijvoorbeeld hun basis vinden in de traditie of maatschappelijk normbesef. De rechter beoordeelt dat van geval tot geval. Als belangrijk uitgangspunt geldt dat het moet gaan om een beroepsgroep, aan wiens
deskundige bijstand de samenleving behoefte heeft. Een bijkomende voorwaarde
is dat het beroep niet goed kan worden uitgeoefend zonder openhartige communicatie met degene die de beroepsbeoefenaar inschakelt voor bijstand. Met het
oog op deze gewenste open communicatie, dient zeker te zijn dat hetgeen daarbij
aan de beroepsbeoefenaar bekend wordt geheim blijft. Duidelijk is dat het moet
gaan om een beroep van een bepaald niveau, waaraan bepaalde eisen worden gesteld en waarvan het maatschappelijk belang het zwijgen vordert. Reeds halverwege de e eeuw is in de jurisprudentie uitgemaakt dat de aard van het beroep
advocaat een geheimhoudingsplicht met zich meebrengt. In de jurisprudentie
heeft dit uitgangspunt nadien nooit ter discussie gestaan.
3.2.4

De geheimhoudingsplicht van de advocaat in het gedragsrecht

De geheimhoudingsplicht van de advocaat is behalve een rechtsplicht ook een beroepsethische verplichting. Voor advocaten geldt dat de inhoud en omvang van
de geheimhoudingsplicht is neergelegd in regel  van de Gedragsregels voor advocaten .

. Hazewinkel-Suringa , p. . Zie ook Prakken & Spronken , p. . Vgl. Smidt
, p. . Bosch van Oud-Amelisweerd , p.  en .
. Hazewinkel-Suringa , p. . HR  april , NJ , p. . HR  december ,
NJ , . Verburg , p. .
. Verburg , p. . Prakken & Spronken , p. .
. Zie Smidt , p. .
. Hazewinkel-Suringa , p. , -. Verburg , p. .
. Hazewinkel-Suringa , -. Zie ook comm. Sr, Noyon-Langemeijer-Remmelink,
suppl.  (juni ), aant.  bij art.  Sr.
. Verburg , p.  en  e.v. Zie bijvoorbeeld HR  juni , W.  (advocaat); Rb.
Haarlem  december , W.  (rechtsgeleerden). Deze uitspraak bevestigt ook het algemeen belang; Hof Drenthe  november , W.  (advocaat).
. Zie hierover par. .. en par. ...
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Een eerste publicatie van een verzameling gedragsregels voor advocaten treft
men aan in het Advocatenblad van  maart : de ontwerp-Verzameling ereregels voor advocaten.In dit ontwerp was reeds de verplichting voor de advocaat
opgenomen om geen geheimen te schenden. Deze ereregels zijn in de loop der tijd
nog diverse malen aangepast en herzien en de laatst geheel herziene versie dateert
uit . In het voorjaar van  is een commissie ingesteld, die zich buigt over
een algehele herziening van de gedragsregels. De verwachting is dat deze herziening in  gereed zal zijn.
De geheimhoudingsplicht van de advocaat wordt ook gezien als een uitvloeisel
van art.  Advocatenwet. Op grond van dit artikel wordt de advocaat verplicht
tot een zorgvuldige behartiging van de belangen van zijn cliënten, tot naleving
van de verordeningen van de Nederlandse orde, van het bepaalde bij of krachtens
de Advocatenwet en de Wwft, en op grond waarvan hij zich moet onthouden van
gedrag dat een behoorlijk advocaat niet betaamt.
Het Hof van Discipline, de hoogste tuchtrechter voor advocaten, heeft in 
uitgemaakt dat de verplichting tot geheimhouding geldt als een ‘fundamenteel
rechtsbeginsel dat de advocaat in de uitoefening van zijn beroep in acht behoort
te nemen en waarop cliënten met het oog op de juiste behartiging van hun belangen onvoorwaardelijk moeten kunnen vertrouwen’. Dit is sindsdien vaste
jurisprudentie.
3.2.5

De geheimhoudingsplicht in de Advocatenwet

In de met ingang van  januari  gewijzigde Advocatenwet is in art. a als
kernwaarde vertrouwelijkheid opgenomen. Art. a lid  luidt voorzover relevant:
“In het belang van een goede rechtsbedeling draagt de advocaat zorg voor de
rechtsbescherming van zijn cliënt. Daartoe is de advocaat bij de uitoefening
van zijn beroep: [..]e. vertrouwenspersoon en neemt hij geheimhouding in acht
binnen de door de wet en het recht gestelde grenzen.”

. Deze ontwerp-erecode was opgesteld door een door de NAV in  ingestelde commissie,
die op  augustus  haar rapport uitbracht. Henssen , p. .
. Zie over de ontwikkeling van Ereregels naar gedragsregels Henssen , p. - en p.
-. Gaandeweg werd niet langer van ereregels, maar van gedragsregels gesproken.
. De NOvA Commissie Gedragsregels , onder voorzitterschap van J. Loorbach.
. Wisselink , p. . Zie ook Bannier & Fanoy , p. . Zie ook par. ...
. HvD  juni , nr. , Adv.bl. , p. . Het HvD had al eerder vastgesteld dat de
geheimhoudingsplicht ‘één van de wezenlijkste beroepsplichten van de advocaat is’, HvD nr.
, Adv.bl. , p. , aangehaald in Mols & Malherbe , p. .
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Daarnaast is de geheimhoudingsplicht van de advocaat voor het eerst wettelijk
neergelegd in art. a:
“. Voorzover niet bij wet of bij verordening van het college van afgevaardigden
anders is bepaald, is de advocaat ten aanzien van al hetgeen hij uit hoofde van
zijn beroepsuitoefening als zodanig kennisneemt tot geheimhouding verplicht.
Dezelfde verplichting geldt voor medewerkers en personeel van de advocaat, alsmede andere personen die betrokken zijn bij de beroepsuitoefening.
. De geheimhouding, bedoeld in het eerste lid, blijft voortbestaan na de beëindiging van de beroepsuitoefening of de betrekking waarin de werkzaamheden
zijn verricht.”

In de MvT bij het wetsontwerp wordt grotendeels geconsolideerd wat reeds in
de jurisprudentie was aanvaard met betrekking tot het belang en het doel van de
bescherming van de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt. Zo wordt er op
gewezen dat de advocatuur behoort tot de vertrouwensberoepen. Voorts wordt
het voor het goed kunnen uitoefenen van het beroep van wezenlijk belang geacht
dat cliënten in vertrouwen alles in volle openhartigheid kunnen uitwisselen met
hun advocaat. ‘Alleen dan kan de advocaat alle mogelijkheden en risico’s in een
zaak naar behoren inventariseren en wegen en kan hij in volle omvang beslissingen nemen over de aanpak van een zaak of in te nemen procespositie’, aldus de
MvT. Zonder vertrouwelijkheid komt adequate rechtshulpverlening en een goede
rechtsbedeling in het gedrang. Deze vertrouwelijkheid wordt geborgd door de
geheimhoudingsplicht van de advocaat en in het verlengde daarvan het verschoningsrecht. Hiermee wordt zowel het belang van de individuele cliënt gediend als
dat van de rechtsbedeling in het algemeen.
Ook de toelichting bij de Tweede nota vanWijziging benadrukt dat de geheimhoudingsplicht van de advocaat onmisbaar is voor een goede beroepsuitoefening
en wezenlijk is om het recht op een eerlijk en onafhankelijk proces, zoals dat is
neergelegd in art.  EVRM, te kunnen garanderen. De grondslag voor het beroepsgeheim van de advocaat moet worden gevonden in het algemeen maatschappelijk belang dat iedere rechtzoekende zich zonder vrees en zonder voorbehoud
tot een advocaat moet kunnen wenden om zijn rechtspositie te kunnen bepalen
en eventueel een verdediging voor te bereiden. Dit maatschappelijke belang, zo
stelt de toelichting, rechtvaardigt ook de strafbaarstelling van de schending van de
geheimhoudingsplicht in art.  Sr.

. Kamerstukken II -,  , nr. , p. .
. Kamerstukken II -,  , nr. , p. .
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3.2.6

Art. 1946 BW(oud) en art. 189 Sv (oud); achtergrond en wetsgeschiedenis

Getuigplicht en verschoningsrecht
In Nederland rust in beginsel op iedere burger de getuigplicht. Iedereen die in Nederland als getuige in een rechtszaak wordt opgeroepen dient te verschijnen èn een
verklaring af te leggen. Een getuige die opzettelijk niet voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen is strafbaar. Een weigerachtige getuige kan worden gegijzeld.
Deze plicht, die beoogt bij te dragen aan de waarheidsvinding, derogeert aan de
geheimhoudingsplicht waarvan de schending in art.  Sr is strafbaar gesteld.
De advocaat behoort tot een selecte groep beroepsgeheimhouders, die de door
hen in acht te nemen geheimhouding ook tegenover de rechter en andere instanties kan inroepen. Aan de advocaat komt het ‘professionele verschoningsrecht’ toe.
Dit betekent dat het verschoningsrecht voortvloeit uit zijn beroepsuitoefening.
De advocaat heeft het recht te weigeren een verklaring af te leggen en kan zich
verschonen van het beantwoorden van bepaalde vragen. Hij hoeft daarbij niet te
vrezen voor de anders toepasselijke sancties. Het professionele verschoningsrecht
vormt aldus een uitzondering op de getuigplicht.
De wettelijke grondslag voor het aan de advocaat toekomende verschoningsrecht is neergelegd in diverse wettelijke bepalingen, voor civiele zaken in art. 
lid  sub b Rv en voor strafzaken in art.  Sv. Daarnaast bepaalt art. : lid 
Awb ten aanzien van het afleggen van een getuigenverklaring voor de bestuursrechter dat art.  lid  Rv van overeenkomstige toepassing is. In deze wetsbepalingen is echter niet met zoveel woorden opgenomen welke beroepsbeoefenaren
zich kunnen beroepen op het verschoningsrecht. Deze beoordeling is, net als bij
de geheimhoudingsplicht, uiteindelijk overgelaten aan de rechter.
De rechter heeft uitgemaakt dat de advocaat één van de weinige beroepsbeoefenaren is, aan wie het verschoningsrecht toekomt. Dit brengt dus met zich dat
de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaat en cliënt in beginsel
tegenover iedereen, ook tegenover de rechter, kan worden ingeroepen.

. Art.  lid  Rv; Art.  Sv. Zie ook art.  Sv (gijzeling bij weigering beantwoorden van
vragen). Zie in bestuursrecht: art. : lid  Awb.
. Art.  Sr.
. Art.  Rv. Art.  Sv. Art. : lid  Awb.
. Zie ook art. a lid  AWR, waarin onder meer advocaten met een beroep op hun geheimhoudingsplicht mogen weigeren om te voldoen aan de informatieverplichting ten behoeve
van de belastingheffing van derden. Zie ook art. : lid  Awb en art.  lid  MW.
. Zie par. ...
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Zoals in hoofdstuk  zal blijken heeft het feit dat een beroepsbeoefenaar zich
kan beroepen op het verschoningsrecht niet alleen implicaties voor het horen van
getuigen in een gerechtelijke procedure. Zo heeft de wetgever aan de bevoegdheid tot het inroepen van het professionele verschoningsrecht de regel gekoppeld
dat tegen deze verschoningsgerechtigden een aantal strafvorderlijke bevoegdheden
niet kan worden uitgeoefend.

Eerste wettelijke bepalingen
Bij de codificatie in  trad een aantal nieuwe, nationale, wetboeken in werking,
waaronder het Burgerlijk Wetboek (BW), het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en het Wetboek van Strafvordering (Sv). De getuigplicht in civiele zaken en de regeling van het professionele verschoningsrecht waren destijds
ondergebracht in het BW. De getuigplicht was neergelegd in art.  lid  BW:
‘Alle personen, bekwaam om getuigen te zijn, zijn verpligt om getuigenis in
regten af te leggen’.

In art.  lid  BW werd bepaald welke personen zich van het afleggen van een
verklaring konden verschonen. Art.  lid  sub  BW:
‘Niettemin kunnen zich van het afleggen van getuigenis verschoonen, […] )
Alle degenen die uit hoofde van hunnen stand, beroep of wettige betrekking
tot geheimhouding verplicht zijn, doch alleen en bij uitsluiting nopens hetgeen
waarvan de wetenschap aan hen als zodanig is toevertrouwd.’

Het Wetboek van Strafvordering van  bevatte in art.  Sv (voor het horen
van getuigen door de rechter-commissaris) en in art.  Sv (voor het horen van
getuigen op de zitting) ten aanzien van het professionele verschoningsrecht een
vrijwel zelfde tekst als art.  BW. Het bewijsrecht in strafzaken was aanvankelijk opgenomen in het ontwerp van een nieuw Wetboek van Strafrecht, waarin
art.  bepaalde dat van de getuigplicht werden vrijgesteld degenen ‘die in burgerlijke zaken zich daarvan kunnen verschonen’. Dit wetboek werd niet ingevoerd
. Volgens KB van  april , Stb.  traden met ingang van  oktober  het Burgerlijk
Wetboek, het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, het
Wetboek van Strafvordering, de Wet Algemene Bepalingen en de Wet met betrekking tot de
rechterlijke organisatie in werking.
. Zie Wet van  maart , Stb.  en Wet van  juni , Stb. .
. Art.  BW bepaalde destijds welke getuigen geacht werden onbekwaam te zijn: ‘(…) de
bloed- en aanverwanten van eene der partijen in de regte linie, en de echtgenoot, zelfs na eene
plaats gehad hebbende echtscheiding’.
. Zie voor het ontwerp voor de regeling van het verschoningsrecht zoals deze – met enige redactionele wijzigingen – terechtkwam in art.  BW: Kamerstukken II -, Bijl. XXII,
nr. , p. . Art.  BW was in dit ontwerp nog art.  BW.
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en de regeling van het bewijs kwam terecht in het Wetboek van Strafvordering.
Volgens de MvT was het de bedoeling dat voor wat betreft het verschoningsrecht
aansluiting werd gezocht bij degenen die in burgerlijke zaken niet konden worden
verplicht tot het afleggen van getuigenis. Een redengeving ontbreekt.
Het is opvallend dat de eerste wettelijke bepalingen inzake het professionele
verschoningsrecht nauwelijks afwijken van de huidige bepalingen in Rv en Sv. De
wetgever heeft kennelijk nooit de behoefte gehad om de open norm ten aanzien
van degenen aan wie het professionele verschoningsrecht zou toekomen nader
in te vullen. Het invullen van die open norm is echter regelmatig voorwerp van
maatschappelijk en juridisch debat geweest.
De bedoeling van de wetgever ten aanzien van de rechtvaardiging voor de invoering van de regeling van het professionele verschoningsrecht blijkt niet uit de
wetsgeschiedenis. Tot deze conclusie kwam ook Fernhout, die in zijn proefschrift
uit  over het verschoningsrecht van getuigen in civiele zaken overzichtelijk
de wetshistorische ontwikkeling van de voorlopers van de huidige wetsbepalingen
heeft beschreven. Een aantal eerdere ontwerpen voor een burgerlijk wetboek –
een ontwerp dat op  maart  aan de koning was aangeboden en een aangepast
ontwerp uit  – bevatte een regeling op grond waarvan bepaalde beroepsbeoefenaren werden vrijgesteld van de verplichting tot het geven van getuigenis, als
het ging om dezelfde zaak waarin ze één der partijen hadden ‘bediend’. In een
later ontwerp dat leidde tot een wet van  maart  was echter– zonder nadere
toelichting – geen bepaling meer over het verschoningsrecht te vinden. De inwerkingtreding van deze wet werd opgeschort als gevolg van de afscheiding van

. Zie hierover en over eerdere ontwerpen voor een bepaling over het verschoningsrecht in het
Wetboek van Strafrecht, Fernhout , p.-.
. Kamerstukken II, -, X, nr. , p. .
. Zie hierover ook Verburg , p. -.
. Zie hierover Fernhout , par. .. Zie ook par. ...
. Fernhout , p. -. De geïnteresseerde lezer verwijs ik echter graag naar de lezenswaardige tekstuele en wetssystematische interpretatie van Fernhout over de bedoelingen van de
wetgever, waarbij hij voor de toekenning van het verschoningsrecht concludeert dat de wetgever heeft willen aansluiten bij de in art.  CP bedoelde personen, zie hiervoor Fernhout
, p. -.
. In het ontwerp van  waren dat ‘praktizijns en notarissen’ en in het ontwerp van 
ging het om ‘praktizijns en zaakgelastigden. De Bosch Kemper , p. . Fernhout ,
p.  en . Verburg , p. . Bruijn wijst overigens op het eerdere art.  Wetboek
Napoleon ingerigt voor Koningrijk Holland, waarin de praktizijns als verschoningsgerechtigde werd genoemd, Bruijn , p. .
. Wet van  maart , Stb. .
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België op  januari . Bij een latere wijziging is alsnog de regeling van het verschoningsrecht ingevoerd.
Verburg constateerde in zijn proefschrift uit  over het verschoningsrecht
van getuigen in strafzaken ook reeds, dat noch in de wetstoelichting bij de eerste
civielrechtelijke bepaling, noch in de toelichting bij de bepaling over het verschoningsrecht in strafzaken aanwijzingen zijn te vinden welk belang de wetgever heeft
willen beschermen met deze bepalingen.
Uit de wetsgeschiedenis kan wel worden afgeleid dat de wetgever heeft gedacht
aan advocaten als geheimhouders aan wie het verschoningsrecht zou moeten toekomen.
3.2.7

Grondslag van het verschoningsrecht; jurisprudentie en doctrine

Commentaren in de literatuur tot Notaris Maas
Reeds in de eerste commentaren op de nieuwe wetboeken werd aangenomen dat
advocaten behoorden tot de verschoningsgerechtigden als bedoeld in art.  lid
 sub  BW en art.  Sv. Daarnaast werden – met name in de literatuur over
het burgerlijk recht – ook procureurs, geestelijken en geneesheren als kandidaten
genoemd. Een enkeling vond dat ook notarissen daartoe behoorden.
In de strafrechtelijke literatuur werd zuiniger omgesprongen met het toekennen van het verschoningsrecht aan bepaalde beroepen. De tendens leek daar meer
te zijn dat het belang van het strafrecht niet zou toelaten dat de kring van verschoningsgerechtigden al te gemakkelijk zou worden uitgebreid. Zo vond De
Bosch Kemper, die in  het tweede deel van het commentaar op het Wetboek
van Strafvordering verzorgde, dat de reden waarom sommige personen met een
geheimhoudingsplicht een beroep op het verschoningsrecht konden doen niet
. zie art.  Wet van  juni , Stb. . Fernhout , p.  en . Verburg , p.  en
. Bruijn , p. . Volgens Lipman was deze regeling geheel nieuw, Lipman , p. .
. Verburg , p.  en . Verburg concludeert ten aanzien van de kring van beoogde verschoningsgerechtigden eveneens tot een verband met art.  CP, maar doet dat op andere gronden dan Fernhout, zie Verburg , p.  en . Die gronden worden weer door Fernhout
bestreden, zie Fernhout , p.  en .
. Zie ook De Bosch Kemper , p.  en . Volgens De Bosch Kemper moet onder rechterlijke praktizijns de advocaten en de procureurs worden begrepen.
. Zie bijvoorbeeld Lipman , p. , die de ‘orde der advokaten’ noemt. Zie ook De Bosch
Kemper , p.  e.v.; De Pinto , p. ; Van Bell , p. . Fernhout , p.
 en . Anders: Bruijn , p. , die vond dat aan advocaten geen verschoningsrecht zou
moeten toekomen. Zie ook Verburg , p. .
. De Pinto , p. .
. Van Bell , p.  en Van Maanen , p. -, vermeldden ook de notarissen.
. Fernhout , p. -.
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zozeer voortvloeide uit de strafbaarheid van het schenden van een beroepsgeheim,
maar uit het maatschappelijk belang ‘dat in sommige betrekkingen een volledig
vertrouwen plaats hebbe’. Hij benadrukte dus het maatschappelijk belang van de
vertrouwelijkheid van de relatie met bepaalde beroepsbeoefenaars.
Het standpunt dat met het verschoningsrecht in de eerste plaats een algemeen
belang wordt gediend werd in de literatuur met name vanaf begin ste eeuw ook
door anderen gedeeld. Dat laat onverlet, dat tevens de opvatting bestaat dat met
het verschoningsrecht naast een algemeen belang ook een concreet, individueel
belang wordt gediend . Zoals in de hierna te bespreken jurisprudentie en literatuur zal blijken, kwam de opvatting van De Bosch Kemper sterk in de buurt van
wat thans als heersende leer over de grondslag en de functie van het professionele
verschoningsrecht wordt gezien.

Verschoningsrecht advocaat in 19e eeuwse jurisprudentie
De eerste uitspraak waarin de Hoge Raad oordeelde over een beroep op het verschoningsrecht van een advocaat was in een strafzaak. De strafzaak richtte zich tegen de inzender van een stuk over de leden van de Tweede Kamer in het weekblad
‘De Batavier’ omdat het gepubliceerde stuk “lastering van een openbare autoriteit”
zou opleveren. Mr. Verwaijen was drukker van het blad maar had de beklaagde in
deze zaak (vóór aanvang van de strafzaak) ook als advocaat bijgestaan en werd als
getuige door het OM opgeroepen. Hij deed een beroep op het verschoningsrecht
en weigerde op die grond de eed af te leggen. Het beroep op het verschoningsrecht werd zowel door de rechtbank als het hof afgewezen en mr. Verwaijen kreeg
een gevangenisstraf opgelegd voor zijn weigering de eed af te leggen. De Hoge
Raad gaf de volgende beslissing op de stelling van mr. Verwaijen dat hij de eed
niet hoefde af te leggen omdat hij – als oud-advocaat van de beklaagde – niet als
getuige kon worden gehoord:
‘dat advokaten als zoodanig niet bij de wet worden vrijgesteld van de algemeene
verplichting, op elk een rustende, om, daartoe geroepen wordende, in regten getuigenis der waarheid af te leggen; dat uit art.  Strafv. geenszins kan worden
. De Bosch Kemper , p.  e.v.
. Zie bijv. Thijssen , p. -; Blok en Besier , p. ; Verstegen , p. -;
Bosch van Oud-Amelisweerd , p. ; Telders , p. , ; Hazewinkel-Suringa
, p.  en ; Zie ook Verburg , p.  e.v.
. Bijv. Hazewinkel-Suringa , p. ; Verburg , p.  e.v.
. Fernhout onderkent dit, maar is van oordeel dat de onderliggende argumenten van De Bosch
Kemper ondeugdelijk zijn en niet zijn gestoeld op traceerbare bronnen, zie Fernhout ,
p. -.
. W. , p.  () en Hof Gelderland  februari , W .
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afgeleid, dat zij niet als getuigen zouden mogen worden gedagvaard in zaken,
waaromtrent hun in hunne betrekking van verdedigers geheimen mogten zijn
toevertrouwd, en dat zij zich niet van het geven van alle getuigenis, ook omtrent punten, die in geen het minste verband staan tot die betrekking, zouden
mogen ontslaan, kunnende zij zich slechts verschoonen van het afleggen van
getuigenis nopens datgene, waarvan de wetenschap aan hen als verdedigers is
toevertrouwd.’

De Hoge Raad besliste vervolgens dat in alle gevallen eerst de eed moet worden
afgelegd en dat daarna pas de redenen van verschoning naar voren kunnen worden gebracht. Ook al betrof het hier slechts een procesrechtelijke beslissing, de
uitspraak is toch relevant omdat de Hoge Raad er in  kennelijk reeds vanuit
ging dat art.  Sv op advocaten sloeg, zij het met als toevoeging dat het moet
gaan om wetenschap die hen ‘als verdedigers’ is toevertrouwd.
In een echtscheidingszaak in  honoreerde de rechtbank het beroep op het
verschoningsrecht van een advocaat die beide partijen voorafgaand aan de procedure had geadviseerd. De partijen wilden zelf wel graag dat de advocaat een verklaring zou afleggen, maar de rechtbank ging hieraan voorbij, omdat het beroep
op het verschoningsrecht van de advocaat ‘gegrond is op de uitdrukkelijke bepalingen der Wet’. In een uitspraak van de rechtbank Haarlem uit  werd een
beroep op het verschoningsrecht door de uitgever van een krant afgewezen. De
rechtbank overwoog hier dat het verschoningsrecht niet het belang van personen
die geheimen ontvangen diende, maar een algemeen belang, omdat het noodzakelijk was om bepaalde personen, waaronder ‘rechtsgeleerden’, in vertrouwen te
kunnen raadplegen.

Liefdehuisarrest: doel en omvang verschoningsrecht
Het duurde tot  voordat de Hoge Raad zich voor het eerst sinds de invoering
van de wetboeken in  inhoudelijk uitsprak over het doel en de omvang van het
professionele verschoningsrecht. Dat gebeurde in het ‘Liefdehuis’-arrest, waarin
het ging om het verschoningsrecht van een geneeskundige.
De HR overwoog dat de geheimhoudingsplicht die ten grondslag ligt aan het
verschoningsrecht als bedoeld in art.  Sv (oud), berust op de ‘eigenaardige eischen van het uitgeoefend beroep’. De HR merkte hierbij op dat art.  Sv een
algemene regeling bevatte op grond waarvan het verschoningsrecht toekwam aan
.
.
.
.

HR  juni , W. .
Rb. Amsterdam  april , RB , p. .
Rb. Haarlem  december , W. . Bruijn , p.  e.v. Verburg , p. .
HR  april , NJ , .
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verschillende categorieën personen, waaronder advocaten. De overwegingen van
de HR met betrekking tot het doel van het verschoningsrecht beperkten zich dan
ook niet tot het beroep van de geneeskundige. Over het doel van het verschoningsrecht bepaalde de HR:
‘(..) dat die eischen ten aanzien van het geneeskundige beroep medebrengen, dat
een ieder, die zich of een der zijnen onder behandeling stelt van een geneesheer,
er op kan rekenen, dat hetgeen deze bij die behandeling door mededeelingen
van den zieke zelf of te zijnen behoeve gedaan of door eigen onderzoek omtrent
zijn patient te weten komt – al hetwelk geacht moet worden den geneesheer als
zoodanig te zijn toevertrouwd – geheim blijve, vermits alleen bij voldoening
aan dien eisch kan worden voorkomen, dat de zieken zelven of zij, die geroepen
zijn voor hen te zorgen, uit vrees voor zijn openbaarheid zich laten weerhouden
geneeskundige hulp in te roepen en dus slechts dàn het doel van het aan geneeskundigen toekomende verschoningsrecht kan worden bereikt.’

De HR bepaalde aldus dat het doel van het verschoningsrecht is te voorkomen
dat bepaalde beroepsbeoefenaren uit vrees voor openbaarheid niet worden geraadpleegd. Dat doel kan alleen worden bereikt als patiënten kunnen rekenen op geheimhouding. De ‘eigenaardige eischen’ van het uitgeoefende beroep brengen een
dergelijke garantie van geheimhouding met zich mee, met andere woorden: het
gaat om beroepen die alleen maar goed kunnen worden uitgeoefend bij gegarandeerde geheimhouding.
Met deze formulering beperkte de HR het aantal beroepen dat hieraan zou
kunnen voldoen. De Hoge Raad heeft in een aantal latere uitspraken nog aan dit
criterium geschaafd en benadrukt dat de onbelemmerde toegankelijkheid van een
beroep een algemeen belang moet dienen.

Grondslag verschoningsrecht; Notaris Maas
Sinds wat algemeen ook thans nog als basisuitspraak voor wat betreft de grondslag, het doel en de reikwijdte van het professionele verschoningsrecht wordt gezien, de Notaris Maas-beschikking, weten we dat het professionele verschoningsrecht een “in Nederland geldend algemeen rechtsbeginsel is, waarop onafhankelijk

. Zie ook Fernhout , p. .
. Zie ook Fernhout , p. .
. Fernhout , p. . Zie voor de expliciete erkenning dat de mogelijkheid van het inroepen
van de hulp van een advocaat het algemeen belang dient : HR -- , NJ , 
(ECLI:NL:HR::AG).
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van een wettelijke regeling een beroep kan worden gedaan”. De HR verwoordde
dit als volgt:
“De grondslag van dit verschoningsrecht moet worden gezocht in een in Nederland geldend algemeen rechtsbeginsel dat meebrengt dat bij zodanige vertrouwenspersonen het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan het
licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat een ieder zich
vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene om bijstand
en advies tot hen moet kunnen wenden. Dit beginsel vindt onder meer erkenning voor het burgerlijk recht in art.  lid  aanhef en onder e BW, voor
het strafrecht in art.  Sv en voor het belastingrecht in de art.  Algemene
Wet inzake rijksbelastingen en  lid  aanhef en onder b Wet administratieve
rechtspraak belastingzaken.”

Vanaf de Notaris Maas- beschikking is algemeen aanvaard dat het professionele
verschoningsrecht niet zozeer het individuele belang van de cliënt of patiënt dient,
maar in de eerste plaats een algemeen maatschappelijk belang. Daarnaast maakt
de HR een afweging tussen twee maatschappelijke belangen en laat ten aanzien
van bepaalde vertrouwenspersonen het belang van vertrouwelijkheid in de relatie
tot degenen die een beroep op hen doen prevaleren boven het belang van de waarheidsvinding. Van deze principiële keuze kan slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden worden afgeweken. Het doel van het verschoningsrecht is immers
om cliënten en andere belanghebbenden de zekerheid te geven dat zij vrijelijk met
de beroepsbeoefenaar kunnen spreken.
In de Notaris Maas- beschikking ging het om een notaris, die door de
rechter-commissaris in een surséance als getuige werd gehoord op de voet van art.
b Faillissementswet. Voor het horen van getuigen in een surséance is een aantal
bepalingen uit het Wetboek van rechtsvordering (Rv) dat betrekking heeft op het
getuigenverhoor van toepassing verklaard. Er is echter niets geregeld over het professionele verschoningsrecht. In cassatie werd door de bewindvoerders aangevoerd
dat door het hof ten onrechte het beroep van de notaris op het verschoningsrecht
was gehonoreerd, omdat het toen nog geldende art.  BW niet van toepassing
was. De notaris in deze casus kon zich op grond van deze uitspraak dus ook op het
verschoningsrecht beroepen in een surséance van betaling, een procedure waarvoor nog geen wettelijke basis bestond voor een beroep op het verschoningsrecht.
. HR  maart , NJ ,  (ECLI:NL:HR::AC), m. nt. WLH onder HR 
oktober , NJ ,  (Notaris Maas- beschikking).
. Notaris Maas-beschikking r.o. ..
. Notaris Maas- beschikking, r.o. ..
. Notaris Maas- beschikking, r.o. ..
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Het aanmerken van het professionele verschoningsrecht als algemeen rechtsbeginsel betekent dat een rechter die zich geconfronteerd ziet met een beroep op het
professionele verschoningsrecht, zich bij de beoordeling in principe zal baseren op
het algemene rechtsbeginsel en niet slechts op de diverse wettelijke regelingen. Als
gevolg daarvan is een uitspraak van de rechter over het verschoningsrecht in een
strafzaak evenzeer relevant voor de rechter in een civiele procedure die te maken
krijgt met een beroep op het verschoningsrecht. Niettemin zal de nadruk op bepaalde facetten van het verschoningsrecht per rechtsgebied anders kunnen liggen.
Zoals we zullen zien speelt het verschoningsrecht in strafzaken niet alleen een rol
in de rechtszaal bij het horen van getuigen, maar meer nog bij het inzetten van
dwangmiddelen tegen advocaten.
De uitspraak is ook baanbrekend, omdat de Hoge Raad hierin nog duidelijker
dan voorheen aangeeft dat de kring van verschoningsgerechtigden beperkt moet
blijven.
Over het verschoningsrecht van de notaris overwoog de Hoge Raad dat:
“(…) de notaris behoort tot de beperkte groep van personen die uit hoofde van
de aard van hun maatschappelijke functie verplicht zijn tot geheimhouding van
al hetgeen hun in hoedanigheid wordt toevertrouwd, en aan wie in verband
daarmee tevens het recht toekomt zich te dien aanzien ook ten overstaan van de
rechter van het afleggen van getuigenis te verschonen.”

Het is algemeen aanvaard dat de formulering van de Hoge Raad ook betrekking
heeft op het beroep van advocaat, arts en geestelijke. Voor advocaten geldt meer
specifiek dat de grondslag moet worden gezocht in het algemene maatschappelijke
belang van de onbelemmerde rechtshulp.
De Hoge Raad heeft het professionele verschoningsrecht gekoppeld aan
“zodanige vertrouwenspersonen”. Beroepsbeoefenaren die een verschoningsrecht hebben, hebben een beroep dat aan een aantal kenmerken voldoet. In het
Liefdehuis-arrest uit  werd dit door de Hoge Raad reeds betiteld als “de eigenaardige eischen van het beroep”. Deze eisen zijn in de loop van de tijd door
de jurisprudentie nader ingevuld: de beroepsbeoefenaar moet een specifieke
. Fanoy & Bannier , p. . Zie ook Fernhout , p.  e.v.
. Zie hierna Hoofdstuk . Zie ook Fanoy & Bannier , p. .
. Deze vier beroepen worden in de context van het verschoningsrecht ook wel aangeduid als het
‘klassieke kwartet’. Fernhout , p. . Zie ook Hazewinkel-Suringa , p. , Verburg
, p. , Duijst , p. .
. Zie bijv. HR -- , NJ ,  (ECLI:NL:HR::AG). HR  juni , NJ
,  (ECLI:NL:HR::AC).
. HR  april , NJ , p. . De Hoge Raad legde in dit arrest voor het eerst de nadruk op de bijzondere eisen van het beroep.
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deskundigheid hebben waarop een hulpzoekende is aangewezen; er moeten toelatingseisen zijn, in de zin van opleidings- of ervaringseisen; het werk van de beroepsbeoefenaar moet een duurzaam karakter hebben en van belang zijn voor de
samenleving; de beroepsuitoefening moet gebonden zijn aan regels; en, het beroep
kan niet worden uitgeoefend zonder de voorwaarde van geheimhouding.
In Nederland is de heersende opinie dat het beroep van de advocaat in essentie nog steeds aan deze kenmerken voldoet. Wel is in de huidige tijd een punt
van discussie welke werkzaamheden van de advocaat al dan niet tot zijn kerntaak
horen.
3.2.8

Functie van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en
cliënt in Nederland

Uit het voorgaande komt naar voren dat de bescherming van de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt een algemeen maatschappelijk belang dient, dat
erop gericht is aan de rechtzoekende onbelemmerde rechtshulp door de advocaat
te garanderen. Het verlenen van rechtshulp, dat zowel bijstand in rechte als advisering omvat, is in de Nederlandse samenleving aan de advocaat toebedeeld. Om
deze rechtshulp naar behoren te kunnen verlenen, moet een advocaat over alle
relevante informatie beschikken. Er wordt vanuit gegaan dat cliënten advocaten
niet zullen raadplegen danwel niet volledige openheid van zaken zullen geven, als
zij niet erop kunnen vertrouwen dat zij zich ”vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene voor bijstand en advies” tot hen kunnen wenden.
Dit maatschappelijke belang van het “vertrouwelijk met bepaalde beroepsbeoefenaren”, waaronder advocaten, kunnen spreken prevaleert in het Nederlandse recht
boven het maatschappelijke belang dat “de waarheid in rechte aan het licht komt.”
3.3

3.3.1

Grondslag en functie van het beginsel van
vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in Frankrijk
Inleiding

In Frankrijk wordt het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt
gewaarborgd door het beroepsgeheim van de advocaat, le secret professionnel.
. Verburg heeft deze eisen overzichtelijk in kaart gebracht, Verburg , p. -.
. Zie hierover nader Hoofdstuk  en .
. Zie hierover par. .. en ...
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Zoals in hoofdstuk  nader zal worden beschreven, brengt het secret professionnel
met zich mee, dat de advocaat zijn beroepsgeheim ook tegenover de rechter en
andere instanties kan inroepen.
In par. .. zal ik ingaan op de achtergrond en wetshistorie van de eerste wettelijke bepaling waaruit het beroepsgeheim van de advocaat voortvloeit, art. 
CP. In par. .. zal ik stilstaan bij de grondslag van het secret professionnel en de
verschillende theorieën die zich in de loop der tijd in de doctrine hebben ontwikkeld en in de jurisprudentie zijn toegepast. In par. .. zal ik ingaan op het recht
van de advocaat om ook tegenover de rechter en justitie te mogen zwijgen. In par.
.. zal ik aangeven wat de functie is van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in Frankrijk.
3.3.2

Achtergrond en wetshistorie art. 378 Code Pénal

Code Pénal 1810
In Frankrijk werd in  een nieuwe wettelijke bepaling ingevoerd, waarin schending van een zwijgplicht door bepaalde personen strafbaar werd gesteld. Artikel
 CP uit  stelde de openbaarmaking (révélation) door bepaalde personen
van aan hen toevertrouwde geheimen strafbaar.
Art.  CP luidde destijds als volgt:
“Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu’on leur confie qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter
dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un
mois à six mois, et d’une amende de cents francs à cinq cents francs”.

In deze eerste wettelijke bepaling werden degenen die een medisch beroep uitoefenden specifiek genoemd: de artsen, chirurgijnen en andere officiers de santé
. Lambert , p. , , . Volgens Hazewinkel-Suringa is Frankrijk het eerste land dat in
zijn Code Pénal de zwijgplicht heeft opgenomen, Hazewinkel-Suringa , p. . Zie ook
Bosch van Oud-Amelisweerd , p.  en  die nog wijst op art.  van het Crimineel
wetboek voor het Koninkrijk Holland van , waarin het schenden van ambtsgeheimen
strafbaar was gesteld.
. Code Pénal , datum van bekendmaking  februari .
. Deze bepaling was opgenomen in de titel aangaande aanslagen tegen personen. Art.  CP
is nadien nog een aantal keer gewijzigd. Zie voor deze wijzigingen en de thans geldende tekst
par ...
. Omstreeks de e eeuw waren chirurgijnen vaak ook barbier. In de periode na  werden
ze ook wel aangeduid als officiers de santé. Chirurgijnen werden in ieder geval in verhouding
tot médecins beschouwd als een inferieure beroepsgroep. Lambert , p.  en .
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– waarmee in de e eeuw een groep onofficiële, vaak tweederangs, geneesheren
werd bedoeld –, apothekers en vroedvrouwen. Meer in het algemeen werd daarnaast verwezen naar andere personen, die door stand of beroep werden geacht
‘geheimen te bewaren’.
Uit de beknopte wetsgeschiedenis komt als belangrijke reden voor de strafbaarstelling van de openbaarmaking van geheimen naar voren, dat men het schaden van de eer en de reputatie van anderen door het prijsgeven van hun geheimen
door degenen aan wie deze geheimen waren toevertrouwd, als een ernstig vergrijp
beschouwde.
Staatsraad Faure verwoordde het bij de totstandkoming van deze bepaling tijdens een sessie van het corps législatif van  februari  als volgt:
“(…) Ne doit-on pas en effet considérer comme un délit grave des révélations
qui souvent ne tendent à rien moins qu’à compromettre la réputation de la
personne dont le secret est trahi, à détruire en elle une confiance devenue plus
nuisible qu’utile, à déterminer ceux qui se trouvent dans la même situation à
mieux aimer être victimes de leur silence que de l’indiscrétion d’autrui; enfin à
ne montrer que des traîtres dans ceux dont l’état semble ne devoir offrir que des
êtres bienfaisants et des consolateurs.”

Kennelijk was het in die tijd schering en inslag dat veel ‘bewaarders van geheimen’ vanuit hun stand of beroep – en dan met name leden van de medische beroepsgroep –, het niet zo nauw namen met de aan hen toevertrouwde geheimen
en daarmee vaak de spot dreven of deze geheimen prijsgaven door het verspreiden
van indecente anekdotes. Een plicht om geheimen te bewaren vloeide tot die tijd
slechts voort uit de individuele moraal en was in de eerste plaats een ethische verplichting. De nieuwe wettelijke bepaling was bedoeld ter verheffing van het recht
en de moraal.
Art.  CP bepaalde dat de zwijgplicht opzij kon worden gezet door andere
wettelijke plichten, op grond waarvan met het oog op de bescherming van hogere,
publieke belangen aan de bewaarders van geheimen een aangifte-of meldplicht
was opgelegd.
.
.
.
.

Zie hierover Garçon , p. .
Locré , p. . Lambert , p. . Garçon , . Mollot , p.  e.v.
Garçon , p. . Locré , p. , aant. . Muteau , p. 
Lambert , p. . Locré , p. , aant. , geeft de door Monseignant op  februari
 namens de wetgevende commissie aangevoerde rechtvaardiging voor deze bepaling weer.
Volgens Monseignant was deze strafbepaling nieuw in de Franse wetgeving.
. Lambert , p. - en . Deze uitzondering was een overblijfsel uit de Ancien Régime,
waar bijvoorbeeld chirurgijnen e.d. werden verplicht tot het melden van besmettelijke ziekten, of, in de tijd van Lodewijk XIV, ook tot het aangeven van de namen van gewonden die
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Advocaten werden dus in de eerste wettelijke bepaling met betrekking tot de
schending van een zwijgplicht niet specifiek genoemd, noch werd er in de wetsgeschiedenis met zoveel woorden verwezen naar advocaten. In de literatuur wordt
als mogelijke verklaring hiervoor genoemd, dat het beroep van advocaat door
Napoléon bij Decreet van  september  was afgeschaft. Ten tijde van de
totstandkoming van de Code Pénal waren de ordes van advocaten nog niet in ere
hersteld.
Algemeen werd wel aangenomen dat advocaten gebonden waren aan een beroepsgeheim en onder de algemene omschrijving van art.  CP vielen. Ook
in de tijd dat de advocatuur was “afgeschaft”, handhaafden de oud-advocaten onderling en in hun praktijkuitoefening de traditionele beroepsregels en gebruiken.
Een groep Parijse advocaten, die bekend stond als ‘les avocats du Marais’, had een
overeenkomst gesloten waarin de toen geldende beroepsregels waren vastgelegd en
waarvan het beroepsgeheim een wezenlijk onderdeel uitmaakte.
3.3.3

Oorsprong en grondslag van het secret professionnel

In de Franse literatuur wordt benadrukt dat het beroepsgeheim van de advocaat
samen met het medisch beroepsgeheim en het biechtgeheim historisch behoort
tot de oudste der geheimen die in de westerse liberale samenleving bescherming
genoten. Als oudste van de beschermde geheimen wordt vaak het medisch beroepsgeheim genoemd, neergelegd in de eed van Hippocrates. Vervolgens kende
men le secret de la confession (het biechtgeheim ). Rond de e eeuw werd
de openbare biecht gaandeweg vervangen door de individuele biecht (confession

.
.
.
.
.
.
.

waren verpleegd (bijvoorbeeld na onlusten). Volgens Lambert kan hieruit het relatieve karakter van de geheimhoudingsplicht worden afgeleid.
Zie ook art. , titel VII, par.  van het decreet van  juni . Zie Viala & Beigner ,
p. . Zie ook par. ...
Dit gebeurde bij het Decreet van  december . Zie hierover ook par. ... In de Code
d’instruction criminelle (die van kracht bleef tot ) werd ook niet van advocaten gesproken, maar van conseil (raadsman). Viala & Beigner , p. .
Martin , p. . Lambert , p. .
Viala & Beigner , p. -.
Ader e.a. , p. . Zie ook Lambert , p. -.
Ader e.a. , p. . Lambert , p. .
Volgens Viala & Beigner  (p. ) ligt het biechtgeheim aan de basis van zowel het beroepsgeheim van de advocaat als het beroepsgeheim van de arts. Hij wijst daarbij op de kerkelijke achtergrond van de juridische en medische wetenschap. Zie Lambert , p. , die er
op wijst dat de onschendbaarheid van het biechtgeheim reeds vanaf de e eeuw werd aanvaard
bij het concilie van Carthago.
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auriculaire). Dit ging ook samen met de opkomst van de notie van het individu
in de westerse samenleving. De advocaten, die in die tijd ook de rol van klerk
vervulden, ontleenden aan het biechtgeheim de bescherming van hun eigen geheim of in ieder geval de erkenning ervan door de autoriteiten.
Tijdens de Ancien Régime werd de openbaarmaking van een beroepsgeheim –
voorzover dat al werd erkend – weliswaar verwerpelijk gevonden, maar het werd
niet aangemerkt als een strafbaar feit (fait punissable). Het beginsel van geheimhouding was meer bedoeld ter bescherming van degenen die weigerden ten
aanzien van hetgeen hen was toevertrouwd een verklaring in rechte af te leggen.
Over de grondslag van het beroepsgeheim van de advocaat zijn in Frankrijk in de
loop der tijd verschillende theorieën ontwikkeld. In het navolgende bespreek ik
de belangrijkste.

De contractuele theorie
Ten tijde van de totstandkoming van de Code Pénal in  werd er vanuit gegaan
dat het beroepsgeheim van de advocaat met name diende ter bescherming van de
relatie tussen advocaat en cliënt en een individueel belang diende. Tot ver in de
e eeuw prevaleerde in de Franse doctrine de theorie dat een contractuele basis
ten grondslag lag aan de verplichting van de advocaat tot het bewaren van aan
hem toevertrouwde geheimen. De contractuele theorie berustte op de aanname
dat de relatie tussen de advocaat en de cliënt gebaseerd was op keuzevrijheid: de
cliënt was vrij om zijn advocaat te kiezen en de advocaat was vrij een cliënt al dan
niet aan te nemen en was dus slechts bij het accepteren van de opdracht verplicht
vertrouwelijkheid te betrachten. In deze theorie kon de geheimhoudingsplicht
ook door de wil van partijen worden opgeheven. Bezwaren die tegen deze theorie werden aangevoerd hielden in dat de relatie tussen een advocaat en de cliënt
niet altijd op keuzevrijheid berustte, bijvoorbeeld indien een advocaat aan een
.
.
.
.
.
.
.

Viala & Beigner , p. . Ader e.a. , p. .
Viala & Beigner , p. .
In de zin van geletterde, geestelijke.
Ader e.a. , p. . Mollot , p.  e.v.
Garçon , p. .
Ader e.a. , p. . Lambert , p. .
Ader & Damien , p. . Het individuele belang dat bescherming verdiende was met
name de bescherming van de eer en de reputatie van degene die de informatie had toevertrouwd. Garçon , p. . Lambert , p. .
. Dit zelfde uitgangspunt werd aanvaard voor het beroepsgeheim van de arts, de geestelijke en
de notaris. Zie Lambert , p. . Dal , p. .
. Lambert , p. . De plicht tot geheimhouding vloeide stilzwijgend of uitdrukkelijk
voort uit de contractuele relatie, zie Garçon , p. .
. Garçon , p. . Lambert , p.  en .
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cliënt werd toegewezen (la commission d’office), of dat er ook beroepshalve geheimhoudingsplichten bestonden, terwijl er geen contractuele relatie was, bijvoorbeeld ingeval van magistraten, politieagenten en dergelijke.
Enkele auteurs baseerden zich op de tekst van art.  CP uit  en verdedigden als onderdeel van de contractuele theorie dat sprake was van een bewaargevingsovereenkomst (contrat de dépot).  Eind e eeuw werd reeds aanvaard
dat deze theorie juridisch niet houdbaar was. De betekenis van ‘dépositaire’ als
bedoeld in art.  CP dekte niet de lading die het civiele recht gaf aan een “contrat de dépot”. Het bewaren van geheimen kon niet worden gelijk gesteld aan het
in voorlopige bewaring geven van roerende zaken. Bovendien werd aangenomen dat de geheimhoudingsplicht niet alleen het door de cliënt toevertrouwde
omvatte, maar ook bijvoorbeeld hetgeen de advocaat zelf had waargenomen of
van derden had vernomen. Andere auteurs verdedigden dat de geheimhoudingsplicht gebaseerd was op een contrat de louage de services (arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht) of van een contrat de mandat (volmacht).
Ook deze theorie bleek niet afdoende om als grondslag te dienen voor het beroepsgeheim.
De verschillende stromingen van de contractuele theorie weerspiegelden allen
de liberale en op het individu gerichte maatschappelijke instelling die in de e
eeuw prevaleerde, op grond waarvan werd aanvaard dat de geheimhoudingsplicht
hoofdzakelijk een individueel belang diende: bescherming van het individu tegen
aantasting van zijn eer of goede naam. De contractuele theorie werd uiteindelijk te eenzijdig bevonden en afgewezen als grondslag voor het beroepsgeheim.

De theorie van het algemeen belang/openbare orde
De contractuele theorie werd definitief verlaten in de periode dat Emile Garçon
de Code Pénal becommentarieerde en het beginsel verdedigde dat het beroepsgeheim van de advocaat een algemeen belang van openbare orde diende. De omstandigheid dat schending van een geheimhoudingsplicht het belang van een individuele cliënt kan schaden, kan op zichzelf genomen nog niet als rechtvaardiging
“personnes dépositaires…des secrets qu’on leur confie”. Lambert , p. .
Ader & Damien , p. . Viala & Beigner , p. . Lambert , p. .
Welke zaken ook uiteindelijk dienden te worden geretourneerd aan de bewaargever.
Lambert , p. .
Lambert , p. . Met name bleek deze theorie niet houdbaar voor de relatie arts-patiënt
of biechtvader-biechteling. Bovendien kon hiermee niet worden verklaard dat de geheimhoudingsplicht nog voortduurt na beeïndiging van de overeenkomst van opdracht of volmacht.
. Lambert , p.  en . Zie ook Garçon , nr. .
. Lambert , p. .
. Garçon , nr. . Viala & Beignier , p. . Ader e.a. , p. .
.
.
.
.
.
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dienen voor de strafbaarstelling van de schending van een zwijgplicht. Daarvoor
is nodig dat ook het algemeen belang wordt geraakt. Emile Garçon formuleerde
het als volgt in een vaak aangehaald citaat:
“Le secret professionnel a uniquement pour base un intéret social. Sans doute sa
violation peut créer un préjudice aux particuliers, mais cette raison ne suffirait
pas pour en justifier l’incrimination. La loi la punit parce que l’intéret général
l’exige […]”.

Over het doel van de secret professionnel vervolgde hij als volgt:
“Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le
plaideur un défenseur, le catholique un confesseur; mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur
sont faites n’étaient assurées d’un secret inviolable. Il importe donc à l’ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que le silence
leur soient imposé sans condition ni réserve car personne n’oserait plus s’adresser
à eux si l’on pouvait craindre la divulgation du secret confié. Ainsi l’article 
a pour but, moins de protéger la confidence d’un particulier que de garantir un
devoir professionnel indispensable à tous.” 

Het wordt dus als een algemeen maatschappelijk belang gezien dat een ieder zich
in vertrouwen en zonder vrees voor openbaarmaking tot een arts, een advocaat
of een geestelijke voor noodzakelijke en deskundige hulp, bijstand of advies kan
wenden. Voor een goede beroepsuitoefening is het noodzakelijk dat deze confidents nécessaires over alle relevante informatie beschikken. Indien strikte geheimhouding niet zou kunnen worden gegarandeerd, zou dit tot gevolg kunnen hebben dat bepaalde personen ervan worden weerhouden deskundige hulp te zoeken
of dat ze niet alle relevante feiten zouden willen meededelen. En dit zou nadelige
gevolgen kunnen hebben voor het publieke belang van de volksgezondheid en het
algemene belang van een goede rechtsbedeling.
Muteau was de eerste die in de doctrine verdedigde, dat het doel van de
strafbaarstelling van de schending van de zwijgplicht was gelegen in het algemeen belang dat een onvoorwaardelijk vertrouwen kon worden gesteld in de

. Lambert , p.  en .
. Garçon , nr. . Dit citaat geldt in de doctrine als algemeen aanvaard rechtsbeginsel, zie
Viala & Beigner , p. . Zie ook Martin , p. . Ader e.a. , p. . Lambert , p. .
. Lambert , p. . Zie ook Garraud , nr. .
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beroepsuitoefening van voor de samenleving onmisbare beroepen. De standpunten van Muteau en Garçon op dit punt worden in de doctrine thans algemeen
aanvaard.
Ook in de jurisprudentie werd tegen het einde van de e eeuw aanvaard dat de
grondslag van de secret professionnel (hoofdzakelijk) was gelegen in het algemeen
belang. In een mijlpaalarrest van de Cour de cassation uit , bekend onder de
naam Watelet, stond het beroepsgeheim van een arts – dr. Watelet – centraal.
Eén van zijn patiënten, de schilder Bastien-Lepage, was overleden aan de gevolgen
van tuberculose. De periode voor zijn overlijden had hij op aanraden van dr. Watelet aan de Côte d’Azur doorgebracht, omdat het klimaat aldaar bevorderlijk zou
zijn voor zijn herstel. Na het overlijden van de schilder verschenen in de schandaalpers berichten die insinueerden dat hij zou zijn overleden aan de gevolgen van
syfilis. Dr. Watelet voelde zich toen geroepen om de reputatie van de schilder te
redden en schreef de krant een brief waarin hij mededelingen deed over de werkelijke doodsoorzaak. Hij werd hierna vervolgd en veroordeeld voor de schending
van zijn beroepsgeheim.
De Cour de Cassation heeft toen bepaald dat de wetgever met de strafbaarstelling van de schending van aan bepaalde personen uit hoofde van hun beroep of
stand opgelegde geheimhoudingsplicht, de voor de beroepsuitoefening door deze
personen noodzakelijke vertrouwelijkheid – en daarmee ook het vertrouwen in de
beroepsuitoefening door deze confidents nécessaires – heeft willen garanderen. De
Cour de cassation heeft vanaf die periode herhaaldelijk in uitspraken de bewaarders van geheimen in de zin van art.  CP aangeduid als confidents nécessaires.

. Lambert , p. . Muteau , , ,  en . Zie ook Garçon , p. .
. Lambert , p. . Zie echter R. Martin, die ook de dubbele grondslag benadrukt van het
beroepsgeheim, te weten, naast de bescherming van het algemeen maatschappelijke belang,
ook het individuele belang van de cliënt bij bescherming van vertrouwelijkheid, p. . Ader
e.a. , p. .
. Dit gold met name ten aanzien van het beroepsgeheim van de confidents nécessaires, waarbij
werd bedoeld: artsen, advocaten en geestelijken. Alleen voor deze groep werd het gerechtvaardigd geacht dat een absoluut beginsel gold en dat geheimhouding prevaleerde boven een
ander belangrijk maatschappelijk belang, dat van de waarheidsvinding. Zie hierover Garçon
, p. .
. Cass. Crim  december , D. , I, . In dit arrest kwam ook een einde aan het tot
dan aanvaarde uitgangspunt dat opzet (intention de nuire) een wezenlijk bestanddeel was van
de delictsomschrijving van art.  CP.
. Viala & Beigner, p.  en . Zie bijv. Cass. Crim.  nov. , Bull. Crim., nr. :”Ce
que la loi a voulu garantir, c’est la sécurité des confidences qu’un particulier est dans la nécessité de faire à une personne dont l’état ou la profession, dans un intérêt general et d’ordre
public, fait d’elle un confident nécessaire.”
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‘Verschoningsrecht’ van de advocaat

Het secret professionnel omvat zowel een voor het beroep van advocaat noodzakelijk recht op vertrouwelijkheid van de communicatie met de cliënt als een
noodzakelijke geheimhoudingsplicht van de advocaat. De advocaat kan met een
beroep op het secret professionnel ook ten aanzien van de rechter en andere openbare autoriteiten, waaronder de opsporing- en vervolgingsautoriteiten, weigeren
vertrouwelijke communicatie met zijn cliënt te openbaren. In  oordeelde de
Cour de Cassation reeds dat een advocaat die als getuige wordt opgeroepen mag
weigeren de eed af te leggen. In een uitspraak van  juli  bepaalde de Cour
de Cassation dat advocaten en avoués niet hoefden te getuigen omtrent feiten die
hen, in hun hoedanigheid, bekend waren geworden in de rechtszaak van hun clienten. Deze maatregel van openbare orde vloeide volgens de Cour voort uit de
jurisprudentie, ter bescherming van het ‘heilige’ recht op verdediging. In een
uitspraak van  mei  heeft de Cour de cassation aan het secret professionnel
het verschoningsrecht verbonden en verklaard dat de secret professionnel ‘absolu
et d’ordre public’ is. Sindsdien kan in beginsel niemand, zelfs de cliënt niet, de
advocaat dwingen tot het doen van mededelingen omtrent hetgeen onder de secret
professionnel valt.
3.3.5

Functie van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en
cliënt in Frankrijk

In Frankrijk wordt de advocaat beschouwd als één van de confidents nécessaires:
een beroepsbeoefenaar waarvan men het in het algemeen belang acht dat men
deze in volstrekte vertrouwelijkheid kan raadplegen. Het wordt als een algemeen
maatschappelijk belang gezien dat ieder zich in vertrouwen en zonder vrees voor
openbaarmaking tot een arts, een advocaat of een geestelijke voor noodzakelijke
en deskundige hulp, bijstand of advies kan wenden. Een advocaat dient daartoe,
als confident nécessaire, met het oog op een goede beroepsuitoefening over alle relevante informatie te beschikken. Indien strikte geheimhouding niet zou kunnen
worden gegarandeerd zou dit tot gevolg kunnen hebben dat bepaalde personen
. Cass. Crim.  januari , aangehaald door Bruijn , p. . Zie ook Fernhout ,
p. . Zie Muteau , p. ,  en Mollot , p. : advocaten hadden wel een verschijnplicht.
. Cass. Crim.  juli , J. du droit crim. , p. . Bruijn , p.  en .
. Pimienta , p.  en  e.v. Muteau , p.  e.v. Zie ook W. . Zie
Hazewinkel-Suringa , p. . Fernhout , p. .
. Dal , p. .
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ervan worden weerhouden deskundige hulp te zoeken of dat ze niet alle relevante
feiten zouden mededelen. Dit zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor (onder
meer) het belang van een goede rechtsbedeling. Het wordt dus in het algemeen
belang geacht dat in de beroepsuitoefening van voor de samenleving onmisbare
beroepen, zoals dat van de advocaat, een onvoorwaardelijk vertrouwen kan worden gesteld.

3.4

3.4.1

Grondslag en functie van het beginsel van
vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in Engeland
Inleiding

In het Engelse recht wordt reeds lang aanvaard dat de verhouding tussen een
advocaat en zijn cliënt voor de advocaat een verplichting tot vertrouwelijkheid
(obligation of confidentiality) met zich meebrengt. In een rechtszaak uit  verwoordde een van de rechters, Judge Gaselee, het als volgt:
“..the first duty of an attorney is to keep the secrets of his client. Authority is not
wanted to establish that proposition.”

Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen een advocaat en zijn cliënt heeft raakvlakken met verschillende leerstukken, waaronder:
(i) de ethische, gedragsrechtelijke, plicht van een advocaat om hetgeen een cliënt
hem heeft toevertrouwd geheim te houden;
(ii) de equitable breach of confidence doctrine, die meer in het algemeen strekt
tot bescherming van vertrouwelijke communicatie; en
(iii) het beginsel van legal professional privilege, dat kort gezegd inhoudt, dat de
advocaat en zijn cliënt niet verplicht kunnen worden documenten over te leggen of te openbaren, waaruit vertrouwelijke communicatie blijkt, en ook niet
verplicht kunnen worden hieromtrent te getuigen.
In par. .. zal ik kort ingaan op de grondslag van de geheimhoudingsplicht
zoals deze voortvloeit uit de jurisprudentie en de doctrine, waaronder de equity
doctrine of confidentiality. Het beginsel van legal professional privilege ligt in het
. Hetgeen rechtvaardigt dat de schending van het beroepsgeheim van de advocaat strafbaar is
gesteld.
. Taylor v Blacklow, ()  Bing. (N.C.) . Toulson & Phipps , p. .
. Auburn , p. . Auburn noemt ook nog de bekwaamheid (competence) van de advocaat
om te getuigen.
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verlengde van de verplichting tot geheimhouding van solicitors en barristers en
kan worden vergeleken met het in Nederland geldende verschoningsrecht van de
advocaat.
In par. .. zal ik ingaan op de grondslag en de functie van legal professional
privilege zoals deze zich tot en met de e eeuw hebben ontwikkeld. Hierbij zal ik
ook ingaan op de twee sub-onderdelen van legal professional privilege die gaande
weg werden onderscheiden, te weten legal advice privilege en litigation privilege.
In de ste eeuw ontwikkelden de grondslag en de functie van beide genoemde
sub-onderdelen van legal professional privilege zich enigszins los van elkaar. Ik zal
de ontwikkeling van de grondslag voor legal advice privilege en litigation privilege in de ste eeuw dan ook afzonderlijk behandelen. In par. .. zal ik ingaan
op legal advice privilege en in par. .. komt litigation privilege aan de orde. In
par. .. zal ik aangeven wat de functie is van het beginsel van vertrouwelijkheid
tussen advocaat en cliënt in Engeland.
3.4.2

Grondslag van de geheimhoudingsplicht

Voor solicitors vloeit de verplichting tot geheimhouding van de met de cliënt gevoerde communicatie enerzijds voort uit de overeenkomst met de cliënt en berust
deze anderzijds op de equity doctrine of confidentiality. Voor de barrister is de
verplichting tot vertrouwelijkheid – tenzij de barrister rechtstreeks door een cliënt
is ingeschakeld – gebaseerd op de equity doctrine of confidentiality. De overeenkomst met de cliënt brengt bijbehorende verplichtingen naar common law met
zich mee en wordt nader ingevuld door de voor solicitors en barristers geldende
gedragsregels. De geheimhoudingsplicht is enerzijds een rechtsplicht, anderzijds
een gedragsrechtelijke, ethische verplichting van de advocaat.
De equity doctrine of confidentiality heeft betrekking op de verplichting om
vertrouwelijkheid te betrachten in professionele communicatie. Hierbij gaat het
niet alleen om communicatie tussen een advocaat en zijn cliënt, maar bijvoorbeeld
ook om communicatie tussen een dokter en zijn patiënt of tussen een geestelijke

. Toulson & Phipps , p. .
. Toulson & Phipps , p. . De solicitor is in de relatie tot de barrister vaak aan te duiden als de professionele cliënt. Hoewel de relatie barrister-solicitor niet vergelijkbaar is met de
relatie tussen de solicitor en de leek-cliënt, is een aantal verplichtingen dat geldt in de relatie
solicitor – cliënt ook van toepassing in de relatie barrister-solicitor, zoals de verplichting om
informatie van de cliënt vertrouwelijk te behandelen. Zie par. ...
. Zie hierover nader par. ...
. Zie H SRA Code of Conduct. Zie ook par. ...
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en degene die zich voor hulp of advies tot hem wendt. De hieruit voortvloeiende plicht tot geheimhouding van vertrouwelijke communicatie kan worden afgedwongen door het instellen van rechtsmiddelen (remedies), zoals een gebods- of
verbodsactie, een vordering tot vernietiging van documenten, een vordering tot
vergoeding van schade, etc.
Deze equity regel is gebaseerd op het algemene belang dat bepaalde vertrouwelijke communicatie moet worden beschermd. Het kan voorkomen dat de uit
deze equity regel voortvloeiende vertrouwelijkheid moet wijken voor een ander,
zwaarwegender belang. In dat geval kan in rechte openbaarheid van vertrouwelijke stukken worden verlangd.
Vertrouwelijkheid alleen is dus niet voldoende om zich te verzetten tegen de
procedure van disclosure. Met de disclosure procedure wordt bedoeld de in Engeland van oudsher gebruikelijke procedure waarin partijen elkaar voorafgaand
aan en tijdens een gerechtelijke procedure moeten voorzien van zoveel mogelijk
feitelijk relevante informatie. Een voorbeeld van een zaak waarin vertrouwelijkheid moest wijken voor een ander maatschappelijk belang is de zaak W v. Egdell.
Hierin moest het belang van een psychiatrische patiënt bij vertrouwelijkheid van
een over hem opgesteld psychiatrisch rapport wijken voor het belang van de samenleving bij het voorkomen dat geestelijk gestoorde criminelen bij vervroeging
worden vrijgelaten.
Het wezenlijke verschil tussen vertrouwelijke communicatie met een advocaat en vertrouwelijke communicatie met een andere professional, is dat de advocaat en zijn cliënt zich kunnen beroepen op het legal professional privilege en
in beginsel niet gedwongen kunnen worden om in rechte, of ten opzichte van
toezichthoudende instanties, stukken met betrekking tot deze communicatie te
overleggen of te openbaren, of om hierover als getuige te moeten verklaren. De
vertrouwelijkheid van de communicatie tussen een advocaat en cliënt is in Engeland door legal professional privilege meer beschermd dan de vertrouwelijke

. Auburn , p. . Andrews , p. .
. Andrews , p. . Auburn , p. . Toulson & Phipps , H .
. Auburn, p. . Pattenden , p. . Zie ook Att-Gen v. Guardian Newspapers (No )
[]  All ER , , . Het algemene belang prevaleert boven het individuele belang
bij bescherming van vertrouwelijkheid.
. Zie over disclosure, par. ..
. [] Ch.  (CA). Auburn , p. , . Zie bijvoorbeeld ook: Imerman v Tchenguiz
[] EWCA Civ ; Alfred Crompton Amusement Machines Ltd v. Commissioners of
Customs and Excise (No. ) [] AC at ; D v. NSPCC [] AC , , -;
McGuiness v Attorney-General (Vic.)[]  CLR , - (HCA).
. Voor de uitzonderingen op dit beginsel, zie hierna par. ..
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communicatie met andere professionals. In de woorden van Andrews: “Privilege
is confidentiality admitted to a higher level of legal protection.”
In de literatuur en jurisprudentie zijn diverse argumenten naar voren gebracht
om het belang van de vertrouwelijkheid van communicatie met professionals te
onderbouwen. Eén van de meest gehoorde argumenten is dat de samenleving gediend is met het bevorderen van een vrije en open communicatie met een professional: unreserved candour. Indien potentiële cliënten zich niet vrij en zonder
vrees voor openbaarmaking tot een professional zouden kunnen wenden, zou dit
tot gevolg kunnen hebben dat professionals niet meer worden ingeschakeld, dan
wel dat niet volledige openheid wordt betracht in de contacten met de professional, aldus de voorstanders van dit argument. Het niet inschakelen of niet volledig informeren van een professional zou tot gevolg kunnen hebben dat deze minder goed in staat zou zijn om maatschappelijk ongewenst gedrag van (potentiële)
cliënten of patiënten tegen te gaan.
Een empirisch onderzoek uit  dat op advocaten betrekking had ondersteunt dit argument. Hieruit kwam naar voren dat advocaten een belangrijke rol
spelen in het voorkomen van illegale gedragingen van hun cliënten. Het belang
van een vrije, open en door vertrouwelijkheid beschermde communicatie tussen
professionals en hun cliënten is voor wat betreft communicatie met dokters en
advocaten ook door de hoogste rechter erkend.
Er zijn ook sceptici die het argument, dat openheid een noodzakelijke voorwaarde is voor een goede praktijkuitoefening en dat vertrouwelijkheid een noodzakelijke voorwaarde is voor openheid, in twijfel trekken. Een belangrijk punt
van kritiek is dat – in ieder geval wat betreft advocaten – weinig tot geen empirisch onderzoek voorhanden is. Daarnaast wordt ook wel getwijfeld aan de
mate van vertrouwelijkheid die aan cliënten gegarandeerd zou moeten worden
.
.
.
.
.
.

Andrews , p. .
Pattenden , p. . Auburn , p. .
Pattenden  verwijst op p.  naar Doyal , p. -; Tur , p. -.
Pattenden , p. .
Pattenden , p. . Nevine , p. -.
Pattenden , p. . Zie voor advocaten meer specifiek de jurisprudentie over legal professional privilege die wordt besproken in H . Zie bijv. Greenough v Gaskell, ()  ER
, -; het belang van vertrouwelijkheid werd hier besproken in het kader van een
beroep op legal professional privilege. Zie ook R v. Derby Magistrates’ Court, ex p B []
 All ER , ; Bolkiah v KPMG []  All ER , ; R v McClure [] SCC
, par , .
. Zie hierover uitgebreid Pattenden , p. - en Auburn , p. -.
. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld psychotherapeuten. Pattenden , p. , wijst er op
dat uit meerdere empirische onderzoeken kan worden geconcludeerd dat patiënten zich niet
tot psychotherapeuten zouden wenden indien vertrouwelijkheid zou ontbreken.
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om openheid van zaken te krijgen. In par. .. zal ik nader ingaan op de ontwikkeling in de jurisprudentie met betrekking tot het argument van het bevorderen
van unreserved candour.
3.4.3

Ontwikkeling grondslag en functie van legal professional privilege
tot en met de 19e eeuw

(i) Inleiding
De vertrouwelijkheid van de communicatie tussen een advocaat en zijn cliënt geniet in het Engelse recht, net als in het Nederlandse en het Franse recht, speciale
bescherming. In deze paragraaf staat de grondslag en de functie van deze speciale
bescherming, te weten het legal professional privilege, centraal.
Legal professional privilege is het overkoepelende privilege dat is opgebouwd
uit twee hoofdonderdelen, te weten: legal advice privilege en litigation privilege.
Kort gezegd beschermt legal advice privilege de communicatie tussen advocaat en
cliënt met het oog op het geven of verkrijgen van juridisch advies, zowel in het
kader van (voorgenomen, te verwachten of aanhangige) procedures als daarbuiten.
Litigation privilege beschermt kort gezegd communicatie tussen een cliënt en/of
zijn advocaat enerzijds en derden anderzijds, en documenten, opgesteld en uitgewisseld met het oog op en ter voorbereiding van een (voorgenomen, te verwachten
of aanhangige) gerechtelijke procedure.

(ii) Oorspronkelijke grondslag en zeggenschap
In de jurisprudentie vindt men al in de e eeuw een voorbeeld van een zaak
waarin een beroep op (een voorloper van) legal professional privilege werd gehonoreerd. In de zaak Berd v Lovelace (), kon solicitor Thomas Hawtry niet
worden verplicht te getuigen omtrent de zaak die hij voor een cliënt in behandeling had. Deze beslissing werd gewezen kort na de invoering van de Statute on
. Voor de vaststelling dat legal professional privilege één overkoepelend privilege is, zie Three
Rivers , par.  (Lord Carswell). De overige leden van de Appellate Committee sloten zich
hierbij aan (par. , ,  en ). Thanki , p. .
. Zie hierover uitgebreid H .
. Thanki , p. . Zie ook R v Derby Magistrates Court, ex p B []  AC ,  (HL).
Zie ook Wigmore & McNaughton , p. -, die stellen dat legal professional privilege al werd erkend ten tijde van Elisabeth I. Holdsworth , p. . Auburn , p.
-, vermoedt zelfs dat legal professional privilege ook daarvoor al werd erkend in de Chancery Court.
. () Cary . Dit is de oudste geciteerde uitspraak op dit gebied in Holdsworth , p.
-. Zie ook de zaak Dennis v. Codrington () Cary , waarin deze regel ook van
toepassing werd verklaard op iemand die in hoedanigheid van counsel optrad.
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Perjury in , waarin voor het eerst werd vastgelegd dat alle bekwame (competent) personen verplicht konden worden tot het afleggen van getuigenis.
De grondslag van het privilege heeft zich gaandeweg ontwikkeld. In de loop
der tijd is deze grondslag verschillend geïnterpreteerd. Tot halverwege de e eeuw
werd aangenomen dat het privilege diende ter bescherming van ‘de eer van de
stand’ van de advocaat. De eer van de stand van de advocaat bracht met zich
mee dat hij niet verplicht kon worden om te openbaren wat hem in vertrouwen
was meegedeeld. Deze zogenaamde ‘honour theory’ werd in  afgewezen in de
Duchess of Kingston’s Case.
Er zijn ook historici die wijzen op andere oorspronkelijke grondslagen, zoals
het privilege van de cliënt tegen self-incrimination en de regel die getuigenbewijs
door partijen verbood.
Als onderdeel van de ‘honour theory’ maar ook daarnaast, werd lange tijd aangenomen dat het privilege aan de advocaat toekwam, met andere woorden, dat het
ter discretie van de advocaat was om te bepalen of hij in een bepaalde zaak van een
cliënt al dan niet een getuigenverklaring zou afleggen. In de zaak Wilston v Rastall
() werd definitief aanvaard dat de zeggenschap over het privilege toekwam aan
de cliënt, die als enige het recht had om afstand te doen van het privilege. Aan
het einde van de e eeuw was de stand van het recht aldus, dat zolang de cliënt
geen afstand had gedaan van het privilege een advocaat niet het recht had om te
getuigen en een rechter een advocaat ook niet kon bevelen om een getuigenverklaring af te leggen.

(iii) Legal professional privilege en de relatie met een procedure; ontwikkeling in de 19e eeuw
De grondslag voor het legal professional privilege was tegen het einde van de e
eeuw nog niet uitgekristalliseerd. Er werd lange tijd aangenomen dat het privilege slechts gelding had in de context van (voorgenomen, verwachte of aanhangige) gerechtelijke procedures. Twee belangrijke uitspraken die in  werden

.  Eliz. , c.. Zie hierover Holdsworth , p. ,  e.v.
. Zie R v Derby Magistrates Court, ex p B []  AC ,  (HL): “A lawyer ought not,
in honour, to be required, to disclose what he had been told in confidence” . Wigmore & McNaughton  p.  e.v. Holdsworth , p. .
. ()  S.T. Tr ; ()  East PC . Holdsworth , p. .
. Zie Pattenden , p. , die verwijst naar: Hazard , p. -. Holdsworth
, p. .
. Wilston v Rastall ()  Durn & E . Zie ook R v Derby Magistrates Court, ex p B
[]  AC , - (HL). Zie hierover ook Holdsworth , p. , .
. Pattenden , p. . Thanki , p. .
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gewezen markeerden een belangrijke stap in de ontwikkeling van de grondslag en
reikwijdte van legal professional privilege.

Bolton v Liverpool Corporation
In de civiele zaak Bolton v. Liverpool Corporation verzocht de verweerder om inzage in de stukken die de wederpartij aan zijn advocaat had verstrekt met het oog
op het verkrijgen van advies. Dit verzoek werd geweigerd. Hierbij werd overwogen dat een partijgetuige in beginsel verplicht kon worden te getuigen omtrent
zijn gedachten en zijn wetenschap met betrekking tot zijn eigen zaak, maar dat
de partijgetuige niet verplicht kon worden te getuigen omtrent hetgeen hij aan
zijn counsel of solicitor had medegedeeld met betrekking tot een voorgenomen of
reeds aanhangige gerechtelijke procedure.

Greenough v Gaskell; eerste erkenning van sub-onderdeel legal advice
privilege
In de zaak Greenough v Gaskell werd aangenomen dat het legal professional privilege zich ook buiten de context van een procedure uitstrekte, te weten ook tot
communicatie tussen een advocaat en zijn cliënt met het oogmerk van het verlenen of verkrijgen van juridisch advies. Lord Brougham verwoordde dit als volgt:
‘If it were confined to proceedings begun or in contemplation, then every communication would be unprotected which a party makes with a view to his general defence against attacks which he apprehends, although at the time no one
may have resolved to assail him. But were it allowed to extend over such communications, the protection would be insufficient, if it only included communications more or less connected with judicial proceedings: for a person oftentimes requires the aid of professional advice upon the subject of his rights and
his liabilities, with no reference to any particular litigation, and without any
other reference to litigation generally than all human affairs have, in so far as
every transaction may, by possibility, become the subject of judicial enquiry[….]
If the privilege were confined to communications connected with suits begun, or
intended, or expected, or apprehended, no one could safely adopt such precautions as might eventually render any proceedings successful, or all proceedings
superfluous’.

In deze zaak werd aldus uitgemaakt dat voor de bescherming van communicatie
door legal professional privilege geen link met een procedure was vereist. Ook
. ()  M. & K. 
. ()  M & K , .
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degene die een advocaat inschakelt omdat hij advies nodig heeft over zijn rechten en verplichtingen in een bepaalde situatie zou vertrouwelijk met zijn advocaat
moeten kunnen communiceren.
Deze conclusie van Lord Brougham werd gevolgd in een aantal belangrijke e
eeuwse uitspraken, doch ook – beperkt – tegengesproken, in een aantal andere
zaken in dezelfde periode.
Er leek een voorlopig einde te komen aan de controverse met de beslissing van
de Court of Appeal in Minet v Morgan in . In deze zaak was aan de orde de
vraag of vertrouwelijke correspondentie gewisseld tussen de eiser in de procedure
– en in het verleden zijn moeder – enerzijds en hun advocaten anderzijds onder de
bescherming van legal professional privilege viel. De correspondentie had deels betrekking op de onderhavige procedure maar betrof ook deels vragen die weliswaar
betrekking hadden op de kwestie in geschil, maar los stonden van de onderhavige
procedure. Onder verwijzing naar de stapsgewijze ontwikkeling die deze vraag in
de jurisprudentie had doorgemaakt, concludeerde Lord Selborne dat het inmiddels buiten kijf stond dat ook vertrouwelijke correspondentie met een advocaat
buiten de context van een voorgenomen, verwachte of bestaande procedure onder
de bescherming van legal professional privilege viel.

Greenough v Gaskell; nadere bepaling grondslag
In Greenough vs Gaskell werd de grondslag van legal professional privilege nader
bepaald. Voor deze uitspraak was lange tijd de bescherming van de vertrouwelijkheid tussen de advocaat en zijn cliënt als belangrijkste grondslag aangemerkt.
In deze uitspraak werd legal professional privilege aangemerkt als een belang van
openbare orde en werd aangenomen dat dit privilege van groot belang was met
het oog op de goede rechtsbedeling. Lord Brougham overwoog met betrekking
hiertoe het volgende:
‘The foundation of this rule is not difficult to discover. It is not (as has sometimes been said) on account of any particular importance which the law

. Zie hierover Thanki , p. , . Voorbeelden van uitspraken waarin een ruime uitleg van
de doctrine werd aangehangen: Bolton v Liverpool Corporation ()  M & K , p. -
(Lord Brougham); Pearse v Pearse, (),  DE G. & SM. , ; Manser v. Dix, ()
K. & J. , ; Lawrence v. Campbell, ()  Drew , . Voor een meer beperkte
uitleg van de doctrine zie bijvoorbeeld de volgende uitspraken: Storey v Lord Lennox ()
 Keen , -; Nias v Northern and Eastern Railway Co ()  M & Cr ; Original Hartlepool Collieries v Moon ()  LT . Zie hierover ook Three Rivers , par.
 (Lord Carswell).
. () LR  Ch App , . Thanki , p. .
. Zie hierover bijvoorbeeld de hierna onder (iii) te bespreken uitspraak in Three Rivers .
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attributes to the business of legal professors, or any particular disposition to afford them protection, though certainly it may not be very easy to discover why a
like privilege has been refused to others, and especially to medical advisers. But
it is out of regard to the interests of justice, which cannot be upholden, and to
the administration of justice, which cannot go on without the aid of men skilled in jurisprudence, in the practice of the courts, and in those matters affecting rights and obligations which form the subject of all judicial proceedings. If
the privilege did not exist at all, every one would be thrown upon its own legal
resources; deprived of all professional assistance, a man would not venture to
consult any skilful person, or would only dare to tell his counsellor half his case.’

Met deze uitspraak kwam vast te staan dat het in het algemeen belang van de
rechtspleging (the interests of justice) en van een goede rechtsbedeling (administration of justice) is dat een cliënt zich zowel in als buiten rechte tot een juridisch
deskundige, de advocaat, kan richten voor bijstand en advies, en daarbij volledige openheid kan betrachten, zonder te moeten vrezen voor openbaarmaking van
zijn geheimen. Het ontbreken van gegarandeerde vertrouwelijkheid zou tot gevolg
kunnen hebben dat een rechtzoekende geen deskundig adviseur zou inschakelen,
of niet volledig open zou durven zijn over de achtergrond van zijn zaak.

(iv) Ontwikkeling litigation privilege
Tot ver in de tweede helft van de e eeuw concentreerden de vragen omtrent de
grondslag en reikwijdte van legal professional privilege zich op de bescherming
van tussen advocaat en cliënt gewisselde documenten en vertrouwelijke communicatie. Hoewel in de hiervoor genoemde uitspraken werd gesproken over legal
professional privilege, ging het in deze uitspraken in feite om wat we tegenwoordig legal advice privilege noemen. Het later ontwikkelde tweede sub-onderdeel
van legal professional privilege, het beginsel van litigation privilege, is (mede) gebaseerd op een andere grondslag.
Aan het einde van de e eeuw zijn drie uitspraken gewezen die – achteraf
gezien – van belang zijn geweest voor de ontwikkeling van wat we nu aanmerken als het sub-onderdeel van legal professional privilege: litigation privilege.
In de tijd dat deze uitspraken zijn gewezen werd het onderscheid tussen beide
sub-onderdelen nog niet helder gemaakt en in deze uitspraken werd de benaming
litigation privilege nog niet gebruikt en ging het om legal professional privilege
in het algemeen.
. Anderson v Bank of British Columbia (), The Southwark and Vauxhall Water Company
v Quick (), en Wheeler v Le Marchant (). Thanki , p. ,  en . Zie ook
Three Rivers , par. .
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Anderson v Bank of British Columbia
In Anderson v Bank of British Columbia was de vraag aan de orde of een brief
van de directeur van een filiaal van de bank in Columbia die gericht was aan de
general manager van het hoofdkantoor van de bank in Londen onder de bescherming van legal professional privilege viel. De brief was opgesteld en verstuurd op
verzoek van de general manager van de bank in Londen, om opheldering te geven
over bepaalde feiten die door de wederpartij – Anderson – in een sommatiebrief
waren gesteld. De briefwisseling had plaatsgevonden voordat door Anderson tegen
de bank een procedure werd gestart.
Zowel in eerste aanleg als in appel werd aan de Bank of British Columbia ten
aanzien van die brief een beroep op legal professional privilege ontzegd, kort gezegd omdat de brief werd aangemerkt als een intern document van de bank en
niet aannemelijk werd geacht dat de brief was opgesteld met het oog op het verkrijgen van juridisch advies van een advocaat. In deze zaak werd de stand van de
jurisprudentie als volgt samengevat: De bescherming van het privilege reikt verder
dan de rechtstreekse communicatie tussen de advocaat en zijn cliënt. Onder de
reikwijdte van het privilege valt ook vertrouwelijke communicatie die via derden
verloopt. Ook geldt het privilege indien een advocaat of een door hem ingeschakelde derde (dat kan ook de cliënt zijn) nadere informatie opvraagt bij derden,
mits de communicatie in verband staat met een voorgenomen of aanhangige procedure.
Over de grondslag van dit beginsel, waarmee in feite de bescherming van het
privilege werd uitgebreid tot communicatie met of via derden, mits die communicatie gevoerd wordt in de context van een (aanstaande) procedure, overwoog
James L.J. (in appel):
“I think they may possibly all be based upon this, which is an intelligible principle, that as you have no right to see your adversary’s brief, you have no right
to see that which comes into existence merely as the materials for the brief.”

Het beginsel strekt dus (mede) tot bescherming van het recht van iedere partij om
in vertrouwelijkheid zijn procespositie te kunnen voorbereiden. Er werd in deze
uitspraak door Mellish, L.J. overigens wel al met zoveel woorden verwezen naar
“two classes of privilege”:
“(..) that a man is not bound to disclose confidential communications made between him and his solicitor, directly, or through an agent who is to communicate

. ()  Ch D .
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them to the solicitor; or, secondly, that he is not bound to communicate evidence
which he has obtained for the purpose of litigation”.

Southwark and Vauxhall Water Company v Quick
In Southwark and Vauxhall Water Company v Quick werd de regel nog nader
uitgewerkt. Ook documenten die, al dan niet op verzoek van de behandelend
advocaat worden opgesteld in verband met een voorgenomen procedure, vallen
onder legal privilege mits ze te goeder trouw zijn opgesteld met de intentie om ze
aan de advocaat voor te leggen ter verkrijging van zijn advies. Het is bovendien
niet relevant of de stukken uiteindelijk aan de advocaat zijn voorgelegd of niet. In
deze zaak werd aangenomen dat hiervan sprake was, zodat het verzoek van Quick
om inzage te krijgen in notities van Southwark and Vauxhall Water Company
werd afgewezen. De notities waren op eigen initiatief opgesteld met als doel ze aan
een advocaat voor te leggen ter onderbouwing van een claim en waren nog niet
allemaal aan de advocaat voorgelegd.

Wheeler v Le Marchant
In Wheeler v Le Marchant trachtte de verweerder in de procedure – Le Marchant -correspondentie die was uitgewisseld tussen zijn advocaat en de surveyor
van verweerder onder de bescherming van legal professional privilege te brengen.
De correspondentie had plaatsgevonden vóór aanvang van een gerechtelijke procedure op initiatief van de advocaat, teneinde bepaalde informatie te krijgen die
de advocaat nodig had om zijn cliënt beter te kunnen adviseren. Een dergelijke
uitbreiding van legal professional privilege werd in hoger beroep afgewezen en niet
noodzakelijk geacht voor de vrije communicatie met een advocaat ter verkrijging
van zijn juridisch advies.
In deze uitspraak werden de regels nogmaals op een rijtje gezet en nader verfijnd. Communicatie tussen de advocaat en de cliënt buiten de context van een
juridische procedure is beschermd, ook indien de cliënt zich bij de communicatie
met zijn advocaat door een derde laat vertegenwoordigen of indien de advocaat
zich bij deze communicatie door een ondergeschikte laat vertegenwoordigen. Indien sprake is van een voorgenomen, te verwachten of aanhangige procedure, valt
ook de bewijsverzameling door de advocaat (en communicatie met derden in dit
verband) met het oog op het instellen van een procedure of de verdediging in de
procedure onder de bescherming van legal professional privilege.
. ()  QBD .
. ()  Ch D .
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In deze zaak had de surveyor weliswaar werkzaamheden voor de cliënt verricht, maar die werkzaamheden waren er niet op gericht om het juridisch advies
van een advocaat te verkrijgen. De surveyor kon niet in de hierboven bedoelde zin
als vertegenwoordiger van de cliënt in de communicatie met de advocaat worden
aangemerkt. Ook stond vast dat de advocaat de surveyor niet had ingeschakeld
in verband met een voorgenomen of aanhangig rechtsgeding. Indien dit wel was
komen vast te staan zou de communicatie wel onder de bescherming van legal
professional privilege kunnen vallen. Het zou dan immers gaan om communicatie
met een derde ter voorbereiding van een aanstaande procedure.
De lijn die volgde uit genoemde drie uitspraken, was dat voortaan ook documenten en communicatie die buiten de vertrouwensrelatie advocaat-cliënt waren
tot stand gekomen of uitgewisseld onder de bescherming van legal professional
privilege konden vallen, zij het dat er wel een verband werd verlangd met een
voorgenomen, verwachte of aanhangige procedure.
De rechtvaardiging voor deze uitbreiding werd (onder meer) gezocht in de
specifieke kenmerken van een adversaire procedure, op grond waarvan een partij
in de procedure geen recht heeft op inzage van de brief van de tegenpartij, en dus
ook niet op inzage in de voorbereidende stukken.
3.4.4

Ontwikkeling grondslag legal advice privilege vanaf de 20ste eeuw

In de ste eeuw bouwde de jurisprudentie voort op het uitgangspunt dat legal
professional privilege het algemeen belang van de rechtspleging en van een goede
rechtsbedeling dient, en meer specifiek het belang dat iedere cliënt zich in vertrouwen tot een advocaat voor bijstand en advies moet kunnen wenden.

(i) Legal advice privilege; belangenafweging
Het duurde tot ver in de ste eeuw dat in een gezaghebbende uitspraak duidelijk werd uitgesproken dat de grondslag van het legal professional privilege (ten
aanzien van de communicatie tussen de cliënt en zijn advocaat) gebaseerd was op
een afweging van twee botsende algemene maatschappelijke belangen, waarbij
het algemeen belang dat wordt gediend door legal professional privilege diende
te prevaleren.
Aan de uitspraak waarin dit werd bepaald, R v Derby Magistrates Court, ex
p B, lagen de volgende feiten ten grondslag. In  was een -jarig meisje
. Zie ook Three Rivers , par. -. Thanki , p. .
. Zie bijvoorbeeld Balabel v Air India (C.A) , Ch, , (p.  en ).
. []  A.C. , .
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omgebracht, in verband waarmee appellant in deze zaak destijds was gearresteerd.
Nadat appellant aanvankelijk een bekentenis had afgelegd, had hij kort voordat
de zaak voor de rechter kwam zijn verklaring ingetrokken en verklaard dat niet hij
maar zijn stiefvader het meisje had vermoord. Appellant werd in de toenmalige
rechtszaak vrijgesproken.
In  werd de stiefvader gearresteerd voor de moord op het meisje en stond
hij terecht in committal proceedings. In deze procedure verlangde de stiefvader inzage in bepaalde documenten waaruit de instructies van appellant aan zijn toenmalige advocaat ten tijde van de moord zouden blijken. De behandelende rechter
in eerste aanleg (stipendiary magistrate) maakte een belangenafweging tussen het
algemene belang van bescherming van vertrouwelijke communicatie met een advocaat enerzijds en het algemene belang dat het relevante bewijs beschikbaar zou
moeten zijn voor de verdediging anderzijds en liet in deze zaak het belang van de
verdediging prevaleren. De rechter in eerste aanleg maakte dus een individuele belangenafweging. De Divisional Court liet deze beslissing in appel in stand.
Bij de behandeling van deze zaak door de House of Lords stond de vraag centraal of bij een beroep op legal professional privilege wel ruimte was voor een belangenafweging door de rechter op grond van de individuele feiten en omstandigheden in een zaak.
De twee ‘botsende’ belangen werden door Lord Nicholls als volgt omschreven:
“Legal professional privilege is concerned with the interaction between two aspects of the public interest in the administration of justice. The public interest
in the efficient working of the legal system requires that people should be able to
obtain professional legal advice on their rights and liabilities and obligations.
This is desirable for the orderly conduct of every day affairs. Similarly, people
should be able to seek legal advice and assistance in connection with the proper
conduct of court proceedings. To this end communications between clients and
lawyers must be inhibited […]
The other aspect of the public interest is that all relevant material should be
available to courts when deciding cases. Courts should not have to reach decisions in ignorance of the contents of documents or other material which, if disclosed, might well affect the outcome.”

. Een dergelijke belangenafweging door de rechter had bijvoorbeeld plaatsgevonden in Reg v
Barton ()  WLR  en in Reg v Ataou () Q.B. , maar de vraag was of dit
terecht was.
. []  AC ,  (HL).
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Het gaat dus enerzijds om het algemene belang dat een rechter moet kunnen beschikken over alle relevante informatie om een uitspraak te kunnen wijzen (volledig en juist geïnformeerd moet zijn), en anderzijds het algemene belang dat
voor de goede werking van het rechtssysteem een ieder toegang moet hebben tot
professioneel juridisch advies en daarbij verzekerd moet zijn van onbelemmerde
communicatie met een advocaat. Na een uitvoerige historische analyse van oude
rechtspraak formuleerde Lord Taylor of Gosforth de grondslag van legal professional privilege als volgt:
“In Balabel v Air India () Ch  the basic principle justifying legal professional privilege was again said to be that a client should be able to obtain legal
advice in confidence. The principle which runs through all these cases, and the
many other cases which were cited, is that a man must be able to consult his
lawyer in confidence, since otherwise he might hold back half the truth. The
client must be sure that what he tells his lawyer in confidence will never be revealed without his consent. Legal professional privilege is thus much more than
an ordinary rule of evidence, limited in its application to the facts of a particular case. It is a fundamental condition on which the administration of justice
as a whole rests…once any exception to the general rule is allowed, the client’s
confidence is necessarily lost.”

Legal professional privilege is dus veel meer dan een bewijsrechtelijke regel waarvan de toepassing afhankelijk zou zijn van de individuele omstandigheden van een
zaak. Daarbij wijst Lord Taylor of Gosforth erop dat een individuele belangenafweging op grond van de merites van een zaak in strijd zou zijn met de reeds lang
aanvaarde regel dat een document beschermd blijft door legal professional privilege zolang de cliënt er geen afstand van heeft gedaan: ‘once privileged, always
privileged’. Een cliënt moet daar onvoorwaardelijk op kunnen vertrouwen; het
toestaan van uitzonderingen op het algemene beginsel aan de hand van een ad hoc
beoordeling van de omstandigheden van een zaak zou afbreuk doen aan dit vertrouwen. Bovendien zou een individuele belangenafweging in strijd komen met
de regel dat de weigering van een cliënt om afstand te doen van legal professional
privilege om wat voor reden dan ook, door de rechter niet kan worden onderzocht
of in twijfel getrokken.

. Zie ook Greenough v Gaskell; Grant v Downs ()  C.L.R. , .
. Lord Lloyd of Berwick stelde zich nog de vraag of het nog wel gerechtvaardigd was dat de
rechter de beslissing van de cliënt niet kon toetsen, bijvoorbeeld indien de cliënt geen gerechtvaardigd belang meer had bij het inroepen van legal professional privilege, maar zag in
deze zaak geen aanleiding om deze vraag te beantwoorden.
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Volgens Lord Taylor of Gosforth is er op grond van de uit de jurisprudentie voortvloeiende regels dus geen ruimte voor een belangenafweging door de rechter op
grond van de individuele omstandigheden in een zaak, oftewel in zijn woorden:
“If a balancing exercise was ever required in the case of legal professional privilege, it was performed once and for all in the th century, and since then
has applied across the board in every case, irrespective of the client’s individual
merits.”

Het legal professional privilege is niet gegeven in het individuele belang van de
cliënt, maar in het algemene belang dat moet worden voorkomen dat (potentiële)
cliënten ervan worden weerhouden een advocaat in te schakelen en daarbij de volledige waarheid te vertellen. Dat dit laatste belang prevaleert is al eeuwen geleden
aanvaard en sedertdien steeds bevestigd.
In een zaak van iets latere datum – In re L (A Minor) (Police Investigation:Privilege)- vatte Lord Nicholls of Birkenhead de relevante belangenafweging en de
uitkomst daarvan nog eens duidelijk samen:
“The public interest in a party being able to obtain informed legal advice
in confidence prevails over the public interest in all relevant material being
available to courts when deciding cases.”

(ii) Het belang van een vrije en volledige communicatie en het belang
van professioneel juridisch advies
Het belang dat cliënten erop kunnen vertrouwen dat ze bij hun advocaat vrijuit
kunnen spreken, en het belang dat ze daarbij de feiten zo volledig mogelijk en
naar waarheid weergeven (the need for candour), is ook daarna in diverse gezaghebbende uitspraken bevestigd, zowel in Engeland als in andere common law landen. Een voorbeeld van een belangrijke uitspraak uit een ander common law
land is de uitspraak van de US Supreme Court, Upjohn Co v United States ,
waarin Justice Rehnquist de functie van legal professional privilege als volgt omschreef:

. De beslissingen in Reg v Barton en Reg v Ataou werden dan ook geacht een onjuist oordeel
in te houden en werden door deze uitspraak overruled.
. () AC , .
. Zie over the need for candour, voor oude rechtspraak: Pearse v Pearse ()  De G & Sm;
Anderson v Bank of British Columbia ()  Ch D ,  (Jessel MR); en meer recent:
Balabel v Air India ()  Ch ,  (CA).
. ()  US .
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“to encourage full and frank communication between attorneys and their clients
and thereby promote broader public interests in the observance of law and administration of justice. The privilege recognises that sound legal advice or advocacy depends upon the lawyer being fully informed by the client.”

In R(Morgan Grenfell & Co Ltd) v Special Comr of Income Tax  omschreef Lord
Hoffman legal professional privilege als “a necessary corrolary of the right of any
person to obtain skilled advice about the law” en overwoog verder dat:
“Such advice cannot be effectively obtained unless the client is able to put all
the facts before the adviser without fear that they may afterwards be disclosed
and used to his prejudice.”

In B v Auckland District Law Society gaf Lord Millett de volgende rechtvaardiging voor legal professional privilege:
“a lawyer must be able to give his client an absolute and unqualified assurance
that whatever the client tells him in confidence will never be disclosed without
his consent.”

(iii) Three Rivers 6
De afwegingen die in de hiervoor besproken zaken zijn gemaakt werden in de uitspraken zelf geplaatst in het kader van legal professional privilege in het algemeen.
Aangezien het in deze zaken specifiek ging om communicatie tussen advocaat en
cliënt worden ze met name geacht van belang te zijn voor de rechtvaardiging van
wat we nu scharen onder legal advice privilege. In  heeft de House of Lords
de belangrijke uitspraak Three Rivers  gewezen. De uitspraak is met name om
twee redenen van belang. In de eerste plaats omdat de uitspraak de rechtvaardiging en het belang van legal professional privilege nog eens onderstreept. In de
tweede plaats omdat in deze zaak uitdrukkelijk een onderscheid werd gemaakt
tussen de grondslag van legal advice privilege en litigation privilege. Het ging in
deze zaak om een beroep op legal advice privilege.

. Zie voor vergelijkbare uitspraken uit andere common law landen, bijv: Jones v Smith ()
 SCR  (Supreme Court of Canada); Baker v Campbell ()  CLR  (High Court
of Australia; “essential for the orderly and dignified conduct of individual affairs in a social
atmosphere which is being poisoned by official and unofficial eavesdropping and other invasions of privacy”; Comr of Inland Revenu v West-Walker () NZLR  (Court of Appeal
of New Zealand). Three Rivers , par. .
. ()  AC ,, par. .
. ()  AC , , par .
. Three Rivers DC v Bank of England (No ) (HL(E )) ()  AC.
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Achtergrond Three Rivers procedures
De diverse procedures die aan deze uitspraak vooraf gingen vloeiden voort uit de
val van de Bank of Credit and Commerce International SA (“BCCI”) in . Na
het faillissement van BCCI werd er door de minister van financiën, de Chancellor
of the Exchequer, een onderzoeker benoemd, Bingham LJ. Deze onderzoeker was
aangesteld om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar het door de Bank
of England op grond van de Banking Act uitgeoefende toezicht op de BCCI.
Met het oog op dit onderzoek (hierna ook: de Bingham Inquiry ) stelde de
Bank of England drie interne medewerkers aan, die verantwoordelijk waren voor
alle communicatie met degenen die de Bingham Inquiry uitvoerden. Deze medewerkers en de van tijd tot tijd door hen ingeschakelde andere medewerkers van
de Bank werden aangeduid als de Bingham Inquiry Unit (“BIU”). Het advocatenkantoor Freshfields werd door de Bank of England ingeschakeld om haar bij te
staan in dit onderzoek. In  werd het Bingham Inquiry Rapport gepubliceerd.
Dit rapport was aanleiding voor talrijke procedures die door rekeninghouders van
BCCI en door de liquidators van BCCI tegen de Bank of England werden ingesteld, waaronder de procedures van Three Rivers DC tegen de Bank.

Uitspraak in Three Rivers 6
In de zaak stond centraal het verzoek van Three Rivers om disclosure van een groot
aantal documenten en de weigering van de Bank om hieraan te voldoen op grond
van legal professional privilege. De uitspraak was vooral baanbrekend omdat er
een principiële uitspraak werd gedaan over de reikwijdte van het sub-onderdeel
legal advice privilege. Die principiële uitspraak was nodig omdat de beperkte uitleg die de Court of Appeal had gegeven aan het begrip “cliënt” veel kritiek en onduidelijk opleverde.
In de uitspraak wordt echter ook uitvoerig stil gestaan bij de grondslag van
legal professional privilege en de rechtvaardiging ervan in de huidige tijd. Zoals in de uitspraak naar voren komt, kenmerkte de ontwikkeling van het beginsel
legal professional privilege in common law zich door het zoeken naar een evenwicht in de belangenafweging tussen waarheidsvinding en vertrouwelijkheid.
. Three Rivers , par..
. Three Rivers , par. . Zie ook de standpunten van de intervenierende partijen, de Attorney
General, de Law Society, en de Bar Council.
. Zie ook Three Rivers , par. . The Court of Appeal had vraagtekens gesteld bij de rechtvaardiging van legal advice privilege. Zie Thanki , p. , waarin wordt gesteld dat de Court
of Appeal van de verkeerde veronderstelling uitging dat legal advice privilege een uitvloeisel
was van litigation privilege.
. Thanki , p. . Three Rivers , par. .
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De overwegingen die hierbij een rol hebben gespeeld zijn door Lord Carswell in
Three Rivers  als volgt omschreven:
“Determining the bounds of the privilege involves finding the proper point
of balance between two opposing imperatives, making the maximum relevant
material available to the court of trial and avoiding unfairness to individuals
by revealing confidential communications between their lawyers and themselves. The practice which has developed is a reconciliation between these principles […] There is a considerable public interest in each of these. The importance of keeping to a minimum the withholding of relevant material from the
court[…] is self-evident. It was stressed by Wigmore (Evidence, vol , para 
Mc Naughton rev. ), who expressed the opinion that the privilege should be
strictly confined within the narrowest possible limits consistent with the logic
of its principle, an approach echoed in the speech of Lord Edmund-Davies in
Waugh v British railways Board [] AC  at . The competing principle of legal professional privilege is also rooted in public policy: cf B v Auckland District Law Society []  AC , paras -. It is not based upon the
maintenance of confidentiality, although in earlier case-law that was given as
its foundation. If that were the only reason behind the principle the same privilege would be extended to such confidants as priests and doctors, whereas it has
been settled in line of authority stemming from the Duchess of Kingston’s case
()  East PC  that it is confined to legal advisers.”

In het zoeken naar een evenwicht in de belangenafweging is voorrang verleend
aan het algemene belang dat wordt gediend door het beginsel van legal professional privilege. Uit deze overweging wordt ook duidelijk dat het beschermen
van vertrouwelijkheid in een professionele relatie niet voldoende rechtvaardiging
oplevert. Het gaat om het vereiste van vertrouwelijkheid in combinatie met het
belang van de toegang tot deskundig en gedegen juridisch advies. Dat is ook de
rechtvaardiging voor het feit dat vertrouwelijke communicatie met andere vertrouwenspersonen, zoals geestelijken en medici, niet dezelfde bescherming geniet.
Baroness Hale overwoog in Three Rivers  meer specifiek over de rechtvaardiging
van het sub-onderdeel legal advice privilege:
“Legal advice privilege restricts the power of a court to compel the production of
what would otherwise be relevant evidence. It may thus impede the proper administration of justice in the individual case. This makes the communications
covered different from most other types of confidential communication, where
. Three Rivers , par. . Lord Carswell verwijst voor zijn conclusies onder meer naar de overwegingen van Lord Brougham in Greenough v Gaskell, op p. - van die uitspraak.

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 117

31/07/2017 16:01:37

118

Hoofdstuk 3. Grondslag van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt

the need to encourage candour may be just as great. But the privilege is too well
established in the common law to be doubted now. And there is a clear policy
justification for singling out communications between lawyers and their clients
from other professional communications. The privilege belongs to the client, but
it attaches both to what the client tells his lawyer and to what the lawyer advises his client to do. It is in the interests of the whole community that lawyers
give their clients sound advice, accurate as to the law and sensible as to their
conduct. The client may not always act upon that advice…but there is always
a chance that he will. And there is little or no chance of the client taking the
right or sensible course if the lawyer’s advice is inaccurate or unsound because
the lawyer has been given an incomplete or inaccurate picture of the client’s position.”

Gedegen juridische advisering vergroot de kans op maatschappelijk wenselijk gedrag en is in het belang van de samenleving. De mogelijkheid dat cliënten zich
ook daadwerkelijk naar dat advies zullen gedragen, rechtvaardigt het mogelijk
frustreren van bewijsverzameling in individuele zaken. De mogelijkheid dat clienten zich maatschappelijk wenselijk gedragen wordt echter verkleind, indien het
juridisch advies van de advocaat onjuist of onvolledig zou zijn als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverschaffing door de cliënt.
Ook Lord Scott gaat in Three Rivers  uitvoerig in op de grondslag en rechtvaardiging van legal advice privilege en onderschrijft aan de hand van de relevante
rechtspraak het belang van de samenleving dat cliënten zich onbelemmerd voor
advies tot een advocaat kunnen wenden, zodat: “the clients may achieve an orderly
arrangement of their affairs”.
Hij merkt op dat er weliswaar ook veel individuele gevallen denkbaar zijn
waarin cliënten ook zonder garantie van geheimhouding het niet bezwaarlijk zouden vinden om alles aan hun advocaat te vertellen. Lord Scott benadrukt echter
dat het algemeen belang bij onbelemmerde advisering, juist in een tijd van uitdijende onderzoeks- en controlebevoegdheden van diverse instanties, moet prevaleren:
“(..) it is necessary in our society, a society in which the restraining and controlling framework is built upon a belief in the rule of law, that communications
between clients and lawyers, whereby the clients are hoping for the assistance of
the lawyers’ legal skills in the management of their (the clients’) affairs, should

. Three Rivers , par. .
. Three Rivers , par. .
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be secure against the possibility of any scrutiny from others, whereby the police,
the executive, business competitors, inquisitive busybodies or anyone else.”

De grondslag en de rechtvaardiging van legal professional privilege in het algemeen
en legal advice privilege in het bijzonder is door de House of Lords uitspraak in
Three Rivers  dus stevig verankerd. Het is in het belang van de rechtspleging
en van een goede rechtsbedeling dat cliënten zich onbelemmerd voor bijstand en
advies tot een advocaat kunnen wenden, los van het feit of de inschakeling van
een advocaat in verband staat met een (voorgenomen of verwachte) procedure, en
cliënten moeten er onvoorwaardelijk op kunnen vertrouwen dat de communicatie
met de advocaat zonder hun toestemming niet naar buiten komt.
3.4.5

Ontwikkeling grondslag litigation privilege vanaf de 20ste eeuw

In de ste eeuw bouwde de jurisprudentie voort op de grondslag die in een aantal uitspraken aan het einde van de e eeuw was aanvaard voor wat we nu litigation privilege noemen. Dit sub-onderdeel van legal professional privilege, dat een
connectie met een (te verwachten of aanhangige) procedure veronderstelt, vloeit
voort uit de specifieke eisen die adversaire procedures met zich meebrengen.
Kenmerken van een adversaire procedure zijn onder meer de procedurele gelijkheid tussen de partijen bij die procedure en de in beginsel passieve houding van
de rechter, met name ten aanzien van de bewijsverzameling.
In In Re L (A Minor) (Police Investigation: Privilege) werd litigation privilege
door Lord Jauncey omschreven als ‘ essentially a creature of adversarial proceedings’.
. Lord Scott verwijst in de passage naar par. . – . van Zuckerman’s Civil Procedure
(), waar de auteur de grondslag van legal advice privilege omschrijft als “rule of law rationale”.
. Zie ook nog de bevestiging hiervan in par.  als verwoord door Lord Rodger of Earlsferry:
“the public interest in people being properly advised on matters of law is held to outweigh the
competing public interest in making the evidence available.”
. Zie ook D v NSCPCC () AC , -, voor de rechtvaardiging van het uitgangspunt
dat het privilege even relevant is buiten de context van een procedure. Zie ook Three Rivers
, par. . Zie ook Thanki , p. .
. Zie met name de reeds aangehaalde passage in Andersen v Bank of British Columbia, ()
 Ch D ,  (CA): “..as you have no right to see your adversary’s brief, you have no right
to see that which comes in existence merely as materials for the brief ”. Zie ook Causton v
Mann Egerton ()  WLR ,  (CA) (Roskill LJ). Thanki , p. .
. () AC , . Thanki , p. . Lord Jauncy bedoelde hier overigens ook mee dat
een rapport dat was opgesteld voor gebruik in een niet-adversaire procedure niet onder de
bescherming van litigation privilege viel.
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In jurisprudentie in de ste eeuw is litigation privilege ook wel geplaatst in
het kader van het recht op een eerlijk proces. In diverse uitspraken is benadrukt
dat de vertrouwelijke voorbereiding van een gerechtelijke procedure als een van de
eisen van een eerlijk proces moet worden aangemerkt.
Ook de grondslag van litigation privilege impliceert een belangenafweging:
kort gezegd tussen het algemeen belang van de vertrouwelijke voorbereiding van
een gerechtelijke procedure en het algemeen belang van de waarheidsvinding.
Hoewel de hiervoor genoemde rechtvaardiging van litigation privilege reeds sinds
eind e eeuw in een groot aantal uitspraken was aanvaard, heeft de begrenzing
van het beginsel tot de nodige discussie geleid. Een complicerende factor is hierbij
vermoedelijk geweest dat – anders dan bij een beroep op legal advice privilege –
een beroep op litigation privilege altijd stukken of communicatie betreft waarbij
derden (waarmee wordt bedoeld: niet de advocaat of de cliënt) zijn betrokken.

Waugh v British Railways Board
In de ste eeuw gaf de rechtspraak lange tijd geen eenduidig antwoord op de
vraag wanneer een stuk onder de bescherming van litigation privilege viel. Het
duurde tot  voordat de House of Lords de kans kreeg om zich hierover uit te
spreken in de zaak Waugh v British Railways Board. In deze zaak procedeerde
de weduwe Waugh tegen de ex-werkgever van haar man. Haar man was treinmachinist geweest voor British Railways Board en tijdens zijn werk bij een treinbotsing om het leven gekomen. In de rechtszaak die de weduwe vervolgens aanspande
tegen British Railways Board verzocht zij om inzage van een intern onderzoeksrapport, dat kort na het ongeluk door werknemers van British Railways Board
was opgesteld. Het betrof een rapport waarin aan de hand van interviews met
mogelijke getuigen werd getracht zoveel mogelijk feiten rond de toedracht van
het ongeluk te verzamelen.
Volgens de affidavit die namens de British Railways Board in de procedure werd overgelegd was het rapport voor meerdere doeleinden opgesteld. Het
rapport was enerzijds opgesteld met het oog op interne rapportagevereisten en
. Zie bijv. Re Saxton ()  WLR ,  (Lord Denning); Baker v Campbell () 
CLR ,  (Brennan J.). Thanki , p. .
. Robert Hitchins Ltd v ICL (CA,  December ), Simon Brown LJ; Sumimoto Corporation v Credit Lyonnais Rouse Ltd ()  WLR , par  (CA) (Jonathan Parker LJ);
Three Rivers , par  (Lord Rodger). Zie ook de passage van Lord Steyn LJ in Oxfordshire
CC v M () Fam ,  (CA), waarin hij litigation privilege aanmerkt als “an auxiliary
principle buttressing the constitutional right of access to justice”. Thanki , p.  en .
. Zie de uitvoerige jurisprudentiebeschrijving in Waugh v British Railways Board en in Seabrook v. British Transport Commission ()  WLR .
. () AC , .
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veiligheidsprocedures, als gevolg waarvan het rapport zowel naar het bestuur als
naar een railways inspectorate werd gezonden. Anderzijds was het rapport ten behoeve van de advocaat van de board opgesteld, teneinde deze in staat te stellen de
board te adviseren en eventuele uit het ongeluk voortvloeiende procedures voor te
bereiden. De discussie spitste zich toe op de vraag of dit rapport onder litigation
privilege viel. Ten aanzien van de grondslag voor litigation privilege overwoog
Lord Wilberforce het volgende:
“It is sometimes ascribed to the exigencies of the adversary system of litigation
under which a litigant is entitled within limits to refuse to disclose the nature of
his case until the trial. Thus one side may not ask to see the proofs of the other
side’s witnesses or the opponent’s brief or even know what witnesses will be called: he must wait until the card is played and cannot try to see it in the hand.
(..)A more powerful argument to my mind is that everything should be done in
order to encourage anyone who knows the facts to state them fully and candidly
– as Sir George Jessel M.R. said, to bare his breast to his lawyer: Anderson v.
Bank of British Columbia ()  Ch. D. , . This he may not do unless
he knows that his communication is privileged.”

Het belang van een gedegen voorbereiding van een procedure door een advocaat
vereist een zo volledig mogelijk inzicht in de feiten die ten grondslag liggen aan
een vordering of verweer. En de juistheid en volledigheid van informatieverstrekking, ook door derden, kan alleen maar worden bewerkstelligd indien vertrouwelijkheid is gegarandeerd.
Daarnaast constateerde Lord Wilberforce dat legal privilege weliswaar noodzakelijk was om eerlijkheid te bevorderen in verklaringen die worden opgesteld
met het oog op een gerechtelijke procedure, maar dat het privilege geen vereiste
was voor verklaringen die worden opgesteld met een ander doel: bijvoorbeeld om
de veiligheidsaspecten van een spoorwegonderneming te bevorderen. Op grond
van de eisen van een goede rechtsbedeling was er een groot belang bij openbaarmaking een onderzoeksrapport zoals het rapport in de onderhavige zaak, omdat
dit naar alle waarschijnlijkheid het best beschikbare bewijs zou opleveren voor de
toedracht van het ongeluk.
Om dit evident algemene belang opzij te zetten voor litigation privilege moet
op zijn minst het overhandigen van het rapport ter advisering door de advocaat als
belangrijkste oogmerk (dominant purpose) voor het opstellen ervan zijn geweest.
. Zie ook Three Rivers , par. .
. De dominant purpose had volgens de House of Lords de voorkeur boven de eerder aanvaarde
one of the purposes test of appreciable purpose test, of de sole purpose test.
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In deze zaak werd aangenomen dat het rapport niet hoofdzakelijk met het oog op
juridische advisering was opgesteld, zodat het beroep op litigation privilege werd
afgewezen. Na jarenlange onduidelijkheid resulteerde de belangenafweging die
in Waugh werd gemaakt dus in de aanvaarding van de dominant purpose test.
Tegenwoordig worden wel vraagtekens gezet bij de rechtvaardiging van litigation privilege. Volgens critici is met de invoering van de Civil Procedures Rules
meer de nadruk komen te liggen op pre-trial disclosure, zodat de rechtvaardiging
voor litigation privilege daarmee op zijn minst heroverwogen moet worden.
3.4.6

Functie van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en
cliënt in Engeland

In Engeland is de vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en cliënt
meer beschermd dan de vertrouwelijke communicatie met andere professionals.
De grondslag van legal professional privilege heeft zich in de loop der eeuwen
ontwikkeld. Lange tijd was de bescherming van de vertrouwelijkheid tussen de
advocaat en zijn cliënt als grondslag aangemerkt. Vanaf het begin van de e eeuw
werd aangenomen dat legal professional privilege het algemeen belang van de
rechtspleging en van een goede rechtsbedeling diende. Het doel van legal professional privilege was dat een cliënt zich zowel in als buiten rechte tot een juridisch
deskundige, de advocaat, zou kunnen richten voor bijstand en advies en daarbij
volledige openheid zou kunnen betrachten, zonder te moeten vrezen voor openbaarmaking van zijn geheimen. Een advocaat heeft zo volledig mogelijk inzage in
de feiten nodig om zijn werk goed te kunnen doen, hetgeen van groot belang is
voor de rechtspleging.
In de  ste eeuw ontwikkelde de grondslag voor de beide sub-onderdelen van
legal professional privilege zich enigszins los van elkaar. Inmiddels is aanvaard dat
de grondslag voor legal professional privilege gebaseerd is op een afweging van
twee botsende algemene maatschappelijke belangen, waarbij het algemene belang
dat wordt gediend door legal professional privilege dient te prevaleren. Het gaat
enerzijds om het belang van de waarheidsvinding en anderzijds om het algemene
. Zie hierna nader par. ..
. Thanki, , p. . Zie de overweging van Sir Richard Scott V-C in Secretary of State for
Trade &Industry v Baker, () Ch , . Andrews , par. .-.. Zie ook
de kritiek van Lord Scott in Three Rivers, par , die er op wijst dat de civiele procedure als
gevolg van de Civil Procedure Rules in veel opzichten niet meer als een adversaire procedure
kan worden aangemerkt. Zie ook de opmerkingen van Lord Rodger of Earlsferry in Three
Rivers , par. . Zie echter voor de verdediging van de rechtvaardiging van litigation privilege: Pattenden , p.  e.v.
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belang dat voor een goede werking van het rechtssysteem een ieder toegang moet
hebben tot professioneel en gedegen juridisch advies en bijstand en daarbij verzekerd moet zijn van onbelemmerde communicatie met een advocaat. Gedegen
juridisch advies vergroot ook de kans op maatschappelijk gewenst gedrag van de
cliënt, hetgeen eveneens in het belang van de samenleving is.
Voor wat betreft legal advice privilege geldt nog dat het belang van onbelemmerde toegang tot een advocaat los staat van de vraag of de inschakeling van een
advocaat in verband staat met een voorgenomen, verwachte of aanhangige procedure en dat cliënten er onvoorwaardelijk op moeten kunnen vertrouwen dat de
communicatie met de advocaat zonder hun toestemming niet naar buiten komt.
Litigation privilege vindt haar rechtvaardiging gedeeltelijk in de specifieke eisen die adversaire procedures met zich meebrengen. Ook is litigation privilege
geplaatst in het kader van het recht op een eerlijk proces. Bij litigation privilege
is een belangenafweging gemaakt tussen enerzijds het belang van de waarheidsvinding en anderzijds het belang een vertrouwelijke en gedegen voorbereiding van
een gerechtelijke procedure.

3.5

Functie van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen
advocaat en cliënt in de gekozen rechtsstelsels

Uit het voorgaande komt naar voren dat het beginsel van vertrouwelijkheid tussen
advocaat en cliënt in de gekozen rechtstelsels een gelijke functie vervult. In de drie
gekozen rechtstelsels dient dit beginsel een algemeen maatschappelijk belang, te
weten de onbelemmerde toegang tot noodzakelijke bijstand en verdediging door
een advocaat in procedures en tot deskundig juridisch advies van een advocaat. De
advocaat vervult een onmisbare rol in de rechtsbedeling en in de rechtspleging en
cliënten moeten er onvoorwaardelijk op kunnen vertrouwen dat ze hun advocaat
in volstrekte vertrouwelijkheid kunnen raadplegen. In de drie gekozen rechtstelsels prevaleert het algemeen belang van de onbelemmerde toegang tot rechtshulp
door een advocaat boven het algemeen belang van de waarheidsvinding.
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HOOFDSTUK 4

Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen
advocaat en cliënt in Europees perspectief

4.1

Inleiding

Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen de advocaat en cliënt is niet met zoveel
woorden opgenomen in de wetgeving van de Europese Unie. Wel wordt binnen
het recht van de Europese Unie (hierna: het EU-recht) aanvaard, dat zowel het
continentale begrip ‘beroepsgeheim’ of ‘secret professionnel’ als het common law
begrip ‘legal professional privilege ’ betrekking hebben op het recht en de plicht
van de advocaat om te weigeren gegevens te openbaren die onder het beroepsgeheim vallen en het recht van de cliënt om zich te verzetten tegen kennisneming
door derden van deze gegevens. Het belang dat met genoemde begrippen wordt
gediend is hetzelfde: de bescherming van de vrije en vertrouwelijke communicatie
tussen de advocaat en de cliënt, teneinde de onbelemmerde toegang voor eenieder
tot juridisch advies en tot juridische bijstand in een procedure te garanderen. De
advocaat is degene die de rechtzoekende de toegang tot het recht en tot de rechter
moet garanderen.
Uit een aantal rechtsvergelijkende onderzoeken komt naar voren dat het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in alle lidstaten van de EU
wordt beschermd. In diverse regelingen vindt men aanwijzingen voor de aanvaarding van een gemeenschappelijk beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt. Bovendien wordt de communicatie tussen advocaat en cliënt in
Europese context beschermd in de jurisprudentie van het Europese Hof van de

. Van Gerven , p. .
. Van Gerven , p.  en .
. Conclusie van A-G Léger van  juli , HvJ EG  februari , nr. C-/, Jur.
, p. I- (Wouters), § -.
. Zie bijv. Edward’s Report , CCBE Update Edward’s Report  en Fish Report .
Stouten , p. .
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rechten van de mens (EHRM) en van het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU).
Dit hoofdstuk bevat een inventarisatie en een analyse van de uit Europese regelgeving en jurisprudentie van het EVRM en HvJ EU voortvloeiende hoofdregels en
minimumvoorwaarden ter bescherming van de vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt. Deze hoofdregels en minimumvoorwaarden vormen een
onderdeel van de toetsingscriteria in mijn onderzoek.
In par. . geef ik een overzicht van de belangrijkste bepalingen uit regelingen
in Europese context, waaruit de gemeenschappelijke erkenning van het belang
van het beroepsgeheim van de advocaat blijkt. Het beginsel van vertrouwelijke
communicatie tussen advocaat en cliënt geniet bescherming in een groot aantal
ons omringende West-Europese staten. Dat komt bijvoorbeeld naar voren in een
Gedragscode en een Handvest van de CCBE, de overkoepelende organisatie van
Europese balies. Ook wordt dit bevestigd in een aanbeveling van het Comité van
de Ministers van de Raad van Europa en een resolutie van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Daarnaast komt de verplichting om de vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt te respecteren ook naar voren
in diverse Europese richtlijnen. Zoals uit de in par. . en par. . te bespreken
jurisprudentie van het EHRM en het HvJ EU zal blijken wordt de grondslag voor
de bescherming van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt gevonden in art.
 en  EVRM. In dit kader komt ook het Handvest van de grondrechten van de
EU aan de orde. Dit Handvest bindt de lidstaten als ze het Unierecht ten uitvoer
brengen. In par. . komt in hoofdlijnen de jurisprudentie van het EHRM met
betrekking tot de bescherming van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt
aan de orde. Par. . is gewijd aan de jurisprudentie van het HvJ EU met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaat en cliënt. In
par. . volgt een samenvatting van de hoofdregels en minimumeisen en een conclusie.

4.2
4.2.1

Europese regelgeving
CCBE Gedragscode

In  is de CCBE (Conseil des barreaux européens ) opgericht, de overkoepelende organisatie van Europese balies. Deze organisatie treedt op als
. De afkorting CCBE heeft betrekking op de oorspronkelijke naam ‘Commission Consultative
des Barreaux de la Communauté Européenne’ die in  werd gewijzigd. De afkorting bleef
echter behouden.
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vertegenwoordiger en behartiger van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten Europese balies en beroepsorganisaties van advocaten bij Europese en internationale instellingen. De CCBE heeft in  de ‘Gedragscode voor Europese
advocaten’ opgesteld. Deze Gedragcode heeft als doel het geven van uniforme
regels die de gemeenschappelijke overtuiging van alle balies van de Europese Unie
en de Europees Economische Ruimte (EER) en Zwitserland weergeven. Deze regels dienen te worden toegepast door advocaten die zijn aangesloten bij de deelnemende balies en beroepsorganisaties wanneer sprake is van grensoverschrijdende
activiteiten van de advocaat binnen dat gebied.
De in deze Gedragscode omschreven taak van de advocaat in de samenleving
en de hierin neergelegde beroeps- en gedragsregels zijn in wezen een bevestiging
van de fundamentele beginselen, opgenomen in de in  door de CCBE aangenomen Verklaring van Perugia. In deze Verklaring werden de fundamentele
beginselen vastgelegd die ten grondslag liggen aan de op advocaten in de gehele
Europese Unie toepasselijke beroeps- en gedragsregels. De verklaring gaf de aanzet tot het opstellen van de latere Gedragscode.
Als onderdeel van de algemene beginselen is in artikel . van de Gedragscode
het beroepsgeheim van de advocaat opgenomen. De ratio en aard van het beroepsgeheim is in art. .. als volgt verwoord:
“Het ligt in het wezen van de taak van de advocaat, dat hem van de zijde van
zijn cliënt geheimen worden toevertrouwd en dat vertrouwelijke mededelingen
worden gedaan. Zonder de waarborg van het beroepsgeheim kan er geen vertrouwen bestaan. Het beroepsgeheim wordt derhalve erkend als essentieel en
fundamenteel recht en plicht van de advocaat.
. Deze Gedragscode is aangenomen op  oktober  en is een aantal keer gewijzigd, voor
het laatst op  mei . De Gedragscode is onderdeel van het document Charter of core
principles of the European legal profession and code of conduct for European Lawyers (versie
), te raadplegen via de website van de CCBE: www.ccbe.eu , laatst geraadpleegd op 
december .
. De vaststelling van zulke regels strekt met name tot het voorkomen van eventuele moeilijkheden die zouden kunnen voortvloeien uit de toepassing van twee verschillende sets van gedragsregels, zoals bepaald in art.  en . van Richtlijn nr. //EEG en art.  en  van
Richtlijn nr. //EG. De tekst is bindend voor de bij de CCBE aangesloten beroepsorganisaties. Zie Bannier & Fanoy , p.  e.v. CCBE Recommendations , p. .
. Zie de toelichting (Explanatory Memorandum) bij art. . en . van de Gedragscode.
. De hierin opgenomen algemene beginselen zijn ook erkend door het HvJ EG in: HvJ EG 
mei , nr. /, NJ ,  (AM&S/Commissie), zie hierna ook par. ...
. Bannier & Fanoy , p. . Toelichting bij art. . van de Gedragscode.
. De Nederlandse tekst is een officieuze vertaling. De officiële teksten zijn opgesteld in het Engels en in het Frans. Vgl. ook de Verklaring van Perugia, onder IV, te raadplegen via www.
ccbe.eu , laatst geraadpleegd op  december .
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De verplichting van de advocaat met betrekking tot het beroepsgeheim dient zowel de belangen van de rechtsbedeling als de belangen van de cliënt. Zij dient
derhalve een bijzondere bescherming van de Staat te genieten.”

De omvang van het beroepsgeheim is in art. .. weergegeven. Hierin is opgenomen dat de advocaat de geheimhouding moet respecteren van elke vertrouwelijke
mededeling die hem wordt gedaan in het kader van zijn beroepsactiviteiten. De
geheimhoudingsplicht is naar tijdsduur onbeperkt en op de advocaat rust een
verplichting om er voor te zorgen dat ook zijn personeel en allen die met hem in
beroepsverband samenwerken zijn beroepsgeheim eerbiedigen.
4.2.2

Handvest van kernbeginselen van de Europese advocaat

Naast de Gedragscode voor Europese advocaten is door de CCBE in  ook een
Handvest van kernbeginselen van de Europese advocaat aangenomen: “The Charter of core principles of the European legal profession”. Het Handvest bestaat uit
een lijst van tien beginselen die gemeenschappelijk zijn voor de uitoefening van
het beroep van advocaat in de landen van de aangesloten beroepsorganisaties. 
Het Handvest is opgesteld als ‘pan-Europees’ document met een ruimer toepassingsgebied dan de beroepsorganisaties in de staten die lid of waarnemend lid zijn
van de CCBE. De in Nederland voor de advocaat geldende kernwaarden vindt
men – in iets andere bewoordingen – in de in het Handvest opgenomen beginselen terug.
Kernbeginsel (b) benoemt het recht en de plicht van de advocaat om vertrouwelijkheid te betrachten bij de behandeling van de zaken van de cliënt en om het
. In de oorspronkelijke Engelse tekst is het aldus verwoord: “A lawyer shall respect the confidentiality of all information that becomes known to the lawyer in the course of his or her
professional activity.” De Franse tekst lijkt meer op de Nederlandse vertaling, waar gesproken
wordt van “(..)respecter le secret de toute information confidentielle”.
. Art. .. en .. van de Gedragscode.
. Aangenomen tijdens de plenaire vergadering van de CCBE van  november . Bannier
& Fanoy , p. . Het Handvest is een onderdeel van het document Charter of core
principles of the European legal profession and code of conduct for European Lawyers (versie
), te raadplegen via de website van de CCBE: www.ccbe.eu , laatst geraadpleegd op 
december .
. Zie de toelichting (Commentary) op het Handvest, onder  en . Zie Bannier & Fanoy ,
p. -.
. Het Handvest beoogt ook een hulpmiddel te zijn voor balies die streven naar een onafhankelijke organisatie in Europese staten waar de democratie nog in wording is. Zie de toelichting
op het Handvest, onder . Bannier & Fanoy , p. .
. Zie voor de Nederlandse kernwaarden par. ...
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beroepsgeheim te eerbiedigen. In dit kernbeginsel wordt tot uitdrukking gebracht
dat vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaat en cliënt tot de essentie van het beroep van advocaat behoort. Deze vertrouwelijkheid is noodzakelijk
voor het totstandkomen van de vertrouwensband tussen advocaat en cliënt. Het
Handvest benadrukt de tweeledige aard van dit beginsel: de vertrouwelijkheid eerbiedigen is niet alleen de plicht van de advocaat, maar ook een fundamenteel recht
van de cliënt. De regels die betrekking hebben op het beroepsgeheim verbieden
het gebruik van vertrouwelijke communicatie tussen de advocaat en zijn cliënt ten
nadele van de cliënt. Het maakt niet uit of de uitgewisselde informatie de meest
intieme persoonlijke informatie van de cliënt betreft danwel commerciële geheimen met een groot economisch belang. De verplichting tot het beroepsgeheim
blijft ook bestaan nadat de advocaat niet langer de cliënt vertegenwoordigt.
4.2.3

Aanbeveling rec (2000)21 van het Comité van Ministers van de
Raad van Europa

Op  oktober  heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa een
aanbeveling aangenomen met betrekking tot de vrije beroepsuitoefening van de
advocaat. De aanbeveling benadrukt de fundamentele rol van advocaten (lawyers) en beroepsorganisaties van advocaten bij de bescherming van mensenrechten
en fundamentele vrijheden. De aanbeveling richt zich in eerste instantie tot de
lidstaten en heeft als doel het bevorderen van de vrije beroepsuitoefening door
de advocaat, teneinde de rechtstatelijke rol van de advocaat te versterken. Aan de
lidstaten wordt aanbevolen om daartoe alle noodzakelijke maatregelen te nemen
om de in deze Aanbeveling neergelegde algemene beginselen te implementeren.
Beginsel I. bepaalt ten aanzien van de vertrouwelijke communicatie tussen
advocaat en cliënt:

. Het beginsel omvat zowel het beroepsgeheim, de vertrouwelijkheid van communicatie tussen
advocaten als legal professional privilege.
. Ontleend aan de eigen vertaling van het Handvest door de Orde van Vlaamse balies,  mei
, te raadplegen via www.advocaat.be , laatst geraadpleegd op  december .
. Freedom of exercise of the profession of lawyer: recommendation Rec () adopted by
the Committee of Ministers of the Council of Europe on  October  and explanatory
memorandum, te raadplegen via: http://cm.coe.int/ta/rec//fr.htm , laatst geraadpleegd op  december .
. Het begrip ‘lawyer’ wordt hier als volgt gedefinieerd: “a person qualified and authorised according to the national law to plead and act on behalf of his or her clients, to engage in the
practice of law, to appear before the courts or advise and represent his or her clients in legal
matters.”, zie Aanbeveling, p. .
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“All necessary measures should be taken to ensure the respect of the confidentiality of the lawyer-client relationship. Exceptions to this principle should be
allowed only if compatible with the Rule of Law”.

Er rust op de lidstaten een verplichting om de vertrouwelijkheid in de relatie tussen advocaat en cliënt te respecteren. Uitzonderingen op dit beginsel zijn slechts
toegestaan mits ze in overeenstemming zijn met de beginselen van de rechtstaat.
Beginsel  betreft de rol en verplichtingen van de advocaat en richt zich ook rechtstreeks tot advocaten en hun beroepsorganisaties. Beginsel III. bepaalt als volgt:
“Professional secrecy should be respected by lawyers in accordance with internal laws, regulations and professional standards. Any violation of this secrecy,
without the consent of the client, should be subject to appropriate sanctions.”

Advocaten dienen het beroepsgeheim te respecteren met inachtneming van de
door de eigen lidstaat en beroepsorganisatie gestelde regels. Op de beroepsorganisatie van de advocaat rust de verplichting om gepaste maatregelen te treffen indien
het beroepsgeheim door een advocaat wordt geschonden.
4.2.4

Resolutie 2045 (2015) van de Parlementaire Vergadering van de
Raad van Europa

Op  april  heeft de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa
een resolutie aangenomen met betrekking tot het uitoefenen van grootschalige
surveillance- en toezichtbevoegdheden door (met name) inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waarin wordt benadrukt dat het onderscheppen van vertrouwelijke
communicatie tussen advocaat en cliënt fundamentele grondrechten ondermijnt
en strijdig is met de beginselen van de rechtstaat:
“§. The surveillance practices disclosed so far endanger fundamental human
rights, including the rights to privacy (Article  of the European Convention
on Human Rights (ETS No.)), (…) – especially when confidential communications with lawyers and religious ministers are intercepted and when digital

. Beginsel I bevat de algemene beginselen met betrekking tot de vrije beroepsuitoefening van
de advocaat.
. Council of Europe Parliamentary Assembly (PACE), Resolution  on Mass Surveillance,
 april , par. . Zie over de zorgen in EU-verband over massaal elektronisch toezicht
van EU-burgers ook: European Parliament Resolution, ‘Follow-up to the European Parliament resolution of  March  on the electronic mass surveillance of EU citizens’,  oktober , waarin ook het belang van bescherming van vertrouwelijke communicatie tussen
EU burgers en advocaten wordt onderstreept.
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evidence is manipulated. These rights are cornerstones of democracy. Their infringement without adequate judicial control also jeopardises the rule of law.”

4.2.5

Artikel 6 en artikel 8 EVRM

Zowel het EHRM als het HvJ EU hebben het belang van vertrouwelijkheid van
de communicatie tussen een advocaat en zijn cliënt erkend. De relevante jurisprudentie komt aan de orde in par. . en .. Nederland is gebonden aan het
EVRM. In het EVRM is de bescherming van de vertrouwelijke communicatie
tussen advocaat en cliënt niet expliciet geregeld, maar algemeen wordt aanvaard
dat de grondslag voor deze bescherming wordt gevonden in artikel  en  van het
EVRM. Deze verdragsbepalingen worden in Nederland door de rechter als ‘een
ieder verbindend’ aangemerkt. De Nederlandse rechter is dan ook verplicht de
toepassing van nationale wettelijke voorschriften te toetsen op overeenstemming
met art.  en  EVRM. Artikel , dat het recht op een eerlijk proces beoogt te
beschermen, luidt, voorzover relevant:
“. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het
bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een
ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een
redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet
is ingesteld.(..)
. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten: (…)c. zichzelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben
van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen
beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat
te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;(..)”

Artikel , dat kort gezegd het recht op privacy beschermt, luidt, voorzover relevant:
“. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van
dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare
. Art.  GW. Burkens , p. , .
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veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid en de goede
zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”

4.2.6

Handvest van de grondrechten van de EU

In de jurisprudentie van het Hof van Justitie werden al sinds de jaren ’ van de
vorige eeuw grondrechten erkend, die als algemene rechtsbeginselen van Unierecht gingen gelden in de Europese rechtsorde. Het Hof heeft zich hierbij met
name laten inspireren door het EVRM en de uitspraken van het EHRM. Deze jurisprudentie van het Hof is inmiddels gecodificeerd in art.  lid  van het Verdrag
betreffende de Europese Unie (VEU). Art.  lid  VEU bepaalt dat ‘de grondrechten, zoals zij worden gewaarborgd door het EVRM en zoals zij voortvloeien
uit de constitutionele tradities die de lidstaten gemeen hebben, als algemene beginselen deel uitmaken van het recht van de Europese Unie’.
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op  december 
heeft de Europese Unie een eigen grondrechtendocument: het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie (Handvest EU). Dit Handvest is een juridisch bindend instrument voor de instellingen van de EU en voor de lidstaten,
als deze het Unierecht ten uitvoer brengen. Het Handvest EU heeft dezelfde juridische waarde als het VEU en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Voorzover de rechten uit het Handvest EU corresponderen met het
EVRM, zijn de inhoud en reikwijdte ervan hetzelfde als in het EVRM. In de
toelichting bij het Handvest EU wordt veelvuldig verwezen naar het EVRM en de
jurisprudentie van het EHRM.
Voor de bescherming van het beroepsgeheim is met name van belang art. 
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat luidt als volgt:

. Burkens , p. .
. Burkens , p. 
. Handvest van de Grondrechten van de EU,  maart  (Pb EU C /). Zie art. 
lid  Handvest. Het Handvest was reeds in  vastgesteld maar was toen nog niet bindend.
Burkens , p. .
. Zie art.  jo  lid  VEU. Op grond van art.  lid  VEU zal de Europese Unie toetreden tot
het EHRM. Zo ver is het nog niet.
. Art.  lid  Handvest EU. Het Unierecht mag een verdergaande bescherming bieden. Burkens , p. .
. Art.  lid  VEU. Art.  lid  Handvest EU.
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“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie”.

Uit de toelichting op dit artikel en uit art.  lid  Handvest blijkt dat deze bepaling dezelfde inhoud en reikwijdte heeft als art.  EVRM.
4.2.7

Het beroepsgeheim in de Europese anti-witwasrichtlijnen

De Europese anti-witwasrichtlijnen vormen een voorbeeld van Unierechtelijke
regelgeving, op grond waarvan de lidstaten in hun nationale wetgeving bepaalde
verplichtingen aan (onder meer) advocaten moeten opleggen. Met het oog op de
bestrijding van (met name) witwassen van geld en het voorkomen van financieren
van terrorisme worden hierbij aan de advocaat verplichtingen opgelegd die een
inbreuk kunnen maken op de vertrouwensrelatie tussen een advocaat en zijn client. Tegelijk wordt in deze richtlijnen uitdrukkelijk rekening gehouden met het
belang van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt en volgt uit deze richtlijnen dat beperkingen op het beroepsgeheim zo veel mogelijk moeten worden vermeden. In deze paragraaf ga ik in op de wijze waarop bij de in de richtlijnen aan
advocaten opgelegde meldplicht de bescherming van het beroepsgeheim is vormgegeven. In par. .. en .. zal ik aangeven hoe deze meldplicht in Nederland
is geïmplementeerd.

Achtergrond Richtlijn 2005/60 van 26 oktober 2005
De thans geldende en in Nederland geïmplementeerde Richtlijn / is de
derde in een serie Europese anti-witwasrichtlijnen (hierna: de derde witwasrichtlijn) . In de eerste in  vastgestelde Europese anti-witwasrichtlijn was voorzien in een identificatie- en een meldplicht van verdachte transacties voor financiële instellingen die een belangrijke poort vormden voor de overgang van het

. Zie ook art.  lid  en b (recht op behoorlijk bestuur), art.  tweede alinea (corresponderend met art.  lid  EVRM) en  lid  (corresponderend met art.  lid  EVRM) Handvest EU.
. Het ruimere begrip ‘communicatie’ kan gezien worden als een codificatie van de jurisprudentie van het EHRM ten aanzien van de ruime uitleg van het begrip ‘correspondentie’ in het
EVRM. Stouten , p. .
. Zie ook Stouten , p. .
. Richtlijn //EG van het Europees Parlement en de Raad van  oktober  tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PbEG , L /).
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illegale naar het legale circuit. Deze richtlijn was één van de instrumenten die
op internationaal niveau werden ingezet om het witwassen van opbrengsten van
criminele activiteiten – en daarmee de georganiseerde misdaad in het algemeen en
de handel in verdovende middelen in het bijzonder – tegen te gaan.
Om witwassen – en later ook terrorismefinanciering – internationaal aan te
pakken is daarnaast in  de Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) opgericht. In deze intergouvernementele organisatie worden wereldwijd
afspraken gemaakt met als doel het voorkomen en tegen gaan van witwassen van
crimineel geld en van financiering van terrorisme. Deze afspraken zijn in 
voor het eerst vastgelegd in een internationale standaard, met daarin aanbevelingen die dienden te worden geïmplementeerd in nationale wet- en regelgeving. De
aanbevelingen zien onder meer op verbetering van de nationale rechtsstelsels inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, de rol van de financiële instellingen en het versterken van internationale samenwerking. De FATF
standaard is een aantal keren gewijzigd. De meest recente herziene versie dateert
van  februari .
De eerste witwasrichtlijn werd in  herzien.Het toepassingsgebied werd
toen aanzienlijk verruimd en beperkte zich niet langer tot voornamelijk opbrengsten uit drugsmisdrijven. De kring van instellingen waarop – op grond van de
richtlijn – een identificatieplicht en meldingsplicht rustte werd bovendien uitgebreid tot, onder meer, een aantal beroepsbeoefenaren, waaronder advocaten. Dit
. Richtlijn //EEG van de Raad van  juni  tot voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG , L /) (hierna: eerste witwasrichtlijn). Zie Duijst -b, p. .
. Zie ook: het Verdrag van de Verenigde Naties tegen sluikhandel in verdovende middelen en
psychotische stoffen van  december  (Verdrag van Wenen); Verdrag van Europa betreffende witwassen, opsporing, inbeslagneming en confiscatie van vruchten van criminele activiteiten, op  november  te Straatsburg voor ondertekening opengesteld.
. Aanvankelijk was het doel het bestrijden van witwassen. Vanaf  richtte de FATF zich ook
op de bestrijding van terrorismefinanciering.
. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism &
Proliferation (February ), te raadplegen via: www.fatf-gafi.org, laatst geraadpleegd op 
december . De FATF standaard geldt ook voor Nederland, Frankrijk en Engeland. De
aanbevelingen uit  richten zich ook op de bestrijding van financiering van proliferatie
van wapens en andere bedreigingen van de integriteit van het financiële stelsel.
. Richtlijn //EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 
december  tot wijziging van Richtlijn //EEG van de Raad tot voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L ) (hierna: tweede
witwasrichtlijn).
. Ook opbrengsten uit fraude en corruptie vielen voortaan onder de reikwijdte van de richtlijn.
. Duijst -b, p. . In de overwegingen van de richtlijn wordt verwezen naar een FATF
onderzoek, waaruit zou blijken dat witwassers steeds meer gebruik zouden maken van
niet-financiële ondernemingen.
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was gebaseerd op de vrees dat bepaalde diensten van advocaten en andere beroepsbeoefenaren konden worden misbruikt om de opbrengst van criminele activiteiten
wit te wassen.
In juni  introduceerde de FATF nieuwe aanbevelingen om ook de financiering van terrorisme te bestrijden. Daarnaast werden meer gedetailleerde eisen
gesteld ten aanzien van de volgende punten: (i) de identificatie en verificatie van
cliënten; (ii) de situaties waarin een hoger risico op het witwassen van geld verscherpte maatregelen zou kunnen rechtvaardigen, en; (iii) de situaties waarin een
verlaagd risico minder strenge controles kon rechtvaardigen. Deze gewijzigde eisen kwamen tot uitdrukking in de derde witwasrichtlijn. Deze richtlijn richtte
zich sindsdien ook op het bestrijden van terrorisme. De derde witwasrichtlijn is in
Nederland geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft). Op  mei  is de vierde witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet uiterlijk op  juni  in de wetgeving
van de lidstaten geïmplementeerd zijn. De herziene standaard van de FATF uit
 vormt de basis voor deze vierde witwasrichtlijn.

Beroepsgeheim in de derde witwasrichtlijn
De verplichtingen die lidstaten op grond van de derde witwasrichtlijn aan advocaten moeten opleggen zijn in de eerste plaats de verplichting tot het verrichten
van een klantenonderzoek en in de tweede plaats de plicht om verdachte transacties te melden aan een daartoe aangewezen instantie. Deze verplichtingen hoeven
slechts aan advocaten te worden opgelegd ten aanzien van het verlenen van bepaalde diensten. Zowel in de considerans bij de richtlijn als in de bepalingen zelf,
wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met het beroepsgeheim van de advocaat.
De voor advocaten relevante overweging nr.  in de considerans luidt als volgt:
“Wanneer onafhankelijke leden van wettelijk erkende en gecontroleerde beroepsgroepen die juridisch advies verstrekken, zoals advocaten, de rechtspositie
. Zie ook Richtlijn //EG van de Commissie van  augustus  tot vaststelling van
uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn //EG van het Europees Parlement en de Raad
wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria
voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L /).
. Zie hierover nader par. .. en ...
. Richtlijn (EU) / van het Europees Parlement en de Raad van  mei  inzake
de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. / van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn //EG van het Europees Parlement
en de Raad en Richtlijn //EG van de Commissie (PbEU L /) (hierna: vierde
witwasrichtlijn).
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van een cliënt bepalen of een cliënt in rechte vertegenwoordigen, is het evenwel
niet aangewezen om deze beroepsbeoefenaren voor deze activiteiten krachtens
deze richtlijn een verplichting op te leggen vermoedens van witwassen of van
financieringen van terrorisme te melden. Zo moeten er vrijstellingen zijn van
elke verplichting om informatie te melden die is verkregen vóór, tijdens of na
een gerechtelijke procedure, of bij het bepalen van de rechtspositie van een client. Juridisch advies dient bijgevolg aan de beroepsgeheimhoudingsplicht onderworpen te blijven, tenzij de juridisch adviseur deelneemt aan witwasactiviteiten of activiteiten voor financiering van terrorisme, het juridisch advies
voor witwasdoeleinden of voor financiering van terrorisme wordt verstrekt, of
de advocaat weet dat zijn cliënt juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden
of voor financiering van terrorisme.

In overweging  wordt benadrukt dat de richtlijn de grondrechten en beginselen
van het EVRM eerbiedigt en dat de uitleg en uitvoering van de bepalingen van
deze richtlijn niet strijdig mag zijn met het EVRM. De jurisprudentie van het
EHRM met betrekking tot het beroepsgeheim is dus relevant voor de uitleg en
uitvoering van deze richtlijn.
Art.  lid (b) bepaalt dat de richtlijn van toepassing is op advocaten, wanneer
zij ‘bij de uitoefening van hun beroep, deelnemen, hetzij door op te treden in
naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële of onroerendgoedtransactie, hetzij door het bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van transacties voor hun cliënt in verband met: (i) de aan- en verkoop van onroerend goed
of bedrijven, (ii) het beheren van diens geld, waardepapieren of andere activa, (iii)
de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen, (iv) het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van
vennootschappen, en (v) de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen of soortgelijke structuren’.
Voor de verplichting om bij genoemde dienstverlening over te gaan tot het
verrichten van een klantenonderzoek, geldt de voorwaarde dat de advocaat een
zakelijke relatie met de cliënt aangaat, wat in ieder geval inhoudt dat bij het aangaan van de relatie verwacht wordt dat deze enige tijd zal duren.Art.  lid 

. Vgl. Overweging  van de tweede witwasrichtlijn, die grotendeels gelijkluidend is, maar
waar juridisch advies niet aan het beroepsgeheim onderworpen bleef, indien de advocaat niet
alleen wist, maar ook redenen had om aan te nemen dat zijn cliënt juridisch advies wenste
voor witwasdoeleinden.
. Vgl art. bis lid  (b) van de tweede witwasrichtlijn.
. Art. . Het verrichten van een klantenonderzoek omvat de verplichting tot het vastleggen
van bepaalde gegevens.
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van de derde witwasrichtlijn draagt de lidstaten op een meldingsplicht voor verdachte transacties op te leggen aan de onder de richtlijn vallende instellingen
en personen. Lidstaten hebben echter de vrijheid om de bepalingen inzake de
meldplicht niet toe te passen op advocaten en andere onafhankelijke beroepsbeoefenaars, met betrekking tot de inlichtingen die zij van een van hun cliënten ontvangen of over een van hun cliënten verkrijgen, wanneer zij ‘de rechtspositie van
hun cliënt bepalen, dan wel in of in verband met een rechtsgeding verdedigen of
vertegenwoordigen, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van
een rechtsgeding, ongeacht of dergelijke informatie vóór, tijdens of na een dergelijk geding wordt ontvangen of verkregen’.
Voor de gevallen waarin wel een meldingsplicht zou gelden bepaalt art.  lid 
van de derde witwasrichtlijn, dat voor advocaten en andere beroepen als bedoeld
in art.  lid , punt , onder a en b een passende zelfregulerende instantie binnen
het desbetreffende beroep kan worden aangewezen, die in eerste instantie op de
hoogte moet worden gesteld. Ook het toezicht kan aan deze zelfregulerende
instantie worden toegewezen. Op grond van art.  rust op advocaten die een
melding doen of dat overwegen het tipping-off verbod: zij mogen aan hun cliënt
noch aan derden mededelen dat zij een melding van de transactie aan de bevoegde
autoriteit hebben gedaan of dat er een onderzoek naar witwassen of financiering
van terrorisme wordt of kan worden uitgevoerd.
Uit art.  lid  van de derde witwasrichtlijn in combinatie met het bepaalde
in overweging  van de considerans komt naar mijn mening naar voren, dat op
grond van de richtlijn een meldingsplicht voor advocaten slechts zou moeten gelden (i) indien de werkzaamheden van de advocaten geen betrekking hebben op
. In beginsel wordt een melding gedaan aan een nationale financiële inlichtingeneenheid (FIE),
die op nationaal niveau verdachte meldingen ontvangt, analyseert en eventueel verspreid onder bevoegde instanties, zoals het openbaar ministerie.
. Art.  lid . Een vergelijkbare bepaling is opgenomen in art.  lid  ten aanzien van de verplichtingen tot het doen van een klantenonderzoek. Vgl. Art.  lid van de tweede witwasrichtlijn.
. Vgl. Art.  lid  en overweging  van de tweede witwasrichtlijn, waarin het aanwijzen van
de balie of andere zelfregulerende instanties als instanties waaraan mogelijke gevallen van witwassen kunnen worden gemeld wordt gekoppeld aan de bescherming van het beroepsgeheim.
Nieuw is in art.  lid  van de derde witwasrichtlijn de plicht dat de zelfregulerende instantie, onverminderd het bepaalde in lid , de verkregen informatie onverwijld en ongefilterd
doorstuurt aan de FIE.
. Art.  lid .
. Onder derden vallen niet de instantie waaraan wordt gemeld en eventueel kantoorgenoten
met wie wordt samengewerkt. Deze bepaling was reeds voor financiële instellingen opgenomen in de eerste witwasrichtlijn, art. , doch in de tweede witwasrichtlijn (art.  lid ) was
bepaald dat de Lidstaten deze verplichting niet hoefden op te leggen aan, onder meer, advocaten.
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het verlenen van juridisch advies danwel het verdedigen of vertegenwoordigen van
cliënten in een procedure, en (ii) zij door hun dienstverlening meewerken aan witwasactiviteiten of het financieren van terrorisme danwel met hun dienstverlening
bewust dergelijke activiteiten faciliteren.

FATF en het beroepsgeheim
Veel van de in de FATF standaard opgenomen aanbevelingen zijn verwerkt in de
anti-witwasrichtlijnen. In de in  aangenomen FATF standaard is in aanbeveling  een meldplicht voor financiële instellingen opgenomen en in aanbeveling
 het tipping-off verbod. Aanbeveling  d omschrijft de activiteiten waarvoor de
in de aanbevelingen opgenomen verplichtingen (op het gebied van het doen van
klantenonderzoek) ook zouden moeten gelden voor advocaten en andere aangewezen, niet-financiële, beroepen. De bepalingen in de witwasrichtlijnen zijn hieraan ontleend en zijn op dit gebied vrijwel gelijkluidend.
Aanbeveling  bepaalt dat (onder meer) de aanbeveling inzake de meldplicht
en het tipping-off verbod, onder bepaalde voorwaarden gelden voor advocaten
en andere aangewezen niet-financiële beroepen. Aanbeveling  luidt, voor zover
relevant:
“The requirements set out in Recommendations  to  apply to all designated
non-financial businesses and professions, subject to the following qualifications:
(a) Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants
should be required to report suspicious transactions, when on behalf of or for a
client, they engage in a financial transaction in relation to the activities described in paragraph (d) of Recommendation . Countries are strongly encouraged
to extend the reporting requirement to the rest of the professional activities of
accountants, including auditing.”

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de FATF standaard slechts aanbeveelt om (onder meer) de meldplicht en het tipping-off verbod aan advocaten op
te leggen, indien ze namens of voor rekening van een cliënt een financiële transactie aangaan met betrekking tot de in aanbeveling  (d) genoemde werkzaamheden. De derde witwasrichtlijn gaat op dit punt verder. De toelichting op FATF
aanbeveling  vermeldt voorts, dat advocaten en andere onafhankelijke juridische beroepsgroepen niet verplicht kunnen worden tot het melden van verdachte
transacties, indien en voorzover het hierbij gaat om informatie die valt onder het
beroepsgeheim of legal professional privilege. Het is aan de lidstaten zelf om te
bepalen welke informatie beschermd wordt door het beroepsgeheim. Gewoonlijk zou het volgens de toelichting moeten gaan om informatie die van of door
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cliënten wordt verkregen (a) in het kader van het bepalen van de rechtspositie van
cliënt (ascertaining the legal position of their client), of (b) bij het vertegenwoordigen of bijstaan van cliënten in of naar aanleiding van gerechtelijke of administratieve procedures, arbitrages en mediation. De toelichting vermeldt voorts
dat lidstaten de ruimte hebben om eventuele meldingen door advocaten te laten
doen aan hun zelfregulerende instanties, mits er een toepasselijke (appropriate) samenwerking plaatsvindt tussen deze zelfregulerende instanties en de FIE. Uit het
voorgaande blijkt dat ook in de FATF standaard het beroepsgeheim en legal professional privilege worden gerespecteerd en als ondergrens moeten worden gesteld
aan de aan advocaten op te leggen verplichtingen.

Vierde witwasrichtlijn
In de tekst van de in  aangenomen vierde witwasrichtlijn, die op een groot
aantal punten is aangepast aan de FATF standaard van , heeft de rol van
het beroepsgeheim een steviger basis dan in voorgaande richtlijnen. Zo wordt in
overweging  van de considerans expliciet verwezen naar de jurisprudentie van
het EHRM waarin is uitgemaakt dat een systeem, waarbij in eerste instantie aan
een zelfregulerend orgaan melding wordt gedaan, een belangrijke waarborg vormt
voor de handhaving van de bescherming van de grondrechten waar het gaat om de
meldingsplicht van advocaten. De lidstaten moeten daarbij bepalen met welke
middelen en op welke wijze de bescherming van het beroepsgeheim, de vertrouwelijkheid en de persoonlijke levenssfeer wordt bewerkstelligd. Overweging  bepaalt dat deze richtlijn de grondrechten eerbiedigt en de beginselen in acht neemt
die bij het Handvest zijn erkend, waarbij expliciet wordt verwezen naar (onder
meer) het recht op eerbiediging van het privéleven, het recht op een eerlijk proces,
het vermoeden van onschuld en de rechten van de verdediging.
Het onderdeel uit overweging nr.  in de considerans van de derde witwasrichtlijn, op grond waarvan juridisch advies onderworpen blijft aan de beroepsgeheimhoudingsplicht is onder dezelfde voorwaarden vrijwel letterlijk overgenomen
in overweging nr.  in de considerans van de vierde witwasrichtlijn. Tenslotte bepaalt art.  lid , minder vrijblijvend dan in de derde witwasrichtlijn, dat lidstaten een vrijstelling van de meldplicht moeten verlenen aan advocaten en andere
onafhankelijke juridische beroepsbeoefenaars, als het gaat om informatie verkregen van of over hun cliënten, tijdens het bepalen van de rechtspositie van deze client(en), of bij het verdedigen of vertegenwoordigen van cliënten in het kader van
een rechtsgeding, daaronder begrepen advies over het instellen of vermijden van
. FATF Recommendations , p. .
. Zie par. ...
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een rechtsgeding. De ruimte die in de derde witwasrichtlijn nog werd gelaten aan
de lidstaten om al dan niet de vrijstelling te verlenen is in de vierde witwasrichtlijn
dus komen te vervallen.
4.2.8

Bescherming van vertrouwelijke communicatie in Richtlijn
2013/48/EU

In de Richtlijn //EU met betrekking tot het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures rust op grond van art.  op lidstaten de verplichting
de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen verdachten of beklaagden en
hun advocaat te respecteren. Deze communicatie omvat ontmoetingen, briefwisseling, telefoongesprekken en iedere andere krachtens nationaal recht toegestane
vorm van communicatie. In overweging  van de richtlijn wordt gesteld dat
vertrouwelijke communicatie tussen verdachten of beklaagden en hun advocaat
van essentieel belang is voor de daadwerkelijke uitoefening van de rechten van de
verdediging.

4.3
4.3.1

Jurisprudentie EHRM
Inleiding

Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt heeft erkenning gevonden in de jurisprudentie van het EHRM. Bescherming van het beroepsgeheim
heeft daarin een dubbele grondslag. Klachten over de schending van dit beginsel
zijn enerzijds gebaseerd op de schending van het beroepsgeheim als onderdeel van
het recht op privacy uit hoofde van art.  EVRM en anderzijds op de schending
van het beroepsgeheim als onderdeel van het recht op een eerlijk proces dat wordt
beschermd door art.  EVRM. In de jurisprudentie wordt de bescherming van
vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaat en cliënt doorgaans aangeduid als legal privilege.
. Vgl. Art.  lid  van de derde witwasrichtlijn, waar stond, dat lidstaten er niet toe gehouden
zijn de meldplicht op te leggen aan bedoelde personen in de hiervoor omschreven gevallen.
. Richtlijn //EU van het Europees Parlement en de Raad van  oktober  betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering
van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen
vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren
tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU , L /), art. . Deze richtlijn dient op  november  in de lidstaten te zijn geïmplementeerd.
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In par. .. zal ik eerst ingaan op de bescherming van de vertrouwelijkheid in
de communicatie tussen advocaat en cliënt als onderdeel van het recht op privacy
uit hoofde van art.  lid  EVRM. In par. .. zal ik aan de hand van een analyse
van de relevante jurisprudentie de minimumwaarborgen weergeven die in acht
moeten worden genomen bij de toetsing van een inbreuk op het beroepsgeheim
van de advocaat zoals dat wordt beschermd door art.  lid  EVRM. Uit de jurisprudentie blijkt dat klachten over de schending van het beroepsgeheim veelal betrekking hebben op het toepassen van dwangmiddelen tegen advocaten en/of hun
cliënten en op het onderscheppen en controleren van vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en zijn – al dan niet gedetineerde – cliënt. In par. .. ga
ik in op de uitspraak van het EHRM waarin de meldingsplicht van de advocaat op
grond van de derde witwasrichtlijn is getoetst aan art.  EVRM. Par. .. gaat in
op klachten over schendingen van het beroepsgeheim op grond van art.  EVRM.
4.3.2

Art. 8 EVRM en de bescherming van vertrouwelijke communicatie
tussen advocaat en cliënt

Art.  lid  EVRM beschermt het recht van een ieder op respect voor zijn
privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
De bescherming van ‘privé-leven’ en ‘correspondentie’ wordt ook geacht het voeren van telefoongesprekken te omvatten. In de zaak Kopp tegen Zwitserland
oordeelde het EHRM dat telefoonverkeer tussen advocaat en cliënt onder de
reikwijdte van art.  EVRM valt. In deze zaak waren telefoongesprekken tussen
een advocaat en zijn cliënt afgeluisterd, die afkomstig waren van of gevoerd met
het advocatenkantoor. Het onderscheppen, afluisteren en opnemen van telecommunicatie tussen advocaat en cliënt wordt in de jurisprudentie van het EHRM
dan ook vaak beoordeeld in het licht van art.  EVRM. In deze jurisprudentie benadrukt het EHRM het algemene belang dat eenieder zich vrij en vertrouwelijk
voor advies en bijstand tot een advocaat moet kunnen wenden.
In een vertrouwelijke relatie tussen advocaat en cliënt past het volgens het
EHRM in beginsel niet dat derden, meer in het bijzonder opsporingsdiensten die
. EHRM  september , nr. /, (Klass e.a. t. Duitsland).
. EHRM  maart , NJ ,  m. nt. Knigge (Kopp t. Zwitserland). Zie ook EHRM
 augustus , nr. / (Malone t. Engeland), §  en § , waarin art.  EVRM niet
alleen van toepassing werd verklaard op het onderscheppen van telefoongesprekken, maar
bijvoorbeeld ook op het onderscheppen van gegevens over telefoonaansluitingen en over de
tijdstippen en de duur van de gesprekken. Van de Lanotte & Haeck , p. .
. Zie bijv. EHRM  november , Nieuwsbrief Strafrecht ,  (Aalmoes e.a. t. Nederland); EHRM  juni , nr. / (Foxley t. Engeland), § .
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direct belang hebben bij het kennisnemen van bepaalde informatie, door middel
van afluisteren kunnen kennisnemen van vertrouwelijke communicatie. Het onderscheppen van communicatie tussen een advocaat en zijn cliënt ondermijnt het
beroepsgeheim dat aan de basis ligt van hun vertrouwensband. Advocaten moeten
er in hun beroepsuitoefening redelijkerwijze van uit kunnen gaan, dat hun contacten met cliënten ook daadwerkelijk vertrouwelijk blijven.
Ook klachten naar aanleiding van een doorzoeking van het kantoor van de advocaat worden door het EHRM getoetst aan art.  EVRM. In de zaak Niemietz
tegen Duitsland werd aangenomen dat de bescherming van het beroepsgeheim
van de advocaat onder de reikwijdte van art.  EVRM valt. Deze uitspraak uit
 werd gewezen in een zaak, waarbij in een strafrechtelijke procedure tegen een
derde een doorzoeking had plaatsgevonden op het kantoor van de Duitse advocaat
Niemietz. De derde, Klaus Wegener, die vervolgd werd wegens belediging, was lid
geweest van de Antiklerikaler Arbeitskreis, waarvan Niemietz een tijd lang voorzitter was geweest. Met de doorzoeking op het advocatenkantoor hoopte de autoriteiten meer te weten te komen over Wegener. De advocaat Niemietz beklaagde
zich erover dat de doorzoeking van zijn kantoor in strijd was met art.  EVRM.
De eerste vraag die het Hof moest beantwoorden, was of beroepsmatige activiteiten en het kantoor van een advocaat wel onder de bescherming van art. 
EVRM konden vallen. Het Hof bevestigde in deze zaak de lijn die al in eerdere
uitspraken was uitgezet en oordeelde, dat het respect voor iemands privéleven ook
het recht inhoudt om tot op zekere hoogte relaties aan te gaan en te ontwikkelen
met andere mensen. Van het recht op privéleven mogen activiteiten van beroepsof bedrijfsmatige aard niet zonder meer worden uitgesloten, nu juist gedurende
werktijd een aanzienlijke, zo niet de grootste kans bestaat voor mensen om relaties
met de buitenwereld te ontplooien. Met name als het gaat om vrije beroepen is
het niet altijd mogelijk om een helder onderscheid te maken tussen zakelijke en
niet-zakelijke activiteiten.
Daarnaast moet het begrip ‘woning’ volgens het EHRM ruim worden uitgelegd: dit begrip kan ook een ‘kantoor’ omvatten. Een enge interpretatie van het

. EHRM  november , Nieuwsbrief Strafrecht ,  (Aalmoes e.a. t. Nederland).
EHRM  februari , nr. / (Pruteanu t. Roemenië), § .
. EHRM  december , NJ , , m.nt. Dommering (Niemietz t. Duitsland).
. De Duitse overheid vond van niet, de Commissie van de rechten van de mens vond dat de
doorzoeking een ongerechtvaardigde inmenging opleverde in het privéleven en de woning
van de advocaat.
. Van de Lanotte & Haeck , p. . Het EHRM wijst in dit verband op de Franse term
‘domicile’. Zie bijv. ook EHRM  april , nr. / (Stés Colas Est e.a. t. Frankrijk),
 april ; EHRM  maart , NJ , , m.nt. EJD (Chappell t. Engeland).
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recht op privéleven en het recht op woning zou het risico van ongelijke behandeling in zich meedragen. Het EHRM achtte een interpretatie van de begrippen
‘privéleven’ en ‘woning’, in die zin dat daaronder ook bepaalde beroepsmatige en
bedrijfsactiviteiten – of gebouwen worden begrepen, in het algemeen verenigbaar
met de strekking van art.  EVRM, te weten: de bescherming van een individu
tegen een willekeurige inmenging van de overheid.
Een advocatenkantoor kan dus in de context van art  EVRM onder het begrip woning worden geschaard. Daarnaast kunnen de beroepsactiviteiten van de
advocaat, waarvan het beroepsgeheim een essentieel onderdeel uitmaakt, genieten
van de bescherming van art.  EVRM. Het Hof achtte in de zaak Niemietz tenslotte van wezenlijk belang dat een doorzoeking bij een advocaat het risico met
zich meebrengt dat een inbreuk op het beroepsgeheim wordt gemaakt. Een dergelijke aantasting van het beroepsgeheim kan zijn weerslag hebben op de eisen van
een goede rechtsbedeling en op het recht op een eerlijk proces in de zin van art. 
EVRM. In een andere zaak naar aanleiding van een doorzoeking van een advocatenkantoor en de inbeslagneming van stukken aldaar oordeelde het EHRM dat
de bescherming van het beroepsgeheim van de advocaat noodzakelijk is voor de
vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt en tevens een uitwerking is van het
recht van de cliënt van de advocaat om niet aan zijn eigen veroordeling te hoeven
meewerken.
Het openen en controleren door overheidsinstanties van vertrouwelijke correspondentie tussen een advocaat en zijn cliënt is ook regelmatig onderwerp geweest

. EHRM  december , NJ , , m.nt. Dommering (Niemietz t. Duitsland), § -. Zie eerdere voor uitspraken waarin het Hof zich uitliet over de scheidslijn
privé-zakelijk: EHRM  april , NJ , , m.nt. EJD (Kruslin/Huvig t. Frankrijk)
§ , § ; EHRM  maart , NJ , , m.nt. EJD (Chappell t. Engeland), § en §
. Zie in dit verband ook nog: EHRM  februari , nr. / (Funke t. Frankrijk);
EHRM  februari , nr. / (Crémieux t. Frankrijk); EHRM  februari ,
nr. / (Miailhe t. Frankrijk).
. EHRM  december , NJ , , m.nt. Dommering (Niemietz t. Duitsland) §
-. Het Hof nam ook aan dat de bij de doorzoeking onderzochte documenten en cliëntendossiers onder het begrip ‘correspondentie’ vielen, § . Ook zakelijke correspondentie
van de advocaat valt dus onder het begrip “correspondentie”.
. EHRM  december , NJ , , m.nt. Dommering (Niemietz t. Duitsland). §
-. Zie ook EHRM  oktober , ECLI:NL:XX::BC, RvdW , 
(Wieser en Bicos Beteiligungen GmbH t Oostenrijk), § .
. EHRM  juli , NJ , , m.nt. T.M. Schalken (André e.a. t. Frankrijk), § .
Het EHRM verwijst ook naar EHRM  mei , nr. / (J.B. t. Zwitserland), § ;
EHRM  februari , nr. / (Funke t. Frankrijk, § . Zie ook EHRM  september , NJ ,  (Jaquier t. Frankrijk). Zie ook EHRM  december , ECLI:NL:XX::BZ, NJ ,  (Michaud t. Frankrijk), § -.
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van jurisprudentie van het EHRM in het licht van art.  EVRM. In de zaak
Campbell tegen Engeland ging het om de vraag of correspondentie tussen een
advocaat en zijn gedetineerde cliënt door de gevangenisinstelling mocht worden
geopend en/of gelezen. Ook in deze zaak benadrukte het EHRM het algemeen
maatschappelijk belang van eenieder om vrij en onbelemmerd met een advocaat
te kunnen communiceren, met het oog op het verkijgen van juridische bijstand of
juridisch advies. Het Hof kende aan het contact tussen een advocaat en zijn gedetineerde cliënt een geprivilegieerde status toe. In de zaak Erdem tegen Duitsland
ging het om een klager die aan de Duitse grens was aangehouden op grond van
verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en vervalsing van documenten. Deze verdachte diende een klacht in bij het EHRM, op grond van
het feit dat tijdens zijn voorlopige hechtenis de correspondentie met zijn advocaat
door de autoriteiten was gecontroleerd en aldus art.  EVRM was geschonden.
Het EHRM nam als uitgangspunt aan, dat bescherming van vertrouwelijke communicatie tussen een gedetineerde en zijn advocaat als een fundamenteel recht
moest worden beschouwd, dat raakt aan het recht op verdediging. Van dit recht
mag slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden afgeweken.
Ook in gevallen waarin het niet gaat om correspondentie tussen een advocaat en zijn gedetineerde cliënt, erkent het EHRM dat de relatie tussen advocaat
en cliënt in beginsel geprivilegieerd is en dat tussen hen gevoerde correspondentie – los van het doel – een privékarakter heeft en vertrouwelijk van aard is.
Dit blijkt onder meer uit de zaak Foxley tegen Engeland. In deze zaak had de
door de rechtbank benoemde curator in het faillissement (trustee in bankruptcy/
court-appointed receiver) van de klager correspondentie tussen gefailleerde en zijn
advocaat geopend, gelezen en van bepaalde brieven copieën in het faillissementsdossier bewaard.
De bescherming van art.  EVRM heeft betrekking op alle vertrouwelijke
communicatie tussen advocaat en cliënt, los van het feit of deze communicatie in

. Dal , p. .
. EHRM  maart , nr. / (Campbell t. Engeland), § .
. Dit was in eerdere uitspraken al uitgemaakt in zaken waar het ging om het recht van een
gedetineerde om zijn advocaat buiten gehoorsafstand van (bijv) een cipier te spreken. Zie
bijv. EHRM  juni , nr. / en nr. / (Campbell and Fell t. Engeland), §
- en EHRM  juli , nr. / (S. t. Zwitserland), § .
. EHRM  juli , nr. /,  (Erdem t. Duitsland).
. EHRM  juli , nr. / (Erdem t. Duitsland), § . Het EHRM verwees hierbij
naar EHRM  maart , nr. / (Campbell t. Engeland), §  en .
. EHRM  juni , nr. / (Foxley t. Engeland). De curator vermoedde dat gefailleerde activa aan de boedel had ontrokken en wilde inzage in de correspondentie.
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het kader van een procedure wordt gevoerd. Art.  EVRM houdt een ‘versterkte’
bescherming in van de communicatie tussen advocaat en cliënt, hetgeen gerechtvaardigd wordt door de fundamentele rol van de advocaat in de verdediging van
rechtzoekenden.
4.3.3

Toetsing van een klacht wegens een schending of beperking van het
beroepsgeheim; art. 8 lid 2 EVRM

Art.  lid  EVRM laat slechts onder bepaalde voorwaarden een overheidsinmenging toe op de in art.  lid  EVRM gegarandeerde rechten. Een inbreuk op de
naleving van de rechten voortvloeiend uit art.  lid  EVRM moet worden getoetst
aan de drie voorwaarden die zijn vervat in art.  lid  EVRM. Dat houdt in: ()
dat de inbreuk moet zijn voorzien bij wet (legaliteitstoets), () een legitiem doel
moet nastreven (legitimiteitstoets) en () noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving (noodzakelijkheidstoets). Een overheidsinmenging die voldoet aan genoemde drie criteria wordt geacht in overeenstemming te zijn met art.
 EVRM. Dit geeft uitdrukking aan de gedachte dat vrijwel geen enkel grondrecht een absolute bescherming geniet, maar zijn beperkingen vindt in de vrijheden van anderen of in het algemeen belang. Als het echter gaat om een beperking
van de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt blijkt uit de jurisprudentie dat
nog een aantal extra eisen gelden: het beroepsgeheim mag alleen worden beperkt
of opzij gezet in bijzondere omstandigheden en er moeten adequate en toereikende waarborgen zijn tegen misbruik. Hierna ga ik in op de nadere uitwerking
in de jurisprudentie van deze criteria en elementen van art.  lid  EVRM.

Inmenging van openbaar gezag
Er is in ieder geval sprake van een ‘inmenging van openbaar gezag’ in de zin
van art.  lid  EVRM, wanneer de overheid concreet ingrijpt in de rechten die
. Zie de conclusie van A-G Poiares Maduro van  december , HvJ EG  juni , nr.
C-/, Jur. , p. I-, § . EHRM  maart , nr. / (Campbell t.
Engeland), § . Zie ook Stouten , p. .
. EHRM  december , ECLI:NL:XX::BZ, NJ ,  (Michaud t. Frankrijk), § -. Zie ook EHRM  maart , NJ ,  m. nt. Knigge (Kopp t.
Zwitserland).
. In het stelsel van de grondrechten komt aan de legaliteitstoets het grootste belang toe; de
grondrechten vormen immers de regel en de inbreuken hierop de uitzondering, zie Van de
Lanotte & Haeck , p. .
. Van de Lanotte & Haeck , p. , .
. Stouten , p. . De beoordelingsruimte (margin of appreciation) van de lidstaten is hier
beperkt.
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worden beschermd door art.  lid  EVRM. Dit begrip wordt in de jurisprudentie van het Hof ruim geïnterpreteerd, zodat ook het bestaan van (straf )bepalingen
als gevolg waarvan iemand zijn gedrag moet aanpassen, of de mogelijkheid in het
nationale recht tot overheidsingrijpen, bijvoorbeeld een potentiële controlemaatregel van de overheid, als een inmenging kan worden aangemerkt. Voorbeelden
daarvan zijn de bevoegdheid tot het uitvoeren van een doorzoeking en inbeslagneming en het toepassen van tapbevoegdheden en andere ‘geheime’ inmengingen.

Ad (1): bij wet voorzien (legaliteitstoets)
Bij ‘wet voorzien’ betekent dat er een basis in de wet moet zijn die de inmenging
rechtvaardigt. Met ‘wet’ in de zin van art.  lid  EVRM, wordt het toepasselijke
nationale materiële recht bedoeld, zoals dit van kracht is en wordt toegepast en
geïnterpreteerd door de nationale rechter op het moment van beoordeling door
het EHRM. In Nederland zal een delegatie van de beperkingsbevoegdheid op
het recht op eerbiediging van persoonlijke levenssfeer door de wetgever uitdrukkelijk moeten gebeuren. Het recht op privacy mag alleen door lagere regelgeving
worden beperkt als de formele wetgever de bevoegdheid daarvan uitdrukkelijk
heeft gedelegeerd. Daarnaast worden er ook eisen gesteld aan de kwaliteit van de

. Van de Lanotte & Haeck , p. .
. Van de Lanotte & Haeck , p. . Zie ook EHRM  oktober , nr. /,
(Dudgeon t. Ierland ), § . Zie ook EHRM  september , nr. / (Klass e.a. t.
Duitsland), § .
. Zie EHRM  september , nr. / (Klass e.a. t. Duitsland), § .
. EHRM  april , nr. / (Stés Colas Est e.a. t. Frankrijk), § ; EHRM 
september , nr. / (Sallinen e.a. t. Finland), § ; EHRM  oktober ,
ECLI:NL:XX::BC, RvdW ,  (Wieser en Bicos Beteiligungen GmbH t Oostenrijk), § . Zie ook Van de Lanotte & Haeck , p. . Zie ook EHRM  april ,
NJ  (The Sunday Times t. Engeland), §-; EHRM  april , NJ , ,
m.nt. EJD (Kruslin/Huvig t. Frankrijk), §  en § ; EHRM  maart , nr. /,
nr. /, nr. /, nr. /, nr. /, nr. /, nr. / (Silver e.a. t.
Engeland); EHRM  augustus , nr. / (Malone t. Engeland). Niet slechts parlementaire wetten vallen eronder, maar ook besluiten en verordeningen en regels van ongeschreven recht.
. Art.  lid  Grondwet. Stouten , p. . Burkens , p. .
. Burkens , p.  e.v. Stouten , p. . Zie ook art.  EVRM, op grond waarvan
de zwaarste bescherming van de burger moet prevaleren bij gelijktijdige toepasselijkheid van
nationale en internationale grondrechten.
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wetgeving; het recht moet verenigbaar zijn met de ‘rule of law’. Bovendien moet
het voldoende recht doen aan het beroepsgeheim van de advocaat.
De rechtsgrond voor een inmenging moet, om de legaliteitstoets te doorstaan,
voldoende ‘toegankelijk’ en ‘voorzienbaar’ zijn voor de rechtzoekende. Met ‘toegankelijk’ bedoelt het Hof dat de burger op de hoogte moet kunnen zijn van de
regels die voor zijn situatie van belang en toepasselijk zijn. ‘Voorzienbaar’ betekent dat het toepassingsgebied en de inhoud van de regeling voldoende precies
zijn om de gevolgen ervan met redelijke voorspelbaarheid te voorzien. De rechtzoekende moet zich dus op grond van het nationale recht een duidelijke en precieze voorstelling kunnen maken van wat – en in welke omstandigheden – hem te
wachten staat bij de uitoefening van bepaalde bevoegdheden door de autoriteiten.
Hij moet zijn gedrag daarop kunnen afstemmen.
In de zaak Kopp tegen Zwitserland overwoog het EHRM dat het onderscheppen, afluisteren en opnemen van telefoonverkeer tussen advocaat en cliënt wordt
aangemerkt als een overheidsinmenging, die in ‘heldere en ondubbelzinnige’ wetgeving moet zijn voorzien. De Zwitserse wetgeving kende wel heldere wetgeving
met betrekking tot het observeren van derden, maar deze regelgeving bepaalde
niets omtrent de wijze waarop en de voorwaarden waaronder in de praktijk een
selectie kon worden gemaakt tussen gegevens die betrekking hadden op de beroepsuitoefening van de advocaat in hoedanigheid en gegevens omtrent andere activiteiten van de advocaat. In de praktijk werd deze selectie in Zwitserland verricht
door een medewerker van de juridische dienst van het Zwitserse post- en telecommunicatiebedrijf (een bestuursorgaan), zonder mogelijkheid van toetsing door een
onafhankelijke rechter. Het EHRM oordeelde dat art.  EVRM was geschonden,
. EHRM  augustus , nr. / (Malone t. Engeland); EHRM  januari , nr.
/ (Sorvisto t. Finland). Stouten , p. . Zie ook Aanbeveling Rec ()  van
de Raad van Europa, principle I.: “All necessary measures should be taken to ensure the respect of the confidentiality of the lawyer-client relationship. Exceptions to this principle should
be allowed only if compatible with the Rule of Law”. Zie hiervoor par. ..
. EHRM  januari , nr. / (Sorvisto t. Finland).
. Van de Lanotte & Haeck , p. . Zie ook EHRM  april , NJ  (The Sunday
Times t. Engeland), § .
. Van de Lanotte & Haeck , p. .
. Van de Lanotte & Haeck , p. . Zie EHRM  augustus , nr. / (Malone t.
Engeland), §-, onder verwijzing naar EHRM  september , nr. / (Klass e.a.
t. Duitsland). Zie ook EHRM  januari , nr. / (Sorvisto t. Finland), waarin
het EHRM in een zaak waar bij een doorzoeking van een gehuurde bergruimte ook door legal
privilege beschermde documenten in beslag waren genomen, oordeelde dat de inmenging een
basis had in de Finse wet die weliswaar toegankelijk was, maar ten tijde van de inmenging niet
voldoende duidelijk was. Zie ook Stouten, p. .
. EHRM  maart , NJ ,  m. nt. Knigge (Kopp t. Zwitserland).
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omdat advocaat Kopp het minimale beschermingsniveau was ontzegd dat hem in
een democratische rechtstaat had moeten toekomen.
De zaak Aalmoes e.a. tegen Nederland was gebaseerd op een bij het EHRM ingediende klacht van een groot aantal Nederlandse advocaten. Deze klacht hield
kort gezegd in dat de Nederlandse wetgeving en uitvoeringsregels met betrekking
tot het afluisteren en opnemen van telefoongesprekken onvoldoende bescherming
boden aan het beroepsgeheim en verschoningsrecht van advocaten en in strijd
waren met art.  EVRM. Volgens de klagers voldeden deze regels niet aan de eisen van helderheid en voorzienbaarheid (kenbaarheid) en boden ze onvoldoende
bescherming tegen misbruik van bevoegdheid of tegen onrechtmatige schending
van het beroepsgeheim. Het EHRM achtte de klachten kennelijk ongegrond en
concludeerde in deze zaak tot niet-ontvankelijkheid van de klachten.
Ten aanzien van de legaliteitseis bevestigde het EHRM eerdere jurisprudentie
en wees erop dat bij het afluisteren van telecommunicatie door de overheid het
nationale recht voldoende duidelijk moet zijn, in die zin dat het voor de burger
voldoende kenbaar moet zijn onder welke omstandigheden en op welke voorwaarden de vervolgingsautoriteiten deze dwangmiddelen kunnen toepassen. Daarnaast betrok het EHRM in zijn afweging, de omstandigheid in hoeverre misbruik
van bevoegdheid waarschijnlijk is en welke waarborgen zijn ingebouwd om misbruik te voorkomen. Het EHRM vond dat de Nederlandse regelgeving voldoende waarborgen kende om misbruik van bevoegdheid tegen te gaan. Als een
van die waarborgen noemde het Hof de verplichting onder het Nederlandse recht
om een gezaghebbend lid van de beroepsgroep in te schakelen indien het gaat om
een verdachte verschoningsgerechtigde. Het EHRM achtte de regeling vervat in
Sv voldoende precies en begrijpelijk en concludeerde dat de regeling genoegzaam
in beschermende bepalingen voorzag om te kunnen worden aangemerkt als recht
(law) in de zin van art.  lid  EVRM.
In Erdem tegen Duitsland had het EHRM reeds uitgemaakt dat niet alleen
de inperking zelf, maar ook de waarborgen voldoende toegankelijk en voorzienbaar moeten zijn. Deze waarborgen moeten bij voorkeur zijn opgenomen in
. EHRM  november , Nieuwsbrief Strafrecht ,  (Aalmoes e.a. t. Nederland).
. Zie Fanoy & Bannier , p. -. Prakken & Spronken , p. . Zie ook par. ..
over de Nederlandse regelgeving ten aanzien van het afluisteren en opnemen van telecommunicatie.
. Kennelijk ongegrond in de zin van art.  lid  en  EVRM.
. EHRM  juni , nr. / (Halford t. Engeland), § ; EHRM  mei , NJ
,  m.nt. Schalken (Khan t. Engeland), § ; EHRM  januari , nr. /
(Sorvisto t. Finland).
. EHRM  september , nr. / (Klass e.a. t. Duitsland), § .
. EHRM  juli , nr. / (Erdem t. Duitsland).
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een wet en daarin zo precies mogelijk zijn omschreven. Een voorbeeld van een
zaak waarin het EHRM oordeelde dat het nationale recht geen adequate juridische regeling kende ter bescherming van het beroepsgeheim van de advocaat bij
doorzoekingen, is de zaak Petri Sallinen tegen Finland. Eventuele op grond van
nationale wetgeving toegelaten beperkingen op het beroepsgeheim moeten strikt
worden ingekaderd en restrictief worden geïnterpreteerd, gelet op de belangrijke
rol van de advocaat in de rechtsbedeling en de centrale positie die de advocaat inneemt in het verkeer tussen justitie en de justitiabelen.

Ad (2): Legitiem doel
De overheidsinmenging dient een legitiem doel na te streven en te strekken tot
bescherming van één of meer van de in art.  lid  EVRM genoemde algemene
rechtsbelangen, te weten: het belang van de nationale veiligheid of openbare veiligheid; het economisch welzijn van het land; het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten; de bescherming van de gezondheid en de goede zeden,
en/of; de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. De lijst van deze
legitieme beperkingsgronden is limitatief, maar wordt in de jurisprudentie ruim
uitgelegd.

Ad (3): Noodzakelijkheidstoets
De noodzakelijkheidsvoorwaarde houdt in dat de overheidsinmenging in een democratische samenleving en in de gegeven omstandigheden noodzakelijk moet
zijn en proportioneel ten opzichte van het legitieme doel ervan. De noodzakelijkheidseis impliceert, dat er sprake moet zijn van een dringende maatschappelijke
. EHRM  juli , nr. / (Erdem t. Duitsland). EHRM  september , nr.
/ (Tamosius t. Engeland). Stouten , p. .
. EHRM  september , nr. / (Sallinen e.a. t. Finland). Uit deze uitspraak kan
worden afgeleid dat het EHRM de eis van de legaliteit van de overheidsinmenging strikt interpreteert. Zie bijv. ook EHRM  maart , nr. /, nr. /, nr. /, nr.
/, nr. /, nr. /, nr. / (Silver e.a. t. Engeland), waarin de wet niet
voldoende duidelijk werd geacht, omdat er geen toegankelijke indicatie werd gegeven van de
procedure die moest worden gevolgd voor het onderzoek, het verzamelen, bewaren en vernietigen van het onderschepte materiaal (getapte telefoongesprekken). Zie ook Dal , p. .
. EHRM  juli , NJ , , m.nt. T.M. Schalken (André e.a. t. Frankrijk), § .
EHRM  september , nr. / (Klass e.a. t. Duitsland), § ; EHRM  maart
, nr. /, nr. /, nr. /, nr. /, nr. /, nr. /, nr.
/ (Silver e.a. t. Engeland), § : indien de wet discretionaire ruimte biedt, mag deze
ruimte nader worden ingevuld door lagere regelgeving, maar de wet moet daartoe een duidelijke indicatie geven. Zie ook EHRM  februari , nr. / (Crémieux t. Frankrijk); EHRM  februari , nr. / (Roemen en Schmit t. Luxemburg).
. Van de Lanotte & Haeck , p .

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 149

31/07/2017 16:01:42

150

Hoofdstuk 4. Het beginsel van vertrouwelijkheid in Europees perspectief

behoefte (pressing social need). De noodzaak van de overheidsinmenging moet
overtuigend worden aangetoond. Zowel de eis van de ‘dringende maatschappelijke behoefte’ als de eis van de ‘proportionaliteit’ moet restrictief worden geïnterpreteerd.
Om te bepalen of een aangevochten maatregel noodzakelijk is, wordt in de
eerste plaats door het Hof getoetst of de maatregel nuttig, relevant en toereikend
is om het beoogde doel te bereiken. In Turcon tegen Frankrijk heeft het EHRM
overwogen dat zij bij haar controlerende taak, toetst of de gronden die aan de bestreden nationale beslissing ten grondslag liggen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, adequaat en toereikend zijn.
In Foxley tegen UK concludeerde het EHRM dat art.  EVRM was geschonden, aangezien er voor het openen, lezen en kopiëren door de curator van vertrouwelijke correspondentie tussen gefailleerde en zijn advocaat geen dringende
maatschappelijke noodzaak bestond.
In de zaak Smirnov tegen Rusland, waar bij een doorzoeking bij een in St. Petersburg gevestigde advocaat een privé-agenda en een computer in beslag waren
genomen, oordeelde het EHRM dat de overheidsinmenging niet noodzakelijk
was geweest in een democratische samenleving, omdat de gronden voor de doorzoeking ontoereikend en niet relevant waren. De machtiging voor de doorzoeking was in zeer vage termen opgesteld, als gevolg waarvan de politie veel
vrijheid had om te bepalen wat in beslag genomen kon worden en bovendien
werd de betrokken advocaat niet verdacht van enig strafbaar feit. In de zaak
. EHRM  september , nr. / (Messina t. Italië), § .
. EHRM  februari , nr. / (Crémieux t. Frankrijk); EHRM  februari ,
nr. / (Roemen en Schmit t. Luxemburg). EHRM  juli , NJ , , m.nt.
T.M. Schalken (André e.a. t. Frankrijk). EHRM  maart , nr. /, nr. /,
nr. /, nr. /, nr. /, nr. /, nr. / (Silver e.a. t. Engeland).
. Van de Lanotte & Haeck , p. . Zie bijv. EHRM  december , nr. /
(Handyside t. Engeland), § -.
. EHRM  januari , nr. / (Turcon t. Frankrijk). Het EHRM heeft het over
pertinent en suffisant. In deze zaak achtte het EHRM de doorzoeking niet disproportioneel
ten opzichte van het doel en was er geen strijd met art.  EVRM. Zie ook Dal , p. .
. EHRM  juni , nr. / (Foxley t. Engeland). Zie ook EHRM  maart , nr.
/ (Campbell t. Engeland), §  en § . Zie ook Dal , p. .
. EHRM  juni , nr. / (Smirnov t. Rusland).
. Het maakte daarbij niet uit dat de doorzoeking een legitiem doel diende en dat ten tijde
van de doorzoeking de juiste procedure was gevolgd. Zie ook Dal , p. -. Vgl. ook
EHRM  februari , nr. / (Roemen en Schmit t. Luxemburg), waarin een
doorzoeking bij een advocaat schending van art.  EVRM opleverde, omdat de machtiging
tot doorzoeking in (te) ruime bewoordingen was opgesteld en het doel van de doorzoeking was om de bronnen van een journalist te achterhalen, die de cliënt was van advocaat
Schmit waar de doorzoeking plaatsvond. Hiermee was ook art.  EVRM in het geding. Het
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Niemietz oordeelde het Hof dat de doorzoeking bij advocaat Niemietz in de gegeven omstandigheden niet noodzakelijk was in een democratische samenleving
en een disproportionele inbreuk op het beroepsgeheim van de advocaat opleverde.
Het Hof betrok in zijn afweging de omstandigheid dat het doorzoekingsbevel in
algemene termen was opgesteld en zonder enige beperking was uitgevaardigd. Bovendien voorzag het Duitse recht niet in speciale waarborgen met betrekking tot
doorzoekingen bij advocatenkantoren, zoals aanwezigheid van een onafhankelijk
toezichthouder.
Bij de proportionaliteitstoets wordt beoordeeld of er een redelijke verhouding
bestaat tussen de aantasting van het recht enerzijds en de legitieme doelstelling die
wordt nagestreefd anderzijds. Gaandeweg heeft het Hof daarnaast bij de invulling van de noodzakelijkheidsvoorwaarde de subsidiariteitstoets geïntroduceerd.
Op grond hiervan dient de overheid inbreuken op de rechten van burgers zoveel
mogelijk te beperken door alternatieve oplossingen af te wegen en haar doelen
trachten te bereiken ‘in the least onerous way as regards human rights’.

Adequate en doeltreffende waarborgen
Staten hebben voor het bepalen van de noodzakelijkheid een zekere beleidsvrijheid, a margin of appreciation. Bij vragen die raken aan de vertrouwelijkheid
tussen advocaat en cliënt is deze vrijheid beperkt. Het belang van het beroepsgeheim van de advocaat brengt met zich mee, dat een bij wet geregelde procedure
van doorzoeking en inbeslagneming van stukken bij een advocaat voorzien moet
zijn van specifieke, adequate en doeltreffende, waarborgen ter bescherming van
het beroepsgeheim en ter voorkoming van mogelijke misbruik en willekeur door
de overheid.

.
.
.
.
.

voorgaande en de snelheid waarmee de doorzoeking had plaatsgevonden leidde tot de conclusie dat de doorzoeking disproportioneel was ten opzichte van het doel van de doorzoeking.
EHRM  december , NJ , , m.nt. Dommering (Niemietz t. Duitsland), §
-.
Van de Lanotte & Haeck , p. .
Van de Lanotte & Haeck , p. . Zie bijv. EHRM  oktober , nr. / (Hatton e.a. t. Engeland), § .
Zie EHRM  maart , nr. / (Campbell t. Engeland), § ; EHRM  juli ,
nr. / (Erdem t. Duitsland). De beperking moet niet verder reiken dan wat strikt
noodzakelijk is. Zie ook Stouten , p. .
EHRM  juli , NJ , , m.nt. T.M. Schalken (André e.a. t. Frankrijk), § 
-; EHRM  april , nr. / (Stés Colas Est e.a. t. Frankrijk), § . EHRM 
oktober , ECLI:NL:XX::BC, RvdW ,  (Wieser en Bicos Beteiligungen
GmbH t Oostenrijk), § . Zie ook EHRM  januari , nr. / (Turcon t. Frankrijk); EHRM  juni , nr. / (Foxley t. Engeland). Zie ook Van de Lanotte &
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Eén van de waarborgen die het EHRM van belang acht is de aanwezigheid
van (voorafgaande) controle door een rechter.612 In drie douanezaken uit ,
Funke tegen Frankrijk, Crémieux tegen Frankrijk en Miailhe tegen Frankrijk,
waarin geklaagd werd over doorzoekingen en beslagen werd een schending van
art.  EVRM vastgesteld, omdat de nodige waarborgen tegen misbruik door de
overheid ontbraken. De relevante wetgeving was te algemeen van formulering en
gaf de douaneautoriteiten te veel ruimte om te oordelen over de opportuniteit,
het aantal, de duur en de omvang van de controleverrichtingen. Het bezwaar van
de onvolledige wetgeving werd nog versterkt door het gebrek aan rechterlijke controle.
Een andere belangrijke waarborg in de jurisprudentie van het EHRM is de
aanwezigheid tijdens een doorzoeking van een onafhankelijke waarnemer of toezichthouder. In de zaak Wieser en Bicos Beteiligungen GMBH v Oostenrijk ging
het om een doorzoeking bij advocaat Wieser en inbeslagneming van papieren
documenten en computerbestanden.Het EHRM overwoog in deze zaak dat
bepaalde procedurele garanties ter bescherming van het beroepsgeheim door de
politie-ambtenaren niet in acht waren genomen. Dit leverde volgens het EHRM
een disproportionele inbreuk op het beroepsgeheim op en een schending van art.
 EVRM. Voor de vraag of er adequate en doeltreffende waarborgen aanwezig
waren lette het Hof op de volgende omstandigheden: of de doorzoeking was gebaseerd op een rechterlijke machtiging en of hieraan een redelijke verdenking ten
grondslag lag, en – omdat het ging om een doorzoeking bij een advocaat – of er
een onafhankelijk waarnemer aanwezig was geweest om te voorkomen dat stukken die onder het beroepsgeheim vielen werden meegenomen.

.
.
.
.

.

Haeck , p.  e.v. Zie ook EHRM  juli , nr. / (Erdem t. Duitsland),
waarin het gaat om ‘adequate en toereikende’ waarborgen.
Van de Lanotte & Haeck , p. . Zie ook EHRM  maart , NJ , , m.nt.
EJD (Chappell t. Engeland), §.
Van de Lanotte & Haeck , p. . EHRM  februari , nr. / (Funke t.
Frankrijk ), § ; EHRM  februari , nr. / (Crémieux t. Frankrijk), §;
EHRM  februari , nr. / (Miailhe t. Frankrijk), § .
EHRM  oktober , ECLI:NL:XX::BC, RvdW ,  (Wieser en Bicos Beteiligungen GmbH t Oostenrijk), § .
Zie § -: the search of a lawyer’s office has been regarded as interfering with ‘private life’
and ’correspondance’ and ‘home’. Zie ook EHRM  december , NJ , , m.nt.
Dommering (Niemietz t. Duitsland) § -; EHRM  september , nr. /
(Tamosius t. Engeland); EHRM  september , nr. / (Sallinen e.a. t. Finland),
§ ; zie ook EHRM  april , nr. / (Stés Colas Est e.a. t. Frankrijk),§ -.
Zie ook Dal , p. .
§ . Zie ook EHRM  december , NJ , , m.nt. Dommering (Niemietz t.
Duitsland ) § -, § - en EHRM  september , nr. / (Tamosius t.
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Ook in de zaak André e.a. tegen Frankrijk achtte het EHRM de doorzoeking
en de inbeslagneming van bepaalde stukken in strijd met het beroepsgeheim, zoals dat wordt beschermd door art.  EVRM. De doorzoeking vond plaats in het
kader van een onderzoek van de belastingdienst naar een vennootschap die cliënt
was van de advocaat waar de doorzoeking plaatsvond, wegens jegens de cliënt gerezen vermoedens van belastingontduiking. Onder de inbeslaggenomen stukken
bevonden zich handgeschreven aantekeningen en een schriftelijke verklaring van
de advocaat, die volgens de deken onder het beroepsgeheim van de advocaat vielen. In deze zaak was de tijdens de doorzoeking gevolgde procedure niet voorzien geweest van voldoende waarborgen. Het EHRM achtte van belang dat de
rechter-commissaris die de machtiging had afgegeven, niet aanwezig was geweest
bij de doorzoeking en dat ondanks de door de deken geuite bezwaren, toch de
onder het beroepsgeheim vallende documenten waren ingezien en inbeslaggenomen door de belastinginspecteurs. Daarnaast was de afgegeven machtiging zeer
ruim opgesteld en verschafte deze de belastinginspecteurs vergaande bevoegdheden. Belangrijkste kritiekpunten van het EHRM betrof misschien nog wel het
feit, dat het hier niet ging om een verdachte advocaat en het feit dat de dwangmiddelen leken te zijn ingezet omdat de belastingdienst het vermoeden van belastingontduiking door de vennootschap kennelijk niet op andere wijze kon staven
en op zoek was naar aanwijzingen voor de onderbouwing van een strafrechtelijke
verdenking. De inbreuk op het beroepsgeheim was, gelet op het voorgaande,
disproportioneel.

.
.

.
.

.

Engeland). Overigens eiste de Oostenrijkse wet dat een vertegenwoordiger van de orde bij de
doorzoeking aanwezig moest zijn. Deze was slechts korte tijd aanwezig geweest.
EHRM,  juli , NJ , , m.nt. T.M. Schalken.
Voor de doorzoeking die was uitgevoerd door de belastinginspectie was een rechterlijke machtiging afgegeven. Bij de doorzoeking bij advocaat André waren onder meer de belastinginspecteurs, een officier van de gerechtelijke politie en de deken van de plaatselijke orde van
advocaten aanwezig.
De bezwaren van de deken waren vermeld in het proces-verbaal van de handelingen, zie § .
§  en §. Klagers in de procedure hadden ook gewezen op het feit dat het Franse Hof van
Cassatie niet in lijn met voorgaande jurisprudentie had geoordeeld, aangezien voorheen wel
de eis werd gesteld dat de advocaat bij wie de doorzoeking plaatsvond zelf verdacht moest zijn
van strafbare feiten, zie par. . Zie ook de noot van T.M. Schalken onder NJ , , p.
-, die er op wijst dat bij het EHRM wellicht in deze zaak het vermoeden was gerezen, dat de fiscus zijn bevoegdheden als toezichthouder had misbruikt.
Daarnaast bevestigde het EHRM ook een eerdere uitspraak, waarin ze had aangenomen dat
de procedure voorzien in art. L B wetboek voor fiscale procedures in strijd was met art 
EVRM, met name door het ontbreken van effectieve rechtsmiddelen om de gevoerde procedure aan te vechten, EHRM  februari , nr. / (Ravon t. Frankrijk), § -
en §. Zie EHRM,  juli , NJ , , m.nt. T.M. Schalken (André e.a. t. Frankrijk), §  en§ -.
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In de zaak Stevanov waren bij een doorzoeking de computer en alle floppydisks van een advocaat meegenomen. Deze werd door een expert onderzocht,
weliswaar met zoektermen, maar er waren geen waarborgen dat tijdens dit onderzoek niet de hele inhoud van de harde schijf was onderzocht of gekopieerd.
In deze zaak achtte het EHRM de machtiging tot doorzoeking te ruim geformuleerd. Bovendien vond de doorzoeking niet plaats in het bijzijn van een deken of
andere juridisch geschoolde medewerker en waren er geen rechtsmiddelen om de
doorzoeking aan te vechten. De inmenging was hierdoor niet proportioneel en in
strijd met art.  EVRM.
Het ontbreken van een effectief rechtsmiddel om de doorzoeking en inbeslagneming aan te vechten was ook één van de problemen in de zaak Xavier da
Silveira tegen Frankrijk. In deze zaak had een doorzoeking en inbeslagname
van stukken plaatsgevonden in de Franse woning van een Frans-Braziliaanse advocaat. Da Silveira was ingeschreven en werkzaam als advocaat bij de balie van
Porto. Een deel van het jaar woonde hij echter in Frankrijk en voerde daar ook de
advocatenpraktijk. Da Silveira werd ten tijde van de doorzoeking niet als advocaat maar als particulier behandeld. Nadat zijn klachten bij diverse Franse rechters waren afgewezen, respectievelijk niet ontvankelijk waren verklaard, wendde
Da Silveira zich tot het EHRM wegens schending van (o.a) art.  EVRM. Partijen waren met name verdeeld over de vraag of Da Silveira voor wat betreft de
doorzoeking als advocaat kon worden aangemerkt. Het EHRM oordeelde dat de
doorzoeking bij Da Silveira plaatsvond in zijn hoedanigheid van advocaat, zodat
hiervoor specifieke waarborgen ter bescherming van het beroepsgeheim in acht
hadden moeten worden genomen. Het EHRM stelde in deze zaak vast, dat deze
in de Franse wet opgenomen procedurele waarborgen niet waren nageleefd. De
doorzoeking vond plaats in een onderzoek waarin Da Silveira geen verdachte was
en de deken niet aanwezig was geweest. Bovendien had aan Da Silveira geen effectief rechtsmiddel ter beschikking gestaan om de doorzoeking en inbeslagneming
aan te vechten. Zijn klachten waren bij de nationale rechters afgewezen danwel
niet-ontvankelijk verklaard, omdat hij geen getuige of partij in het strafrechtelijk
EHRM  mei , nr. / (Stevanov/Bulgarije)
EHRM  januari , nr. / (Da Silveira t. Frankrijk).
Bij Da Silveira was een aantal documenten en zijn persoonlijke laptop in beslag genomen.
Het EHRM verwees hierbij naar Franse regelgeving op grond waarvan het advocaten uit lidstaten van de EU is toegestaan zowel op permanente basis als incidenteel in Frankrijk werkzaam te zijn. Een onderscheid tussen incidenteel en permanent ingeschreven advocaten zou
bovendien niet gerechtvaardigd zijn in het licht van art.  EVRM.
. Het EHRM wees erop, dat de stelling van Da Silveira, dat hij ook als advocaat in Frankrijk
werkzaam was, voorafgaand aan de doorzoeking en inbeslagneming had moeten worden geverifieerd.
.
.
.
.
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onderzoek was en omdat ten tijde van de doorzoeking slechts de deken – die dus
niet aanwezig was geweest – een klacht kon indienen. Tegen genoemde uitspraken stond ook geen cassatie open. Op grond van het voorgaande concludeerde het
EHRM tot schending van art.  EVRM.
Een voorbeeld van een zaak waarin het EHRM oordeelde dat art.  EVRM bij
een doorzoeking en inbeslagneming bij een advocaat niet was geschonden is de
zaak Jacquier tegen Frankrijk. Het EHRM betrok in zijn afweging de omstandigheid dat de machtiging tot doorzoeking niet te ruim was opgesteld en zowel
de machtiging als de doorzoeking zich uitsluitend richtte op het vinden van gegevens waaruit de verblijfplaats van de cliënt zou kunnen blijken. Onder deze
omstandigheden oordeelde het EHRM, dat de doorzoeking geen disproportionele
inbreuk op het beroepsgeheim van de advocaat opleverde.
Ook bij het toepassen van bijzondere bevoegdheden zoals het afluisteren van
communicatie en andere geheime inmengingen moeten voldoende en adequate
waarborgen worden geboden tegen mogelijk misbruik.Deze waarborgen worden beoordeeld in het licht van alle omstandigheden van de zaak, zoals de aard,
omvang en duur van de inmenging, de gronden voor het toepassen van de bevoegdheid, welke instantie bevoegd is tot het geven van het bevel voor de inmenging, de uitvoering en de controle ervan en de aard van het door het nationale
recht geboden verhaal. In de zaak Aalmoes e.a. tegen Nederland oordeelde het
EHRM dat er in het Nederlandse recht een adequaat systeem van rechterlijke
controle is voor het geval een inbreuk zou worden gemaakt op het beginsel van
vertrouwelijkheid bij telefoonverkeer waarbij een advocaat is betrokken en dat de
overheidsinmenging voldeed aan het noodzakelijkheidsvereiste en niet disproportioneel was.In Chadimova tegen de Tjechische Republiek nam het EHRM aan

. Zie hiervoor in een eerdere uitspraak waar het ontbreken van effectieve rechtsmiddelen in
strijd was met art.  EVRM: EHRM  februari , nr. / (Crémieux t. Frankrijk);
EHRM,  juli , NJ , , m.nt. T.M. Schalken (André e.a. t. Frankrijk).
. EHRM  september , nr. /, NJ, , .
. Het ging hier niet om correspondentie tussen advocaat en cliënt en de aanwezige deken vond
dat de stukken niet onder het beroepsgeheim vielen. Overigens vallen persoonsgegevens van
een cliënt onder Nederlands recht in het algemeen wel onder het beroepsgeheim van de advocaat zie par. ., maar het Hof baseert zich in eerste instantie op het nationale, in dit geval
Franse, recht.
. Zie bijv. EHRM  september , nr. /, (Klass e.a. t. Duitsland). Aalmoes e.a. tegen
Nederland. Zie Van de Lanotte & Haeck , p. .
. EHRM  september , nr. /, (Klass e.a. t. Duitsland).Van de Lanotte & Haeck
, p. . EHRM  februari , nr. / (Pruteanu t. Roemenië).
. Zie hierover ook par. ...
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dat uit art.  EVRM ook de plicht voortvloeit tot het vernietigen van opgenomen
en uitgewerkte geheimhoudersgesprekken.
Als het gaat om correspondentie tussen een advocaat en zijn gedetineerde client moeten er voldoende garanties zijn ingebouwd om te voorkomen dat de vertrouwelijke correspondentie kan worden gelezen. In de zaak Campbell tegen UK
ging het om de vraag of correspondentie tussen een advocaat en zijn gedetineerde
cliënt door de gevangenisinstelling mag worden geopend en/of gelezen. Het Hof
benadrukte, dat een gedetineerde een groot belang heeft bij de vertrouwelijkheid
van zijn correspondentie met zijn advocaat in het kader van dreigende of aanhangige procedures, zeker indien de correspondentie, zoals in deze zaak, (mede)
betrekking heeft op klachten tegen gevangenispersoneel. Het onderwerpen van
dergelijke correspondentie aan de voor alle correspondentie van gedetineerden
geldende routinecontroles is in strijd met het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt en met het legal professional privilege. Het EHRM is dan
ook van oordeel, dat brieven van een advocaat aan zijn gedetineerde cliënt slechts
door een gevangenisinstelling mag worden geopend, indien deze een redelijke
grond heeft om aan te nemen dat de correspondentie ongeoorloofde elementen
bevat, die bij de gangbare controle niet konden worden gedetecteerd. Daarnaast
moeten voldoende garanties zijn ingebouwd om te voorkomen dat de vertrouwelijke correspondentie kan worden gelezen. Dit kan volgens het EHRM bijvoorbeeld door het openen van de brieven in aanwezigheid van de gedetineerde.
In- en uitgaande correspondentie tussen advocaat en zijn gedetineerde cliënt mag
slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden gelezen. Dit kan bijvoorbeeld
indien de autoriteiten een redelijke grond hebben om te vermoeden dat misbruik
wordt gemaakt van het beroepsgeheim als gevolg waarvan de veiligheid van de gevangenisinstelling of van anderen wordt bedreigd, of indien vermoed wordt dat de
. EHRM  april , nr. / (Chadimova t. De Tjechische Republiek). Het Tjechische
grondwettelijke hof had geconcludeerd dat in strijd met de wet telefoongesprekken tussen een
advocaat en zijn cliënt waren opgenomen en uitgewerkt. Het EHRM achtte niet overtuigend
bewezen dat de bevoegde instanties toereikende maatregelen hadden genomen om alle uitgewerkte tapgesprekken te vernietigen. Het EHRM verwees in dit verband naar de aanbeveling
van de Raad van ministers van  oktober  met betrekking tot de vrije beroepsuitoefening van de advocaat. (Rec. /).
. EHRM  maart , nr. / (Campbell t. Engeland), par. .
. Par. . Dit geldt temeer, nu de correspondentie zou worden gecontroleerd door personen,
die direct belang hebben bij de inhoud van de correspondentie. Het EHRM liet zich bij deze
afweging inspireren op de overwegingen, die in het kader van art.  EVRM speelden in de
zaak EHRM  juli , nr. / (S. t. Zwitserland), zie par. .
. Bijvoorbeeld drugs, gecodeerde berichten, vluchtplannen, technische specificaties voor het
vervaardigen van wapens, etc. Zie par. .
. Par. .
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correspondentie anderszins een strafbaar karakter heeft. De beoordeling hiervan
zal afhangen van alle omstandigheden van het geval, maar de aangevoerde gronden moeten een objectieve buitenstaander kunnen overtuigen.
In casu nam het Hof aan, dat er geen dringende maatschappelijke noodzaak
was voor het openen en lezen van de geprivilegieerde correspondentie.
In de zaak Erdem tegen Duitsland, waarin correspondentie van de gedetineerde Erdem met zijn advocaat door de autoriteiten was gecontroleerd, oordeelde het EHRM dat er wel adequate en toereikende waarborgen aanwezig
waren om misbruik te voorkomen. Eén van de waarborgen waaraan het Hof
in deze zaak belang hechtte, was het feit dat de correspondentie werd gelezen
door een rechter die niet betrokken was bij de procedures en die verplicht was de
informatie geheim te houden. Alle omstandigheden van de zaak in aanmerking
genomen, concludeerde het EHRM dat hier geen sprake was van schending van
art. 8 EVRM.642

Bijzondere omstandigheden
Uit de jurisprudentie van het EHRM volgt dat het beroepsgeheim van de advocaat alleen mag worden beperkt of opzij gezet in bijzondere omstandigheden.
Bij de toelaatbaarheid van beperkingen kan volgens het EHRM met name gedacht worden aan het feit dat de advocaat zelf wordt verdacht van strafbare feiten
of aan de strijd tegen bepaalde maatschappelijke omgewenste praktijken, zoals de
strijd tegen witwassen of financieren van terrorisme.

Resumerend: minimumwaarborgen ter bescherming van het beroepsgeheim van de advocaat
Op grond van de jurisprudentie van het EHRM is een inbreuk op of beperking
van het beroepsgeheim van de advocaat slechts in bijzondere omstandigheden
. Par. ,  Zie ook Dal , p. .
. Pr. . Zie in dit verband ook: Fox, Campbell en Hartley tegen UK,  augustus , series A, nr. , p. , par. ; Schönenberger en Durmaz tegen Zwitserland, EHRM  juni
, serie A. nr. ; Jankauskas tegen Litouwen, EHRM  februari , nr. /;
Kepeneklioglu tegen Turkije, EHRM  januari , nr. /.
. Par.  en .
. Zie EHRM  juli , nr. /,  (Erdem t. Duitsland), par. .
. Het EHRM betrok in zijn afweging: de ernst van de terroristische dreiging, de bij de controle
van de correspondentie ingebouwde garanties om misbruik van het privilege te voorkomen
en de beoordelingsvrijheid die iedere lidstaat toekomt.
. Stouten , p.  e.v.
. EHRM  juli , NJ , , m.nt. T.M. Schalken (André e.a. t. Frankrijk), par. 
en -. Zie ook EHRM  september , NJ ,  (Jaquier t. Frankrijk). EHRM
 maart , nr. / (Campbell t. Engeland).
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toegestaan. Een dergelijke inbreuk moet in ieder geval voldoen aan de legaliteitstoets, de legitimiteitstoets en de noodzakelijkheidstoets. Bovendien moeten
er adequate en toereikende waarborgen zijn ter bescherming van het beroepsgeheim en ter voorkoming van mogelijke misbruik en willekeur door de overheid.
Zowel de uitzonderingen op en beperkingen van het beroepsgeheim als de waarborgen ter bescherming van het beroepsgeheim dienen bij voorkeur een wettelijke
basis te hebben. Als adequate en toereikende waarborgen zijn door het EHRM
aangemerkt:
– de (voorafgaande) controle of machtiging door een rechter;
– de aanwezigheid tijdens een doorzoeking ter inbeslagneming van een onafhankelijke waarnemer of toezichthouder;
– een strikt ingekaderde machtiging tot doorzoeking;
– de mogelijkheid van een effectief rechtsmiddel om een inbreuk op het beroepsgeheim aan te vechten;
– het inbouwen van voldoende garanties om te voorkomen dat van vertrouwelijke communicatie door derden kan worden kennisgenomen;
– indien nodig, het kennisnemen van de communicatie overlaten aan een rechter die niet betrokken is bij de procedures en die een geheimhoudingsplicht
heeft.
4.3.4

Meldingsplicht advocaat op grond van Europese anti- witwasrichtlijnen en art. 8 EVRM

Inleiding en achtergrond
De implementatie van de bepalingen uit de Europese anti-witwasrichtlijnen, op
grond waarvan op advocaten (onder meer) de plicht rust om aan een daartoe aangewezen instantie bepaalde verdachte transacties van cliënten te moeten melden,
heeft aanleiding gegeven tot procedures zowel bij het EHRM als bij het HvJ EU.
In par. .. bespreek ik de procedure die is gevoerd bij het HvJ EG en waarbij de
vraag aan de orde kwam of bedoelde meldplicht in strijd is met art.  EVRM. In
deze paragraaf bespreek ik de zaak Michaud tegen Frankrijk, waarin de vraag aan
de orde kwam of sprake is van schending van art.  EVRM.
De in Frankrijk ingeschreven advocaat Michaud beklaagde zich bij het EHRM
over de Franse regelgeving die de derde witwasrichtlijn in het nationale recht

. EHRM  december , ECLI:NL:XX::BZ, NJ ,  (Michaud t. Frankrijk).
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implementeerde. In zijn klacht betrok Michaud ook de door de nationale Conseil de l’Ordre aangenomen regelgeving met betrekking tot interne procedures ter
implementatie van de meldplicht, waarbij tevens een intern toezichtmechanisme
werd ingesteld om naleving van de procedures te garanderen.
Michaud had voorafgaand aan de EHRM-procedure een bezwaar ingediend
tegen deze regelgeving bij de Conseil d’Etat, met als redengeving dat daarmee de
vrije beroepsuitoefening van de advocaat en de essentiële regels met betrekking
tot dit beroep werden ondermijnd. Michaud verzocht de Conseil d’Etat op grond
van art.  VEU aan het HvJ EU een prejudiciële vraag te stellen over de verenigbaarheid van de meldingsplicht met (met name) art.  en art  EVRM. De
Conseil d’Etat wees de klacht af en zag geen aanleiding om een prejudiciële vraag
te stellen aan het HvJ EU.

Procedure bij het EHRM
In de procedure bij het EHRM intervenieerden ook de CCBE, de Franstalige
Raad van Orde van Brussel en de European Bar Human Rights Institute (EBHRI). De interveniërende partijen ondersteunden de bezwaren van Michaud tegen de meldingsplicht. De drie belangrijkste bezwaren kwamen hoofdzakelijk op
het volgende neer:
In de eerste plaats was de (uitwerking van) de meldingsplicht niet in overeenstemming met het recht, omdat de term “verdenking” onduidelijk en niet gedefinieerd was en het bereik van de activiteiten waarvoor de meldingsplicht zou gelden
vaag was. Het was voor een advocaat moeilijk een onderscheid te maken tussen
werkzaamheden die wel en niet leidden tot een meldingsplicht. In de tweede
plaats was de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt ondeelbaar en gold deze
voor alle activiteiten van de advocaat.Het maken van een onderscheid voor wat
betreft de werkzaamheden van de advocaat in het kader van de meldingsplicht
leidde bovendien tot rechtsonzekerheid voor (potentiële) cliënten, aangezien die
zich tot een advocaat wendden in het vertrouwen dat de communicatie vertrouwelijk was, en cliënten zich onbedoeld zouden kunnen incrimineren. In de
. Wet nr. - van  februari  en Decreet nr. - van  juni , geïncorporeerd in de Code Monétaire et Financier. Michaud was tevens lid van de Conseil de l’Ordre
van Parijs.
.  juli , JO  augustus .
. Zie uitspraak Conseil d’Etat  juli . Hierin werd geoordeeld over de verenigbaarheid
met art.  EVRM van Richtlijn //EC van  december  en de wet van  februari
, die deze richtlijn implementeerde.
. Zie ook par. , EBHRI. De wetgeving is dus niet voldoende precies is het argument.
. Par. .
. Par. , CCBE en , EBHRI.
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derde plaats was de meldingsplicht in strijd met de maatschappelijke rol van de
advocaat in de samenleving en vormde deze een bedreiging voor de vertrouwensband tussen advocaat en cliënt. De advocaat verwerd aldus tot een informant
van de politie en de autoriteiten en cliënten zouden geneigd zijn niet meer alle informatie met hun advocaat te delen, met als gevolg dat de advocaat niet over alle
relevante informatie beschikte om zijn cliënten goed te kunnen adviseren. Het
ondermijnde kort gezegd de onafhankelijkheid van de advocaat, het beroepsgeheim en het recht van eenieder op privacy.

Schending van art. 8 EVRM?
Het EHRM overwoog dat de meldingsplicht als een ‘doorlopende inmenging’ op
de door art.  EVRM gegarandeerde rechten kan worden aangemerkt, meer specifiek op het recht op bescherming van professionele communicatie van de advocaat
met zijn cliënten.
Het EHRM was van oordeel dat de meldingsplicht van advocaten omtrent
‘verdenkingen’, zoals voorzien in de derde witwasrichtlijn en geïmplementeerd in
de Franse wet- en regelgeving, een basis heeft in het Franse recht en voldoende
toegankelijk is.
De door Michaud en de interveniërende partijen aangevoerde argumenten ter
ondersteuning van de stelling dat de regelgeving op dit gebied niet voldoende precies zou zijn, overtuigde het Hof niet. Het Hof overwoog dat de uitleg van de
term ‘verdenkingen’ een kwestie van common sense was. Van een geïnformeerde
groep als advocaten mag worden verwacht dat ze hiermee uit de voeten kan. Dit
geldt te meer, nu de Code Monétaire Financière (CMF) enige indicaties geeft en
de melding via de deken verloopt die advocaten hierover kan adviseren.
Het Hof overwoog voorts dat de regelgeving voldoende duidelijk aangeeft
voor welke activiteiten van de advocaat de meldingsplicht geldt. Volgens het
Hof volgt uit de regelgeving, dat de meldingsplicht niet geldt indien de advocaat de genoemde werkzaamheden verricht als raadsman/juridisch adviseur of in

.
.
.
.
.
.
.
.

Par.  en .
Par. , EBHRI.
Zie par. , standpunt CCBE.
Par.  en . EHRM  juni , nr. /, §  en  (Frerot v Frankrijk). Zie ook
EHRM  december , NJ , , m.nt. Dommering (Niemietz t. Duitsland), § .
Par. . Dit met het oog op de legaliteitstoets.
Par. .
Par. .
Het Hof verwijst hier specifiek naar art.  van het besluit van de nationale Conseil de l’ Ordre
van  juli  en de daar genoemde activiteiten.

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 160

31/07/2017 16:01:44

4.3 Jurisprudentie EHRM

161

de context van juridische procedures in verband met genoemde activiteiten.
Deze uitzondering is alleen niet van toepassing als de advocaat zelf deelneemt aan
witwaspraktijken, als het advies wordt verleend met het oog op witwassen of als
de advocaat weet dat de cliënt juridisch advies zoekt voor witwasdoeleinden.
Het Hof concludeerde dan ook dat de overheidsinmenging de legaliteitstoets kon
doorstaan. Ook diende de inmenging een geoorloofd doel, te weten de bestrijding van witwassen en gerelateerde misdrijven.
Het Hof bevestigde zijn eerdere jurisprudentie waarin de versterkte bescherming van de vertrouwelijkheid van communicatie tussen advocaten en hun clienten is benadrukt. Deze versterkte bescherming wordt volgens het Hof gerechtvaardigd door de fundamentele rol van de advocaat in een democratische
samenleving, te weten de verdediging van rechtzoekenden.Advocaten kunnen
deze fundamentele rol niet uitoefenen als ze aan hun cliënten niet kunnen garanderen dat de tussen hen gevoerde communicatie vertrouwelijk blijft. De vertrouwelijke relatie tussen advocaat en cliënt is essentieel voor de beroepsuitoefening.
Daarmee hangt indirect maar noodzakelijkerwijze samen het recht van eenieder
op een eerlijk proces, waaronder begrepen het recht van de verdachte om niet mee
te werken aan zijn eigen veroordeling.
Het Hof concludeert dat art.  EVRM specifiek het legal professional privilege
beschermt. Hoewel het Hof het belang van legal professional privilege voor de
advocaat en voor zijn cliënt onderschrijft en dit aanmerkt als een van de fundamentele beginselen van een goede rechtsbedeling in een democratische rechtstaat,
acht het Hof dit beginsel niet absoluut. Het kan wijken voor andere belangen, zoals de vrije meningsuiting van de advocaat en zoals in dit geval, voor het algemeen
belang van de lidstaten om witwassen van opbrengsten uit criminele activiteiten
en financiering van terrorisme te bestrijden.

. Het Hof wees op de stelling van de overheid, dat het begrip ‘juridisch adviseur’ helder is gedefinieerd in de doctrine en jurisprudentie en meer specifiek in een resolutie van de Algemene
Vergadering van de Orde van  juni . Zie ook par. .: a personalized intellectual service consisting of, on a given question, of offering an opinion or advice on the application of
a rule of law with a view, for example, to the taking of a decision.
. Par. .
. Par. .
. Zie met name § .
. Zie § .
. Zie § .
. Zie § .
. § . Zie ook EHRM  december , nr. / (Mor v Frankrijk). EHRM  februari , , nr. /, § , (Grifhorst v Frankrijk).
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De op advocaten rustende meldingsplicht zoals deze in Frankrijk is geïmplementeerd vormt volgens het Hof geen disproportionele inbreuk op het beroepsgeheim van advocaten. Deze conclusie steunt met name op de twee volgende
argumenten. Het eerste argument ontleent het Hof aan de Franse implementatiewetgeving, op grond waarvan de meldingsplicht is beperkt tot bepaalde werkzaamheden van de advocaat. Slechts in de twee volgende gevallen rust op advocaten een meldplicht: () als advocaten in een zakelijke context voor of namens hun
cliënt deelnemen aan financiële of onroerend goed transacties danwel optreden
als trustees, en () als advocaten hun cliënten assisteren bij de voorbereiding of
uitvoering van transacties met betrekking tot bepaalde operaties. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om de koop en verkoop van onroerend goed of goodwill; het beheer
van fondsen, zekerheden of ander vermogen van de cliënt; het openen van rekeningen of het aangaan van verzekeringscontracten; de organisatie van inbreng die
noodzakelijk is om bedrijven op te richten, de oprichting, administratie of het beheer van bedrijven, trusts die door buitenlandse rechtssystemen worden beheerd
of daarmee vergelijkbare structuren.
De meldingsplicht rust volgens het Hof derhalve slechts op activiteiten die
ook worden verricht door andere beroepsbeoefenaars op wie ten aanzien van dergelijke activiteiten een meldingsplicht rust. De meldingsplicht ziet dus niet op de
rol van advocaten bij het ‘verdedigen’ van hun cliënten. Daarbij komt, dat de
CMF uitzonderingen op de meldingsplicht kent, te weten als de werkzaamheden
betrekking hebben op gerechtelijke procedures, waarbij informatie voor, tijdens
of na de procedure is verkregen, daaronder begrepen het verlenen van advies met
betrekking tot de wijze waarop een dergelijke procedure wordt gestart of voorkomen, èn als het gaat om het verlenen van juridisch advies, tenzij de informatie was
verkregen met het oogmerk van witwassen of financieren van terrorisme of in de
wetenschap dat de cliënt advies verlangt met als doel het witwassen van geld of
financieren van terrorisme.
In de tweede plaats acht het Hof relevant dat de wetgeving een specifieke
waarborg heeft opgenomen ter bescherming van het beroepsgeheim: de filter van
de deken zoals voorzien in art. L. - CMF; advocaten melden dus niet rechtstreeks aan Tracfin, maar aan de deken.

. §  en § .
. §. Art. L. - CMF.
. § . Het Hof verwijst voor deze specifieke procedurele waarborg naar André, Roemen en
Schmit en Xavier da Silveira.
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Art. 6 EVRM

Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt geniet ook bescherming op grond van art.  EVRM. Het beroepsgeheim van de advocaat wordt als
noodzakelijke voorwaarde aangemerkt voor het recht op een eerlijk proces. Onbelemmerde toegang tot een advocaat is een voorwaarde voor het recht op verdediging. Klachten over art.  EVRM zijn gerelateerd aan de verdediging en bijstand
van cliënten in juridische procedures.Veel jurisprudentie gaat over de communicatie van een advocaat met zijn gedetineerde cliënt.
In de zaak S. tegen Zwitzerland oordeelde het Hof in het kader van art. 
EVRM dat het recht van een verdachte om buiten gehoorsafstand van derden met
zijn advocaat te kunnen communiceren, één van de basisvoorwaarden is voor het
recht op een eerlijk proces in een democratische samenleving.Het EHRM stelde
in deze zaak, dat het recht op vrije en onbelemmerde communicatie van een verdachte van een strafbaar feit met zijn advocaat weliswaar niet uitdrukkelijk in art.
 lid (c) EVRM is opgenomen, maar dat dit recht wel hieruit voortvloeit. Indien
een advocaat niet ongecontroleerd met zijn cliënt kan spreken en geen vertrouwelijke instructies van hem kan ontvangen, zou zijn bijstand veel inboeten aan nut
en effectiviteit, terwijl het EVRM juist concrete en effectieve rechten beoogt te
garanderen.
Dit uitgangspunt van het Hof en de daarbij gegeven overwegingen in S. tegen
Zwitserland, zijn in latere jurisprudentie herhaald. In de zaak Brennan tegen UK
bijvoorbeeld, achtte het Hof art.  lid  (c) jo lid  geschonden, omdat de aanwezigheid van een politieagent binnen gehoorsafstand tijdens de eerste bespreking
tussen een van terrorisme verdachte gedetineerde met zijn advocaat een inbreuk
vormde op het recht van de verdachte op een effectieve verdediging. Het Hof
. Dal , p. . De garanties van art.  EVRM kunnen zich ook uitstrekken tot belangrijke
momenten in het vooronderzoek, die hun schaduw vooruit werpen op het onderzoek ter terechtzitting, zie bijv. Imbroscia tegen Zwitserland, EHRM  november , Series A, ,
§ . Zie ook Schöps, EHRM  februari , ECHR , nr. ; Garcia Alva, EHRM
 februari , nr. / en Lietzow, EHRM  februari , nr. /, waarin
het Hof voor het eerst expliciet overwoog, dat de garanties van een eerlijk proces uit hoofde
van art.  EVRM van toepassing zijn op de procedure van de rechterlijke toets van de voorlopige hechtenis ex. art.  lid  EVRM.
. EHRM  juni , nr. / en nr. / (Campbell and Fell t. Engeland), §
- en EHRM  juli , nr. / (S. t. Zwitserland) p. -, par. .
. Het Hof concludeerde in deze zaak tot een schending van art.  lid  (c). Zie in dit verband
onder meer de EHRM uitspraak in Artico,  mei , series A nr. , p. , par. .
. EHRM  oktober , nr. / (Brennan t. Engeland), §. Het Hof wees er op dat
uit de rechtspraak van het EHRM voortvloeit, dat weliswaar op gronde van gegronde redenen beperkingen op het recht op toegang tot een advocaat denkbaar zijn, doch dat van geval
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achtte hierbij doorslaggevend dat de verdachte hierdoor was beperkt in zijn vrijheid om gevoelige kwesties en vragen, die van belang konden zijn voor de tegen
hem gerichte aanklacht, met zijn advocaat te bespreken. Het stond buiten kijf, dat
de verdachte, die al een bekentenis had afgelegd voor de bespreking met zijn advocaat en na deze bespreking ook buiten aanwezigheid van zijn advocaat zou worden verhoord, dringend behoefte had aan juridisch advies. De verklaringen die de
verdachte ook na deze besprekingen nog zou afleggen bleven potentieel relevant
voor het verloop van de strafprocedure en zouden onherstelbare schade aan zijn
verdediging kunnen toebrengen.
In de zaak Öcalan tegen Turkije speelden soortgelijke omstandigheden. In
deze zaak had geen enkele bespreking tussen de gedetineerde verdachte met zijn
advocaten plaatsgevonden buiten gehoorsafstand van een rechter of ambtenaren
van de veiligheidsdienst. Ook hier werd herhaald, dat het belang van gegarandeerde vertrouwelijkheid van besprekingen tussen een verdachte en zijn advocaat
voor het recht op verdediging is bevestigd in diverse Europese en andere internationale instrumenten. Beperkingen op het recht op toegang tot een advocaat zijn
slechts toegelaten indien daar gegronde redenen voor zijn. Het EHRM stelde vast,
dat de verdachte niet vrij en open met zijn advocaten had kunnen communiceren
en geen voor de voorbereiding van de verdediging relevante vragen had kunnen
stellen. Hiermee was het recht op verdediging aanzienlijk geschaad en concludeerde het Hof tot een schending van art.  lid  (c) EVRM.
Tenslotte is er nog een aantal uitspraken met betrekking tot de gevolgen van
glazen scheidingswanden in gevangenissen voor het voeren van vertrouwelijke
communicatie tussen advocaat en cliënt. Het EHRM heeft in de uitspraak Modarca tegen Moldavië vastgesteld dat scheidingswanden een belemmering kunnen
vormen voor de vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt en het
recht op verdediging schaden.

.
.
.
.
.
.

tot geval moet worden beoordeeld of de beperking, in het licht van de gehele procedure, de
verdachte het recht op een eerlijk proces heeft ontzegd, par. . Zie in dit verband ook John
Murray tegen UK,  februari , Reports, , I, p. -, par. .
Par. . Zie ook Dal , p. .
Zie EHRM  maart , ECLI:NL:XX::AP, (Öcalan t. Turkije), § .
Het Hof verwijst hierbij naar Brennan tegen UK, par. -.
Dit gold zowel tijdens het voorbereidende onderzoek als tijdens het proces zelf, zie par. .
Zie Dal , p. -.
EHRM  mei , nr. /, par. . Deze beperkingen werden beoordeeld in het
kader van art.  lid  EVRM. Het Hof kwam hiermee terug op haar eerdere standpunt in
EHRM  oktober , nr. / (Sarban t. Moldavië), die overigens in het licht van art.
 EVRM was geplaatst.
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Jurisprudentie Europese Hof van Justitie
Inleiding

In de jurisprudentie van het HvJ EU heeft de bescherming van het beroepsgeheim
van de advocaat ook erkenning gevonden. Het HvJ EU heeft in zijn rechtspraak
het fundamentele beginsel van de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen
de advocaat en zijn cliënt reeds lang erkend. De bescherming van dit beginsel,
ook wel aangeduid als legal privilege, wordt in het recht van de EU gezien als een
deelbeginsel van het meer omvattende verdedigingsbeginsel. In deze paragraaf
komen de belangrijkste uitspraken aan de orde waarin het legal privilege beginsel op EU-niveau is ontwikkeld. Drie ervan hebben betrekking op het Europese
mededingingsrecht . De hoofdregels die uit deze uitspraken voortvloeien geef ik
weer in par. ... In par. .. ga ik in op de uitspraak die betrekking heeft op de
vraag of de meldingsplicht voortvloeiend uit de Europese anti-witwasrichtlijnen
in strijd is met art.  EVRM.
4.4.2

AM&S, Hilti en Akzo arresten

AM&S
In  boog het Hof van Justitie zich voor het eerst over de reikwijdte van legal
privilege in de context van het Europese mededingingsrecht in de AM&S uitspraak. Het arrest ging om de bescherming van briefwisseling tussen de vennootschap naar Engels recht, Australian Mining & Smelting Europe Limited
(AM&S) en haar advocaten, bij verificatieonderzoeken van de Commissie naar
verboden mededingingsbeperkingen. Centraal stond de uitleg van art.  lid 
van Verordening  (oud), op grond waarvan de Commissie tijdens een verificatie bij een onderneming gerechtigd was overlegging van de bedrijfsbescheiden te

. In oudere uitspraken was het nog HvJ EG.
. Zie Adriaanse e.a , p. -. Stouten , p. . Hiertoe hoort bijvoorbeeld ook: het
recht op geheimhouding van zakengeheimen en andere vertrouwelijke stukken van de onderneming, het verbod van zelfincriminatie, het recht op rechtsbijstand en het recht op voldoende tijd om de verdediging voor te bereiden. Zie hierover meer uitgebreid Jans e.a. ,
p.  e.v. In de zaak Dokter, HvJ EU  juni , nr. C-/ JUR.  p. I-, is
het verdedigingsbeginsel als grondrecht aangemerkt dat ook door nationale autoriteiten moet
worden gerespecteerd bij het uitvoeren van een richtlijn of bij het toepassen van nationale
omzettingswetgeving.
. AM&S/Commissie, HvJ EG  mei , NJ , .
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verlangen.Een aantal documenten weigerde AM&S over te leggen, omdat deze
documenten volgens haar gedekt werden door legal privilege. Naar aanleiding van
de discussie met de Commissie die daarop volgde, had AM&S bij het Hof een
verzoek ingediend tot nietigverklaring van de relevante bepaling uit de beschikking, op grond waarvan AM&S door de Commissie werd verplicht tot het overleggen van bepaalde bedrijfsbescheiden, die volgens AM&S beschermd werden
door legal privilege. Meer subsidiair vroeg AM&S de nietigverklaring van de bepaling, voorzover haar daarbij werd gelast, alle bescheiden waarvoor zij een beroep
deed op bescherming op grond van hun vertrouwelijk karakter in hun geheel aan
de inspecteur van de Commissie ter inzage te geven.
De vragen die het Hof kreeg voorgelegd waren er op gericht om () te beoordelen of er in het gemeenschapsrecht een beginsel bestaat op grond waarvan vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt (‘legal confidence’) bescherming geniet en ()
of, en op welke wijze, dit beginsel kon worden tegengeworpen aan het recht van
de Commissie om bedrijfsbescheiden op te vragen.Ten aanzien van de bescherming van legal privilege in het gemeenschapsrecht overwoog het Hof als volgt:
“Het gemeenschapsrecht, dat voortkomt uit een niet slechts economische, maar
ook juridische vervlechting van de Lid-Staten, moet rekening houden met de
beginselen en begrippen die de rechtstelsels van de Lid-Staten gemeen hebben
op het gebied van eerbiediging van het vertrouwelijk karakter van, onder meer,
bepaalde mededelingen tussen een advocaat en zijn cliënt. Deze vertrouwelijkheid dient immers het in alle Lid-Staten als belangrijk erkende vereiste, dat
elke justitiabele de mogelijkheid moet hebben, in alle vrijheid een advocaat te
raadplegen, wiens beroep het is, onafhankelijk juridisch advies te geven aan
eenieder die het behoeft.”

Het Hof verbond twee cumulatieve voorwaarden aan de aanspraak op de bescherming van legal privilege op het niveau van het gemeenschapsrecht, te weten: (i) de
voorwaarde dat de met de advocaat gevoerde communicatie moet hebben plaatsgevonden in het kader van en ten behoeve van de ‘verdediging’ van de cliënt en
(ii) de voorwaarde dat het moet gaan om communicatie met een ‘onafhankelijke’
advocaat, dat wil zeggen een advocaat die niet in dienstbetrekking is bij zijn client. Daarbij heeft het Hof gelet op die elementen van bescherming van legal
. Thans Verordening /. Met bedrijfsbescheiden wordt bedoeld bescheiden betreffende de
activiteiten van de onderneming op de markt, in het bijzonder voor wat de naleving van de
mededingingsregels betreft.
. Zie hierover ook concl. Slynn, p. , die het begrip ‘legal confidence’ hanteert.
. Par. .
. Par. ,  en .
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privilege , die de rechtstelsels van de lidstaten gemeen hebben. Het Hof oordeelde dat dit beginsel door de Commissie bij haar bevoegdheden in het Europese
mededingingsrecht dwingend in acht moest worden genomen.
In deze uitspraak aanvaardde het Hof ook een aantal procedureregels voor het
geval een onderneming bij een inspectieonderzoek door de Commissie in het kader van het Europese mededingingsrecht met een beroep op legal privilege weigert om de briefwisseling met haar advocaat over te leggen.Eén van die regels is
dat de onderneming bij een dergelijke weigering de gemachtigde personeelsleden
van de Commissie dient te voorzien van voldoende gegevens die tot bewijs kunnen strekken van de stelling dat het hier gaat om door legal privilege beschermde
correspondentie. De onderneming kan hierbij niet worden gedwongen de inhoud
van de stukken te onthullen.
Het Hof honoreerde in deze zaak het beroep van AM&S op legal privilege ten
aanzien van de door haar aangegeven stukken en verklaarde de relevante bepaling
uit de beschikking van de Commissie nietig, voorzover AM&S daarbij werd gelast
tot overlegging van die stukken.
In zijn lezenswaardige conclusie bij dit arrest gaat A-G Slynn uitvoerig in op
de wijze waarop men tot de aanvaarding van een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht kan concluderen. Volgens Slynn komt uit de bestudeerde rechtstelsels van de verschillende lidstaten naar voren, dat het openbaar belang en de
eisen van een goede rechtsbedeling verlangen dat een cliënt in staat moet zijn om
vrij, open en zonder voorbehoud met zijn advocaat te spreken. In wezen vloeit
volgens hem het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt voort uit
de behoefte van de mens in een beschaafde samenleving om zich voor advies en
bijstand tot zijn advocaat te kunnen wenden en zich bij een proces door hem te
kunnen laten vertegenwoordigen. Daarnaast wijst Slynn op de voordelen voor een
samenleving met een ingewikkelde wetgeving die in alle zakelijke aangelegenheden van natuurlijke en rechtspersonen doordringt, indien deze personen kunnen
weten wat zij krachtens de wet mogen doen, wat verboden is, waar zij omzichtig
. De omvang van en de criteria voor de toepassing van de bescherming van de briefwisseling
tussen een advocaat en zijn cliënt lopen in de verschillende Lid-Staten uiteen, zodat het Hof
heeft gekeken naar ‘de grootst gemene deler’. Zie ook par. . Het Hof nam grotendeels de
zienswijze over van de A-G’s Warner en Slynn in hun afzonderlijke conclusies, waarin zij uitvoerig refereren aan het Edward’s Report . Maar zie ook p.  en , conclusie A-G
Slynn, die stelt dat het Hof moet kiezen voor de beste en meest doelmatige oplossing, om het
beginsel toe te passen in het gemeenschapsrecht.
. Par. .
. Par. -.
. Zie hierover met name p. -.
. Concl. Slynn, p. .

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 167

31/07/2017 16:01:45

168

Hoofdstuk 4. Het beginsel van vertrouwelijkheid in Europees perspectief

moeten handelen en waar zij gevaar lopen. Het feit dat dit beginsel in verschillende lidstaten op verschillende manieren kan worden toegepast en niet overal dezelfde omvang heeft betekent niet dat het beginsel niet bestaat. Slynn concludeert
dat het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt tot een beginsel
van gemeenschapsrecht dient te worden verklaard.
Overigens neemt Slynn een afwijkend standpunt in ten aanzien van de voorwaarde van onafhankelijkheid van de advocaat. Hij breekt een lans voor een gelijke bescherming van correspondentie met juristen/advocaten in loondienst, mits
deze jurist/advocaat onderworpen is aan dezelfde regels van beroepsethiek- en
tuchtrecht als ‘onafhankelijke’ advocaten.

Hilti
In de Hilti- zaak werden de uit AM&S voortvloeiende regels ter bescherming van
de correspondentie tussen een bedrijf en haar onafhankelijke advocaat bevestigd.
Hierin werd uitdrukkelijk aanvaard dat het voor deze bescherming niet uitmaakt
of de correspondentie zich bij de advocaat of bij het bedrijf bevindt. Tevens is
in deze zaak aanvaard, dat de bescherming ook moet gelden voor interne nota’s
die enkel de tekst of de inhoud van die briefwisseling met een onafhankelijke advocaat weergeven.

Akzo
In de Akzo-uitspraak heeft het HvJ EU zich opnieuw gebogen over de reikwijdte
van legal privilege in de context van het Europese mededingingsrecht. De uitspraak van het Hof was gewezen naar aanleiding van het hoger beroep, dat Akzo
Nobel Chemicals Ltd (“Akzo”) en Akcros Chemicals Ltd (“Akcros”) en een aantal interveniërende partijen (hierna gezamenlijk Akzo c.s) instelden tegen de uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen
(GvEA EG) uit .
De achtergrond van het geschil in deze zaak was wederom een onderzoeksprocedure die de Europese Commissie in haar hoedanigheid van mededingingsautoriteit had gevoerd. Ambtenaren van de Commissie hadden tijdens een
. Concl. Slynn, p. .
. Zie concl. p. . Daarbij merkt hij op dat er geen verschil in onafhankelijkheid is tussen
een advocaat in loondienst en een zelfstandig advocaat, die lid of partner is van een grote
firma en soms gedurende lange tijd voor slechts één cliënt optreedt. Overigens was ook de
Commissie voorstander van deze gelijke behandeling.
. GvEA  april , nr. T-/, Jur. , p. II- (Hilti/Commissie). Dit bleek overigens
ook al impliciet in de AM&S-zaak.
. Akzo en Akcros/Commissie, T-/ en T-/.
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verificatieonderzoek in de kantoren van Akzo en Akcros kopieën van bepaalde
documenten gemaakt en documenten in beslag genomen. Volgens Akzo en Akcros ging het om documenten die vertrouwelijk moesten blijven op grond van
het beroepsgeheim van de advocaat. Akzo en Akcros waren van oordeel dat de
Commissie bij de inspectie het legal privilege beginsel niet hadden gerespecteerd.
Bovendien had de Commissie een aantal procedures ter waarborging van dit beginsel geschonden.
Het GvEA EG had geoordeeld dat legal privilege in Europese mededingingszaken uitsluitend toekomt aan advocaten die niet in dienstbetrekking staan tot
hun cliënten. Het GvEA constateerde in deze zaak dat de Commissie weliswaar
een aantal procedureregels had geschonden, maar concludeerde dat de Commissie terecht had aangenomen dat de bewuste documenten niet werden beschermd
door legal privilege. In hoger beroep beperkte het geschil zich slechts tot een deel
van de documenten, te weten e-mails die gewisseld waren tussen de algemeen
directeur van Akcros en de coordinator mededingingsrecht van Akzo. De laatste
was een bedrijfsjurist in vaste dienst die tevens als advocaat in Nederland stond
ingeschreven.
De kernvraag die aan het Hof werd voorgelegd was of legal privilege zich
naar het recht van de EU ook uitstrekt tot de interne communicatie tussen de
directie van een onderneming en de advocaat die in een dienstverband tot die
onderneming staat. Het Hof bevestigde in deze uitspraak de uitkomst van de
AM&S-procedure en kent de advocaat in dienstbetrekking ten aanzien van interne bedrijfscommunicatie in de context van het Europese mededingingsrecht
nog steeds geen bescherming van legal privilege toe. Het Hof blijft, in navolging
van de conclusie van A-G Kokott, van oordeel dat een advocaat in dienstbetrekking vanwege zowel zijn economische afhankelijkheid als de nauwe banden met
zijn werkgever, beroepsmatig niet even onafhankelijk is als een externe advocaat.
Uit de Akzo cs- uitspraken van het GvEA EG en het Hof komen nog twee belangwekkende punten naar voren. In de eerste plaats blijkt uit de uitspraak, dat
een onverminderd groot belang wordt gehecht aan de vertrouwelijkheid van de
communicatie tussen de advocaat en zijn cliënt en aan de onbelemmerde toegang
tot onafhankelijk juridisch advies door een advocaat. De bescherming van het
beroepsgeheim van de advocaat heeft in het recht van de EU de status van een
fundamenteel algemeen rechtsbeginsel. Het is in het openbare belang van een
. Conclusie Kokott, met name par. - en het arrest van het Hof van  september ,
par. - en . De uitspraak beperkt zich tot de beroepsuitoefening in Europese mededingingszaken.
. Conclusie A-G J. Kokott van  april , C-/P, par. . Gewezen wordt ook op art.
 lid  EVRM jo art.  lid  en  sub c EVRM; art.  Handvest van de grondrechten van de
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goede rechtsbedeling dat iedere cliënt zich vrij met zijn advocaat moet kunnen
onderhouden, zonder dat hij hoeft te vrezen dat wat hij in vertrouwen meedeelt
later kan worden bekendgemaakt. Maar ook moet het legal privilege voorkomen
dat afbreuk wordt gedaan aan de rechten van verweer van een bij een verificatieonderzoek betrokken onderneming, bijvoorbeeld doordat de Commissie kennis
neemt van de inhoud van een vertrouwelijk stuk en het op onregelmatige wijze
in het dossier opneemt. Schending van legal privilege naar aanleiding van een verificatie is zelf al een zwaarwegende inbreuk op een grondrecht die niet pas dan
plaatsvindt wanneer de Commissie ook daadwerkelijk op een geprivilegieerd document steunt in een beschikking in een zaak, maar reeds wanneer een ambtenaar
van de Commissie het document of een kopie daarvan onder zich heeft.
In de tweede plaats wordt in de Akzo- uitspraken voortgebouwd op de in
AM&S reeds aanvaarde procedureregels. Indien een onderneming ervan overtuigd
is dat er sprake is van een geprivilegieerd document, maar hierover van mening
verschilt met de Commissie, kan van de onderneming niet worden verlangd de
Commissie zelfs maar een vluchtige blik te laten werpen op het betrokken document. Voorts bepaalde het GvEA EG dat interne documenten die binnen de
onderneming uitsluitend zijn opgesteld met het oog op het verkrijgen van juridisch advies door een advocaat ook onder het legal privilege vallen, mits dit doel
ook duidelijk uit de betrokken documenten is af te leiden. Deze procedureregels
stonden in hoger beroep niet meer ter discussie.
4.4.3

HvJ EG 26 juni 2007

De implementatie van de Europese anti-witwasrichtlijnen in de Belgische wetgeving vormde de aanleiding voor een door het Belgische Grondwettelijke Hof

voorgelegde prejudiciële vraag aan het HvJ EG. Deze prejudiciële vraag kwam
aan de orde in een procedure die de Belgische balies in  hadden aangespannen tegen de uit de witwasrichtlijnen voortvloeiende meldingsplicht en informatieplicht van advocaten, zoals die in  was neergelegd in de Belgische wet.
EU jo art. , eerste en tweede alinea, tweede volzin en art.  lid  Handvest.
. Conclusie A-G J. Kokott, par. . Zie ook GvEA EG, par. .
. GvEA EG, par.  en .
. Zie over de Akzo cs- uitspraken ook noot N.A.M.E.C. Fanoy bij HvJ EU -- (nr.
C-/ P), JBPr -, p..
. Voorheen Arbitragehof.
. In deze uitspraak ging het om art.  (a)  jo art.  () en (), tweede subparagraaf van Richtlijn //EEG, zoals deze was aangepast in Richtlijn //EG. De betrokken Belgische
balies waren: de Orde van Franstalige en Duitstalige balies, de Franse Orde van advocaten
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De verschillende ordes van advocaten hadden het Grondwettelijk Hof verzocht om een aantal artikelen van de Belgische wet ter omzetting van de tweede
anti-witwasrichtlijn te vernietigen. Volgens de balies maakte met name de uitbreiding tot advocaten van de meldingsplicht en de informatieplicht een inbreuk op
de beginselen van het beroepsgeheim en de onafhankelijkheid van de advocaat,
welke beginselen deel uitmaken van het fundamentele recht van elke justitiabele
op een eerlijk proces en op eerbiediging van zijn rechten van de verdediging. De
vraag die het Grondwettelijk Hof aan het HvJ EG stelde was of de oplegging aan
advocaten van de verplichting om de voor de bestrijding van het witwassen van
geld verantwoordelijke autoriteiten te informeren en met hen samen te werken in
strijd was met het recht op een eerlijk proces.

Arrest van het HvJ EG
Het HvJ EG bepaalde in zijn arrest van  juni  dat het opleggen aan advocaten van de verplichting om de voor de bestrijding van het witwassen van geld
verantwoordelijke autoriteiten te informeren en met hen samen te werken wanneer zij deelnemen aan bepaalde financiële transacties die geen verband houden
met een gerechtelijke procedure, geen inbreuk maakt op het recht op een eerlijk
proces ex art.  EVRM.
Het Hof benadrukte in zijn uitspraak dat advocaten hun taak om cliënten
te adviseren, te verdedigen en te vertegenwoordigen niet naar behoren zouden
kunnen vervullen, indien zij verplicht zouden zijn om in de context van gerechtelijke procedures of bij de voorbereiding daarvan te moeten samenwerken met
de autoriteiten en informatie zouden moeten verschaffen die zij in het kader van
hun adviesverlening hebben verkregen. Het Hof baseerde zijn conclusie met
name op het feit dat de meldings- en informatieplicht voor advocaten slechts geldt
wanneer zij hun cliënten bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van bepaalde
transacties van voornamelijk financiële aard of op het gebied van onroerend goed
of wanneer zij in naam en voor rekening van cliënt optreden in het kader van financiële of onroerend goedtransacties. In de regel hebben dergelijke werkzaamheden volgens het Hof naar hun aard geen verband met gerechtelijke procedures
en vallen zij derhalve buiten het bereik van het recht op een eerlijk proces. Voor

.
.
.
.

bij de balie Brussel, de Orde van Vlaamse balies en de Nederlandse Orde van advocaten bij
de balie Brussel. In de procedure voor het HvJ EG waren de orde van advocaten van de balie
Luik en de CCBE interveniërende partijen.
Onder verwijzing naar art.  EVRM en art.  () EU- Verdrag.
HvJ EG  juni , nr. C-/, NJ , , m.nt. M.R. Mok.
Ro .
Ro .
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procesgerelateerde werkzaamheden van advocaten – waaronder begrepen advies
over het instellen of vermijden van een rechtsgeding – geldt op grond van de
richtlijn een vrijstelling. Volgens het Hof wordt aldus het recht op een eerlijk proces niet aangetast.
Het Hof ging niet uitdrukkelijk in op de vraag of ‘niet-procesgebonden juridisch advies’ ook onder de vrijstelling viel. Wel onderstreept het Hof dat juridisch
advies op grond van overweging  van de tweede witwasrichtlijn onderworpen
blijft aan de geheimhoudingsplicht, tenzij de advocaat zelf deelneemt aan witwasactiviteiten of juridisch advies verleent met het oog op witwasactiviteiten of
weet dat zijn client advies verlangt met dit oogmerk. De uitspraak leidde tot
kritiek, met name omdat het Hof de vraag van het Grondwettelijk Hof beperkt
had geïnterpreteerd en slechts toetste aan art.  EVRM. In zijn beoordeling betrok het Hof niet de vraag in hoeverre de meldingsplicht een inbreuk maakt op
het recht op privacy als beschermd in art.  EVRM en de onafhankelijkheid van
de advocaat.

Conclusie A-G Poiares Maduro
De conclusie van A-G Poiares Maduro in deze zaak is zeer lezenswaardig. De A-G
benadrukt in zijn conclusie – net als het Hof – het belang van het beroepsgeheim
van de advocaat als een van de fundamentele waarden van de rechtstaten die samen de Europese Unie vormen.
Anders dan het Hof, heeft A-G Poiares Maduro zich in zijn conclusie wel uitgelaten over de vraag of de verplichtingen uit de tweede richtlijn art.  EVRM
schenden. De A-G is van oordeel dat het beroepsgeheim van de advocaat als zodanig door de fundamentele beginselen van de communautaire rechtsorde wordt
beschermd, zodat art. () VEU voldoende mogelijkheden biedt om ook te te
toetsen of de meldings-en samenwerkingsplicht in strijd komt met art.  EVRM.
Twee belangrijke punten komen uit de conclusie van de A-G naar voren.
In de eerste plaats is de A-G van oordeel dat het beroepsgeheim van de advocaat niet is beperkt tot het domein van procesvoering, maar ook het verstrekken

. Ro . Overigens merkt het Hof op dat de tweede subparagraaf van art. () van de richtlijn
voor meerdere interpretatie vatbaar is, als gevolg waarvan de reikwijdte van de meldings- en
samenwerkingsplicht niet geheel ondubbelzinnig is, zie ro . In dit verband is interessant de
uitspraak van het EHRM in de zaak Michaud, waarin het Hof minder moeite lijkt te hebben
met de reikwijdte van de meldingsplicht. Zie hiervoor par. ...
. Zie bijv. Luijendijk , p. .
. Par. 
. C-/, Jur EG , p. I-, //.
. Zie par.  jo .
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van juridisch advies dekt zodat advocaten volgens hem niet kunnen worden verplicht tot het melden van informatie die is verkregen in het kader van het verstrekken van juridisch advies. De A-G concludeert dat de zinsnede ‘bepalen van
de rechtspositie van de cliënt’, zoals deze in de richtlijn wordt gebruikt, aldus kan
en moet worden begrepen, dat het verlenen van juridisch advies daaronder valt.
Deze lezing strookt volgens hem in de eerste plaats met de eerbiediging van de
fundamentele rechten en de beginselen van de rechtstaat die door de communautaire rechtsorde worden beschermd:
“In beginsel moet worden rekening gehouden met “de fundamentele behoefte
van de mens in een beschaafde samenleving om zich voor advies en bijstand tot
zijn advocaat te kunnen wenden en zich bij het proces door hem te laten vertegenwoordigen”. Als vertegenwoordiger en verdediger heeft iedere advocaat eveneens een essentiële taak van bijstandsverlening en advisering. Daarmee garandeert hij niet alleen de toegang tot de rechter maar eveneens tot het recht. Deze
laatste garantie is in een complexe samenleving als de Europese niet van minder
belang dan de eerste. De mogelijkheid voor iedere justitiabele om onafhankelijk
advies te kunnen inwinnen teneinde zich op de hoogte te kunnen stellen van
de staat van het recht waardoor zijn persoonlijke situatie wordt geregeld, is een
essentiële garantie van de rechtstaat. In die omstandigheden moet de vertrouwensband die wordt gegarandeerd door de bescherming van de geheimhouding,
worden uitgebreid tot relaties van juridische bijstand en advies. Een dergelijke
uitleg strookt bovendien met de ontwikkeling van de rechtspraak van het Hof.
In de zaak AM&S is uitdrukkelijk herinnerd aan het belang voor de cliënten
om in volledige onafhankelijkheid te kunnen beschikken over juridische adviezen en bijstand.”

Deze lezing strookt volgens de A-G bovendien met overweging  van de considerans van de tweede witwasrichtlijn. Hij gaat uitvoerig in op de achtergrond van
de richtlijn en op de ontstaansgeschiedenis van de tekst van deze overweging, die
ik als volgt samenvat.
De uitbreiding van beroepen – waaronder dat van de advocaat – waarvoor de
richtlijn zou moeten gelden gebeurde op instigatie van de FATF. Het Europees
Parlement verzocht in maart  de Commissie een daartoe strekkend wijzigingsvoorstel van de eerste richtlijn in te dienen, waarbij rekening diende te worden

. Uit implementatie in nationale wetgeving bleek, dat deze zinsnede op verschillende manieren
wordt uitgelegd.
. Par. . Verwezen wordt naar de conclusie van A-G Slynn bij AM&S, p.  en .
. Zie par. -.
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gehouden met de bijzondere aard van deze beroepen en vooral met de eerbiediging van hun specifieke zwijgplicht. In het eerste voorstel van de Commissie was
een beperkte vrijstelling voor advocaten opgenomen: de lidstaten konden een vrijstelling verlenen aan advocaten en andere beoefenaars van juridische beroepen,
die zou gelden wanneer de inlichtingen die een advocaat van een cliënt ontving
dienden om hem in rechte te kunnen vertegenwoordigen. Het Parlement nam in
zijn advies op twee punten afstand van dit voorstel: in de eerste plaats moest de
aan de lidstaten geboden bevoegdheid tot het verlenen van een vrijstelling worden
omgezet in een verplichting. In de tweede plaats moest de vrijstelling niet slechts
gelden voor vertegenwoordiging in rechte maar ook voor het verstrekken van juridisch advies. De tekst die in de gewijzigde richtlijn in  is terechtgekomen
is een compromis tussen beide standpunten, die mede als gevolg van de gebeurtenissen van  september  in het teken kwamen te staan van de bestrijding
van terrorisme. Het kwam er op neer dat de Commissie wel mee wilde gaan in de
uitbreiding van de werkingssfeer van de vrijstelling maar geen verplichting tot het
verlenen van een vrijstelling wilde opnemen.
In de tweede plaats heeft de A-G heeft zich ook gebogen over de vraag voor
welke werkzaamheden van de advocaat de meldplicht dan wel zou gelden. Om
dit te bepalen moet volgens hem een onderscheid worden gemaakt tussen werkzaamheden van de advocaat van juridische aard en niet-juridische aard. Daarover
zegt hij het volgende:
“Het is één ding om het juridische kader en de rechtsgevolgen van de voorgenomen handeling uiteen te zetten, maar het is wat anders om in het belang van de
cliënt een beoordeling te maken van de beste strategie om actie te ondernemen
of een economische transactie te verrichten. Wanneer de beoordeling enkel tot
doel heeft, de cliënt bij te staan bij het organiseren van zijn activiteiten met inachtneming van de wet en na te gaan of zijn doelstellingen aan het recht beantwoorden, moet zij als advisering worden aangemerkt en worden vrijgesteld van
elke meldplicht, ongeacht de context waarin dat advies is gegeven. Indien daarentegen de beoordeling voornamelijk tot doel heeft, een commerciële of financiele transactie te verrichten of voor te bereiden, en de advocaat in dat verband
onderworpen is aan de instructies van de cliënt teneinde onder meer de economisch meest gunstige oplossing te vinden, handelt hij slechts als zaakwaarnemer
. Zie Advies van de Commissie overeenkomstig art.  lid c EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de raad inzake
het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging
van richtlijn / van  november  (COM()  def.). Zie hierover ook Stouten
, p. e.v. Inmiddels is in de vierde witwasrichtlijn wel een verplichting tot het verlenen
van een vrijstelling opgenomen, zie par. ...
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die zijn kennis van zaken volledig in dienst stelt van een niet-juridische activiteit, zodat er geen noodzaak is het beroepsgeheim te beschermen.”

In het laatste voorbeeld handelt de advocaat volgens de A-G niet als onafhankelijk
advocaat, maar is hij vergelijkbaar met een financieel adviseur of een bedrijfsjurist. Dus: alleen als de advocaat niet handelt in zijn hoedanigheid van raadsman/
adviseur of verdediger, maar wordt ingezet voor een taak die afbreuk doet aan zijn
onafhankelijkheid, kan hij worden onderworpen aan de meldplicht. Dit zal een
rechter van geval tot geval moeten beoordelen.
De A-G concludeert dus dat de bepalingen uit de richtlijn zo moeten worden
uitgelegd, dat de meldplicht zowel in het kader van activiteiten van vertegenwoordiging in rechte als in het kader van juridische advisering is uitgesloten. Hieronder wordt begrepen de adviezen die zijn verstrekt teneinde de cliënt bij te staan
bij de organisatie van zijn activiteiten met inachtneming van de wet. Tenslotte
merkt de A-G nog op dat beperkingen op het beroepsgeheim slechts toelaatbaar
zijn indien zij een legitiem doel van algemeen belang nastreven en indien zij daaraan evenredig zijn. Voor dat laatste is nodig, dat de beperkingen noodzakelijk zijn
en dat er slechts in uitzonderlijke omstandigheden en met inachtneming van adequate en toereikende waarborgen inbreuk op mag worden gemaakt. Saillant detail
is dat de A-G als een van dergelijke waarborgen noemt het feit dat de lidstaten advocaten mogen ontslaan van het tipping-off verbod. Inmiddels is deze waarborg
echter met invoering van de derde witwasrichtlijn verdwenen.

4.5

Samenvatting en conclusie

In diverse Europese regelingen is het beroepsgeheim van de advocaat opgenomen.
Het beroepsgeheim van de advocaat wordt hierin erkend als algemeen fundamenteel beginsel, dat gemeenschappelijk is voor de beroepsuitoefening van de advocaat binnen de Europese Unie en ten grondslag ligt aan de op advocaten in de
EU toepasselijke beroeps- en gedragsregels. Vertrouwelijke communicatie tussen
advocaat en cliënt behoort tot de essentie van het beroep van advocaat. Deze vertrouwelijkheid is noodzakelijk voor het totstandkomen van de vertrouwensband
tussen advocaat en cliënt.

.
.
.
.

Par. .
Par. .
Par. .
Par. . Hiermee wordt bereikt dat de vertrouwensrelatie met de cliënt niet wordt aangetast.
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In het EVRM is de bescherming van vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt niet expliciet geregeld, maar algemeen wordt aanvaard dat de
dubbele grondslag voor de bescherming van het beroepsgeheim wordt gevonden
in art.  en art.  EVRM.
In de jurisprudentie van het EHRM wordt het belang van de bescherming van
het beroepsgeheim van de advocaat benadrukt en de noodzaak ervan voor de vertrouwensband tussen advocaat en cliënt. Uit de jurisprudentie vloeit voort dat het
een algemeen maatschappelijk belang is, dat ieder zich vrij en vertrouwelijk voor
juridisch advies en juridische bijstand tot een advocaat moet kunnen wenden.
Inbreuken op het recht en de plicht van de advocaat om vertrouwelijk met zijn
cliënt te kunnen communiceren, worden doorgaans aangemerkt als een inmenging op het recht van de advocaat op privé leven, en op de bescherming van zijn
woning en professionele communicatie met zijn cliënt – waaronder telefoonverkeer – als beschermd door art.  EVRM. Het EHRM heeft uitgemaakt dat de relatie tussen advocaat en cliënt in beginsel geprivilegieerd is en tussen hen gevoerde
communicatie – los van het doel – geacht wordt een privékarakter te hebben en
vertrouwelijk van aard te zijn. Deze vertrouwelijke communicatie wordt door art.
 EVRM versterkt beschermd.
Het recht van de cliënt op vertrouwelijke communicatie met zijn advocaat is
tevens een uitwerking van het recht van de cliënt om niet mee te werken aan zijn
eigen veroordeling. Een inbreuk op het beroepsgeheim kan zijn weerslag hebben
op de goede rechtsbedeling en op het recht op een eerlijk proces. Op grond van
art.  EVRM wordt het beroepsgeheim van de advocaat dan ook als noodzakelijke voorwaarde gezien voor het recht van de cliënt op een eerlijk proces. Dat de
vrije en onbelemmerde toegang tot een advocaat een fundamentele voorwaarde
is voor het recht op verdediging geldt in de jurisprudentie van het EHRM in het
bijzonder voor vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en zijn gedetineerde cliënt.
De bescherming van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en client op grond van art.  EVRM is niet absoluut, in die zin dat het in uitzonderlijke
gevallen zou kunnen wijken voor een ander maatschappelijk algemeen belang.
Een inbreuk op de naleving van de rechten uit hoofde van art.  EVRM wordt onderworpen aan een legaliteitstoets, een legitimiteitstoets en een noodzakelijkheidstoets. Eventuele op grond van nationale wetgeving toegelaten beperkingen op het
beroepsgeheim moeten strikt worden ingekaderd, gelet op de belangrijke rol van
de advocaat in de rechtsbedeling en de centrale positie die de advocaat inneemt
in het verkeer tussen justitie en justitiabelen. Dergelijke beperkingen moeten ook
zijn voorzien van specifieke garanties ter bescherming van het beroepsgeheim,
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zoals de aanwezigheid van een onafhankelijk toezichthouder bij doorzoekingen
bij advocaten en de mogelijkheid van toetsing door een onafhankelijke rechter.
Ook in rechtspraak van het HvJ EU heeft het beroepsgeheim van de advocaat
de status van een fundamenteel algemeen rechtsbeginsel. De vertrouwelijkheid
tussen advocaat en cliënt ‘dient immers het in alle lidstaten als belangrijk erkende
vereiste, dat elke justitiabele de mogelijkheid moet hebben in alle vrijheid een advocaat te raadplegen, wiens beroep het is, onafhankelijk juridisch advies te geven
aan eenieder die het behoeft’. Om in aanmerking te komen voor bescherming
van het beroepsgeheim op het niveau van het recht van de Europese Unie, moet
de met de advocaat gevoerde communicatie hebben plaatsgevonden in het kader
van het recht van verdediging van de cliënt en moet er sprake zijn van communicatie met een onafhankelijke advocaat.
In de Europese anti-witwasrichtlijnen wordt zowel in de considerans als in de
bepalingen zelf uitdrukkelijk rekening gehouden met het beroepsgeheim van de
advocaat. Het EHRM heeft geconcludeerd dat de uit deze anti-witwasrichtlijnen
voortvloeiende meldingsplicht voor advocaten, zoals deze in Frankrijk is geïmplementeerd, geen disproportionele inbreuk vormt op het beroepsgeheim van advocaten als beschermd door art.  EVRM. De meldingsplicht ziet volgens het
Hof niet op de rol van advocaten bij het verdedigen van hun cliënten. Bovendien
hecht het Hof belang aan de in de Franse wetgeving opgenomen uitzondering op
de meldingsplicht, als gevolg waarvan zowel werkzaamheden betrekking hebbende
op gerechtelijke procedures als het verlenen van juridisch advies zijn vrijgesteld
van de meldingsplicht, tenzij de informatie was verkregen met het oogmerk van
witwassen of financieren van terrorisme, of in de wetenschap dat de cliënt advies verlangt met als doel het witwassen van geld of financieren van terrorisme.
Een laatste belangrijke waarborg voor het beroepsgeheim achtte het Hof de bepaling dat de meldingen aan de deken moeten worden gedaan. Het HvJ EG heeft
ten aanzien van de meldingsplicht voor advocaten, zoals deze voortvloeide uit de
tweede witwasrichtlijn, geoordeeld dat deze geen inbreuk maakt op het recht van
een eerlijk proces ex art.  EVRM.

. Zie noot .
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HOOFDSTUK 5

Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen
advocaat en cliënt in Nederland

5.1

Inleiding

In hoofdstuk  kwam naar voren dat het beginsel van vertrouwelijkheid tussen
advocaat en cliënt een algemeen maatschappelijk belang dient, te weten de onbelemmerde toegang tot noodzakelijke bijstand en verdediging door een advocaat
in procedures en tot deskundig advies van een advocaat. Ook kwam naar voren
dat dit algemeen belang van onbelemmerde rechtshulp prevaleert boven het algemeen belang van waarheidsvinding. In dit hoofdstuk zal ik in kaart brengen op
welke wijze en in hoeverre dit belang wordt gediend door de regeling en de toepassing van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat
in Nederland.
In par. . sta ik eerst stil bij de wezenskenmerken van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat in Nederland. Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt houdt zowel een recht als een
plicht in voor de advocaat. De geheimhoudingsplicht is een wezenlijk onderdeel
van het verschoningsrecht. Ik heb er in dit hoofdstuk dan ook voor gekozen om
eerst in te gaan op verschillende aspecten van de geheimhoudingsplicht voordat de
regeling van het verschoningsrecht aan de orde komt. De plicht tot geheimhouding van de advocaat komt aan de orde in par. . – .. In par. . zal ik ingaan
op de inhoud en omvang van de geheimhoudingsplicht van de advocaat, waarbij
ik zowel inga op de wettelijke verplichting als de beroepsethische plicht. In par.
. ga ik in op de invulling van de normen door de tuchtrechter naar aanleiding
van klachten over schending of misbruik van de geheimhoudingsplicht door advocaten. In par. . komt de strafbaarstelling van de opzettelijke schending van
de geheimhoudingsplicht aan de orde. In par. .-. ga ik in op het recht van de
advocaat om zich te verzetten tegen openbaarmaking en kennisneming door derden van gegevens die beschermd moeten worden op grond van het beginsel van
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vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt. In . – . zal ik de regelgeving en de
hoofdregels inzake de omvang en de reikwijdte van het verschoningsrecht in kaart
brengen. In par. . ga ik meer specifiek in op het toepassen van dwangmiddelen
tegen advocaten, aangezien geschillen over het verschoningsrecht met name hier
naar voren komen. In par. . zal ik ingaan op de uitzonderingen en beperkingen
op de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht. In par. . signaleer en
analyseer ik een aantal probleemgebieden in de regelgeving en de toepassing van
de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat in het licht
van het belang van de onbelemmerde rechtshulp en in het licht van de rechtspraak
van het EHRM en het HvJ EU. In par. . volgt een conclusie.

5.2

Wezenskenmerken van de geheimhoudingsplicht en
verschoningsrecht advocaat

Vertrouwelijkheid
In mijn onderzoek staat de bescherming van de vertrouwelijkheid van communicatie tussen advocaat en cliënt centraal. Het uitgangspunt daarbij is dat alle communicatie en uitwisseling van gegevens tussen de cliënt en de advocaat vertrouwelijk kan worden geacht en voor bescherming in aanmerking komt, mits de cliënt
de advocaat in een juridische context heeft benaderd in zijn hoedanigheid van
onafhankelijke vertrouwenspersoon met het oog op zijn beroepsspecifieke kennis
en ervaring en mits de communicatie en gegevensuitwisseling is gevoerd met het
oog op het geven of verkrijgen van juridisch advies of bijstand. In deze zin zal ik
ook spreken van ‘vertrouwelijke communicatie’, waarbij in dit hoofdstuk specifiek
zal worden aangegeven welke informatie voor bescherming in aanmerking komt.

Fundamenteel, algemeen rechtsbeginsel en algemene gelding
De verplichting tot geheimhouding geldt als een ‘fundamenteel rechtsbeginsel
dat de advocaat in de uitoefening van zijn beroep in acht moet nemen en waarop
cliënten met het oog op de juiste behartiging van hun belangen onvoorwaardelijk moeten kunnen vertrouwen’. De verplichting tot geheimhouding van de
advocaat heeft een zodanig principieel karakter dat zij algemene gelding heeft
en jegens eenieder kan worden ingeroepen. Aan de geheimhoudingsplicht van
. HvD  juni , nr. , Adv.bl. , p. . Het HvD had al eerder vastgesteld dat de
geheimhoudingsplicht ‘één van de wezenlijkste beroepsplichten van de advocaat is’, HvD nr.
, Adv.bl. , p. , aangehaald in Mols & Malherbe , p. . Zie par. ..
. Zie RvD Arnhem --, Adv. Bl. --, nr. . Zie par. ..
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de advocaat is ook diens recht gekoppeld om zich, ten aanzien van hetgeen hem
in die hoedanigheid is toevertrouwd, van de getuigplicht te verschonen. De geheimhoudingsplicht van de advocaat is een wezenlijke voorwaarde voor het hem
toekomende professionele verschoningsrecht. Dit verschoningsrecht zorgt er dus
kort gezegd voor dat de advocaat tegenover iedereen, ook tegenover de rechter,
mag zwijgen over zaken die onder zijn geheimhoudingsplicht vallen. Het verschoningsrecht van de advocaat vloeit voort uit een aantal wettelijke bepalingen, ook
al wordt de advocaat hierin niet specifiek genoemd. Het verschoningsrecht van
de advocaat vindt zijn grondslag in een in Nederland geldend algemeen rechtsbeginsel, dat als gevolg van een belangenafweging meebrengt dat het algemeen maatschappelijk belang van waarheidsvinding moet wijken voor het algemeen maatschappelijk belang van onbelemmerde rechtshulp.

Niet absoluut
De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht zijn niet absoluut. Daarmee
wordt bedoeld dat de geheimhoudingsplicht opzij kan worden gezet door een
wettelijke plicht of in uitzonderlijke gevallen kan worden doorbroken als andere,
hogere, belangen prevaleren. Van dat laatste is bijvoorbeeld sprake als het gaat
om levensbedreigende omstandigheden. Ook is aanvaard, dat de geheimhoudingsplicht niet onverkort geldt indien de advocaat zich moet verdedigen tegen
een hem ingediende klacht. Bovendien is in de Notaris Maas beschikking bevestigd, dat zich zeer uitzonderlijke omstandigheden laten denken, waarin het belang dat de waarheid aan het licht komt moet prevaleren boven het belang dat het
beroepsgeheim bewaard blijft. Bij de in  door de HR gemaakte belangenafweging is tegelijkertijd aanvaard dat de hier gemaakte keuze in zeer uitzonderlijke
gevallen anders kan uitpakken. Daarmee wordt uitdrukking gegeven aan de functie van het verschoningsrecht, te weten het verschaffen van zekerheid aan cliënten
dat zij vrijelijk met de advocaat kunnen spreken. In par. .. komt de vraag aan
de orde wanneer sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden.

. Zie par. .. en ...
. HR  maart , ECLI:NL:HR::AC, NJ , , m.nt. WLH onder HR 
oktober , NJ , . HR --, ECLI:NL:HR::AG, NJ , .
. HvD --, nr. . Zie par. ...
. Zie par. .., .. ... en ..
. HR  maart , ECLI:NL:HR::AC, NJ , , m.nt. WLH onder HR 
oktober , NJ , . HR  oktober , ECLI:NL:HR::AC, NJ ,
.
. Zie ook par. ...
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Zeggenschap berust bij de advocaat
In de relatie tussen de advocaat en de cliënt is in Nederland de advocaat degene die
beslist of hij al dan niet een beroep zal doen op het verschoningsrecht. Dit brengt
met zich mee dat de cliënt enerzijds zijn advocaat niet kan dwingen zich onder alle
omstandigheden aan de geheimhouding te houden en het verschoningsrecht in te
roepen. De advocaat blijft verantwoordelijk voor de door hem te maken afweging.
Anderzijds kan de cliënt niet door het ontslaan van zijn advocaat uit de geheimhoudingsplicht bewerkstelligen dat deze spreekt, als de advocaat spreken niet geraden
acht. Over beide situaties heeft de Hoge Raad zich uitgelaten. De eerste situatie
kwam aan de orde in een procedure waarbij op grond van de Krankzinnigenwet
tegen een patiënt een machtiging tot plaatsing was gevorderd. Het ging hier om
een arts als verschoningsgerechtigde. De patiënt wenste dat zijn arts niets zou zeggen over zaken die de patiënt betroffen, maar de arts achtte het in het belang van
de patiënt dat hij zou spreken. De patiënt trachtte door het aanspannen van een
kort geding procedure een spreekverbod aan de arts op te leggen, zodat deze mondeling noch schriftelijk aan derden informatie kon verschaffen. De vordering werd
afgewezen en in hoger beroep bekrachtigd. Het gerechtshof nam als uitgangspunt
aan, dat de geheimhoudingsplicht van een arts en diens daarmee verband houdende
verschoningsrecht niet absoluut zijn en in zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen wijken voor het belang dat de waarheid aan het licht komt. Het oordeel over de
vraag of zich zo’n situatie voordoet komt volgens het hof in de eerste plaats toe aan
de arts. Het hof overwoog voorts dat:
“(..) voor een verbod als te dezen gevorderd dan eerst plaats is indien hetgeen de
arts die te kennen geeft dat zich zulk een situatie, voorzover zulks op voorhand
valt te beoordelen, naar zijn oordeel voordoet, ter rechtvaardiging daarvan opvoert, dat oordeel niet in redelijkheid kan dragen”.
. Hazewinkel-Suringa , p.  e.v. Verburg , p. . Van Domburg , p.  e.v.
Fernhout , p.  e.v. Bertens & Vellinga-Schootstra , p.  e.v. Anders: Vranken
, p.  e.v., die bepleitte om in navolging van de common law landen het verschoningsrecht als een recht van de cliënt aan te merken.
. HR  maart , ECLI:HR:NL::AG, RvdW , , m.nt. W.L. Haardt. Zie ook
HR  september , ECLI:NL:HR::ZC, NJ ,  m.nt. H.J. Snijders; HR
 maart , ECLI:NL:HR::ZC, NJ , ; HR  december , ECLI:NL:HR::ZC, NJ , ; HR  augustus , ECLI:NL:HR::AE, NJ
, .
. Zie ook par. ... Het verschoningsrecht van de arts en de advocaat berust op dezelfde
grondslag, zodat een uitspraak over het verschoningsrecht van de arts ook relevant is voor
de advocaat.
. Het Hof vond dat de arts zijn standpunt genoegzaam had gerechtvaardigd. De HR vond dat
het oordeel van het Hof geen blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting.
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Het is dus aan de verschoningsgerechtigde om een eigen belangenafweging te maken en op basis hiervan te besluiten al dan niet een beroep op het verschoningsrecht te doen.
Over de tweede situatie heeft de Hoge Raad zich ook uitgelaten. Een cliënt
wenste dat zijn advocaat een getuigenis zou afleggen over een bepaalde gebeurtenis. Hij ontsloeg de advocaat uitdrukkelijk uit zijn geheimhoudingsplicht. Toch
weigerde de advocaat een verklaring af te leggen. De Hoge Raad oordeelde dat de
advocaat het recht had te weigeren. Er zijn immers situaties denkbaar waarin
een advocaat vindt dat het (vaktechnisch) absoluut niet in het belang van zijn client is dat hij toch een verklaring aflegt. De cliënt overziet ook lang niet altijd de
gevolgen van het openbaar worden van bepaalde informatie. De advocaat, als deskundige en onafhankelijke belangenbehartiger, kan dat vaak beter inschatten dan
zijn cliënt. De advocaat zal bij zijn beslissing altijd een belangenafweging maken
en moet bovendien acht slaan op het “grotere” belang, bijvoorbeeld het vertrouwen in de advocatuur.
De beslissing van de advocaat wordt door de rechter marginaal getoetst. Het
verschoningsrecht is immers niet zozeer gegeven in het individuele belang van
de cliënt, maar in het algemene maatschappelijke belang van de onbelemmerde
rechtshulp. In de Notaris Maas-beschikking overwoog de HR in dit verband:
“Een andere opvatting zou er immers toe leiden dat het oordeel omtrent de geloofwaardigheid van hen die zich tot de betreffende vertrouwenspersoon hebben
gewend, ongunstig zou kunnen worden beïnvloed door hun weigering hem uit
zijn geheimhoudingsplicht te ontslaan, zodat de vrees dat zij daardoor naderhand tot een zodanig ontslag zouden worden genoopt hen ervan zou kunnen
weerhouden de hulp van die vertrouwenspersoon in te roepen of zich vrijelijk
tegenover hem uit te spreken”.

. Wel zal de toestemming van de cliënt in de afweging van de verschoningsgerechtigde moeten
worden betrokken, zie HR  mei , ECLI:NL:HR::BG, NJ , , r.o.
... Bertens & Vellinga-Schootstra , p. .
. HR  juni , ECLI:NL:HR::AC, NJ , .
. Zie ook HR  oktober , ECLI:NL:HR::AB, NJ , , r.o. ..
. Zie ook par. ...
. ’t Hart spreekt in zijn noot bij HR  oktober , ECLI:NL:HR::AB, NJ ,
 in dit verband van de ‘silence signicatif ’. In de casus van de Notaris Maas – beschikking hadden de bewindvoerders die de OGEM-vennootschappen rechtsgeldig vertegenwoordigden notaris Maas uitdrukkelijk uit zijn geheimhoudingsplicht ontslagen. Hoewel de
advocaat-generaal en de rechter-commissaris van oordeel waren dat de geheimhouder niet de
aangewezen persoon is om te beoordelen wat wel en wat niet onder het verschoningsrecht zou
vallen, dacht de Hoge Raad daar dus anders over.
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Kortom, het leggen van de beslissingsbevoegdheid bij de cliënt zou tot gevolg
kunnen hebben dat een beslissing van zijn kant om zijn advocaat niet uit de geheimhouding te ontslaan in een specifiek geval in zijn nadeel zou kunnen worden
uitgelegd. En dat zou potentiële cliënten ervan kunnen weerhouden zich vrij en
open bij de advocaat uit te spreken met als gevolg dat de hen toekomende rechtshulp niet optimaal verleend kan worden.

5.3

5.3.1

De geheimhoudingsplicht van de advocaat; inhoud en
omvang
Geheimhoudingsplicht in de Advocatenwet

Hoewel reeds in de e eeuw werd erkend dat een advocaat een geheimhoudingsplicht heeft, was deze verplichting als zodanig tot  januari  niet in enige
wettelijke bepaling neergelegd. Thans is de geheimhoudingsplicht wettelijk verankerd in de Advocatenwet.
In de Advocatenwet is in art. a lid  onder e als één van de kernwaarden van
de advocaat vertrouwelijkheid opgenomen. De geheimhoudingsplicht van de
advocaat is wettelijk neergelegd in art.  a Advocatenwet:
“. Voorzover niet bij wet of bij verordening van het college van afgevaardigden
anders is bepaald, is de advocaat ten aanzien van al hetgeen hij uit hoofde van
zijn beroepsuitoefening als zodanig kennisneemt tot geheimhouding verplicht.
Dezelfde verplichting geldt voor medewerkers en personeel van de advocaat, alsmede andere personen die betrokken zijn bij de beroepsuitoefening.
. De geheimhoudingsplicht, bedoeld in het eerste lid, blijft voortbestaan na de
beëindiging van de beroepsuitoefening of de betrekking waarin de werkzaamheden zijn verricht.”

Uit het opnemen in de wet van de kernwaarde vertrouwelijkheid en van de geheimhoudingsplicht van de advocaat blijkt dat de wetgever de vertrouwelijke
communicatie tussen advocaat en cliënt van wezenlijk belang acht voor de
. Zie par. .. tot en met ...
. Wet van  oktober  tot aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op
advocaten, Stb. , .
. Zie over de kernwaarde vertrouwelijkheid en de achtergrond van de invoering ervan: par.
.. en par. ...
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beroepsuitoefening van de advocaat. Grotendeels wordt hiermee geconsolideerd
wat reeds in de jurisprudentie en doctrine was aanvaard met betrekking tot het
belang en het doel van de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt.
Een regeling omtrent de inhoud van de geheimhoudingsplicht van de advocaat
is ook opgenomen in regel  van de Gedragsregels . Zoals hierna in par. ..
naar voren zal komen, heeft de nog steeds geldende tekst van regel  naar mijn
mening een ruimere strekking dan de wettelijke omschrijving. De tekst van art.
a suggereert een beperking van de geheimhoudingsplicht van de advocaat tot
hetgeen hij kennisneemt uit hoofde van zijn beroepsuitoefening. De tekst van
regel  lid  koppelt de zwijgplicht aan ‘bijzonderheden van door hem behandelde
zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen’. Deze
tekst doet meer recht aan hetgeen volgens vaste jurisprudentie wordt geacht onder
de geheimhoudingsplicht te vallen, waaronder bijvoorbeeld ook de adviezen van
de advocaat aan zijn cliënt. Uit de MvT volgt dat met de wetstekst geen beperking
van de huidige regels is beoogd. Ik neem aan dat de inhoud en omvang van de
geheimhoudingsplicht van de advocaat niet is gewijzigd door de invoering van art.
 a Advocatenwet.
5.3.2

Art. 46 Advocatenwet

Vóór de invoering van art. a en art. a in de Advocatenwet werd de geheimhoudingsplicht van de advocaat gezien als een uitvloeisel van art.  Advocatenwet.
Met ingang van  januari  luidt art. , voorzover relevant, als volgt:
“De advocaten zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als advocaat behoren te betrachten
ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren
te behartigen, 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 behoorlijk advocaat niet betaamt.(…)”

. Kamerstukken II -,  , nr. , p. . Kamerstukken II -,  , nr.
, p. . Zie ook par. ...
. Hetzelfde geldt voor de medewerkers en het personeel van de advocaat en voor de andere personen die betrokken zijn bij de beroepsuitoefening.
. Kamerstukken II -,  , nr. , p. .
. Zie hierna in par. .. en ..
. Wisselink , p. . Bannier & Fanoy , p. . Zie ook par. .. en ...
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Anders dan voorheen valt de geheimhoudingsplicht op grond van de huidige tekst
rechtstreeks onder de werking van art. .
5.3.3

Gedragsregels 1992, regel 6

De in art.  Advocatenwet genoemde open normen, te weten de zorg voor de
cliënt en de betamelijke behoorlijkheid, worden nader ingevuld door de Gedragsregels voor advocaten, waarvan de thans geldende versie dateert uit . Gedragsregel  bepaalt de inhoud en omvang van de geheimhoudingsplicht van de
advocaat en vult de open normen van art.  AW nader in. Gedragsregel  luidt
als volgt:
“. De advocaat is verplicht tot geheimhouding; hij dient te zwijgen over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de
aard en omvang van diens belangen.
. Indien een juiste uitvoering van de hem opgedragen taak naar zijn oordeel
een gebruik maken van zijn verkregen kennis naar buiten eist, staat dat de advocaat vrij, voor zover de cliënt daartegen geen bezwaar heeft en voorzover dit
in overeenstemming is met een goede beroepsuitoefening.
. De advocaat legt zijn medewerkers en personeel de inachtneming van een gelijke geheimhouding op.
. De geheimhoudingsplicht duurt voort na de beëindiging van de relatie met
de cliënt.
. Indien de advocaat aan een wederpartij vertrouwelijkheid heeft toegezegd of
deze vertrouwelijkheid voortvloeit uit de aard van zijn relatie met een derde,
zal de advocaat deze vertrouwelijkheid ook jegens zijn cliënt in acht nemen.”

Regel  lid  beperkt de geheimhoudingsplicht niet tot hetgeen de cliënt aan de
advocaat heeft toevertrouwd, maar betreft alle kennis die een advocaat in de uitoefening van zijn beroep over zijn cliënt of diens zaak heeft verkregen. Hieronder
valt het openbaren van de identiteit van de cliënt. De geheimhoudingsplicht
. Tot  januari  verplichtte art.  Advocatenwet de advocaat tot een zorgvuldige behartiging van de belangen van zijn cliënt en tot naleving van de verordeningen van de Nederlandse orde en moest de advocaat zich onthouden van gedrag dat een behoorlijk advocaat
niet betaamt.
. Zie hierover par. ... De Gedragsregels  zijn te raadplegen op http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/gedragsregels- , laatst geraadpleegd op  december . Thans
wordt een herziening van de Gedragsregels  voorbereid.
. RvD Amsterdam --, Adv. bl. --, nr..
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strekt zich ook uit tot het geval dat een advocaat een mogelijk belangenconflict
ter sprake brengt bij één van zijn cliënten en daarbij mededeelt dat de wederpartij
in een geschil met deze cliënt zich ook om advies tot hetzelfde advocatenkantoor
heeft gewend. Strijd met de geheimhoudingsplicht is er bijvoorbeeld ook als de
advocaat zich, zonder toestemming van de cliënt, naar de pers uitlaat over feiten
en omstandigheden over het uiteengaan van hem en zijn cliënt. Het maakt niet
uit hoe een advocaat aan zijn kennis komt: van de cliënt, van derden, uit eigen
waarneming, vertrouwelijk of niet. Ook gegevens die met de cliënt zijn uitgewisseld in het kader van de beroepsuitoefening, zoals het juridisch advies van de
advocaat aan de cliënt, vallen onder de geheimhoudingsplicht. Slechts voor feiten
van algemene bekendheid kan een uitzondering worden gemaakt.
De verplichting tot geheimhouding van de advocaat heeft een zodanig principieel karakter dat zij algemene gelding heeft. Praktisch gezien betekent dit dat
de advocaat in het geheel geen mededelingen mag doen over hetgeen onder zijn
geheimhoudingsplicht valt en zich moet onthouden van elk commentaar. Afgezien van in geval van een wettelijke plicht tot openbaarmaking van gegevens
mag hiervan slechts in uiterst zeldzame uitzonderingsgevallen worden afgeweken.
Het spreekt echter voor zich dat van een advocaat in de dagelijkse praktijk doorgaans wel wordt verwacht dat hij met een deel van de ‘geheime informatie’ naar
buiten treedt. Het komt voor dat een advocaat door een cliënt wordt ingeschakeld met het uitsluitende doel deze te adviseren omtrent zijn rechtspositie, maar
in de meeste gevallen zal de hulpverlening ook communicatie met een wederpartij of derden en/of optreden in rechte omvatten. Regel  lid  maakt duidelijk
dat het belang van de cliënt en het belang van een goede behandeling van diens
zaak het naar buiten brengen van verkregen kennis met zich mee kan brengen,
zij het dat afstemming met de cliënt is vereist. Daarbij geldt dat de advocaat verantwoordelijk blijft voor het naar buiten brengen van informatie over een cliënt.
De advocaat mag informatie over een zaak die hij voor een cliënt behandelt of
heeft behandeld slechts aan derden – zoals de media – verstrekken met toestemming van zijn cliënt en na een zorgvuldige belangenafweging. Een advocaat kan
. RvD Den Haag --, Adv.bl. --, nr. .
. RvD Arnhem --, Adv. bl. --, nr. .
. Zie toelichting bij regel , Gedragsregels . Zie ook de in par. .. aangehaalde tuchtrechtuitspraken.
. Zie HvD --, Adv.bl. --, nr. .
. Zie ook RvD Arnhem --, Adv. bl. --, nr. .
. HvD --, Adv. bl. --, nr. .
. Zie bijvoorbeeld de meldingsplicht op grond van art.  Wwft, zoals beschreven in par. ..
Zie ook HvD --, nr. . Zie ook de per  januari  ingevoerde toezichtbepalingen in de Advocatenwet.
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bijvoorbeeld zijn medewerking verlenen aan een perspublicatie over een bepaalde
zaak, mits hij zich heeft vergewist van de onvoorwaardelijke toestemming van zijn
cliënt tot het doen van mededelingen. Onder de af te wegen belangen kunnen
ook gerechtvaardigde belangen van anderen vallen, zoals het recht op de persoonlijke levenssfeer van bijvoorbeeld slachtoffers of nabestaanden. Bovendien geldt
in strafzaken de verplichting voor advocaten om geen afschriften van processtukken aan de media te verschaffen en terughoudend te zijn in het geven van inzage
in die stukken.
Ook al ontslaat een cliënt zijn advocaat uit zijn geheimhoudingsplicht, dan
nog vereist een goede beroepsuitoefening van de advocaat dat hij een eigen afweging maakt of spreken wel in het belang van de cliënt of de zaak is dan wel het
vertrouwen in de advocatuur niet schaadt.
Een voorbeeld van een casus die tot discussie binnen de advocatuur leidde is de
advocaat van de verdachte in een langlopende en publiciteitsgevoelige moordzaak
die zich – met toestemming van zijn cliënt – in een televisieprogramma uitliet
over de bekentenis van zijn cliënt. Hij deed dit vlak nadat de verdachte zichzelf bij
de politie had aangegeven en vóór aanvang van de strafzaak. In een interview in
het Advocatenblad noemde hij als belangrijkste reden voor zijn handelen: het in
het belang van de verdachte en zijn familie voorkomen van een trial by media.
Een beroep op psychische noodtoestand kan een doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigen. Illustratief in dit verband is de uitspraak van het
Hof van Discipline van  april , waarin is bevestigd dat als sprake is van een
directe dreiging en daaruit voortvloeiend gevaar voor betrokkenen, een advocaat
zijn geheimhoudingsplicht mag doorbreken en daartoe geëigende derden mag informeren. Een advocaat die naar eigen zeggen in gewetensnood raakte door
hem ter ore gekomen, reeds gepleegde en laakbare, handelingen van zijn cliënt en
. RvD Amsterdam --, Adv. bl. --, nr. . Zie ook regel , Gedragsregels
.
. Regel  lid , Gedragsregels .
. Regel  lid , Gedragsregels . De achterliggende gedachte is dat ‘trial bij media’ moet
worden voorkomen.
. Zie hiervoor in par. . over wie de ‘zeggenschap’ heeft over het geheim.
. Zie bijv. RvD Den Bosch --, Adv.bl. --, nr. . HvD --, ,
Boekman/Bannier , p. -.
. Zie interview met J. Vlug in Adv.bl. -, p. -.
. HvD --, nr. . In casu had de klager bij zijn (oud-) advocaat zijn hart gelucht en
doodsbedreigingen geuit aan het adres van zijn ex-vrouw en medewerkers van de Raad voor
Kinderbescherming. Naar aanleiding hiervan had de advocaat contact opgenomen met de
Raad voor de Kinderbescherming. Deze uitspraak bevestigt de binnen de advocatuur algemeen aanvaarde opvatting dat de geheimhoudingsplicht mag worden doorbroken ter voorkoming van levensbedreigende situaties.
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zich hierover uitliet tegenover een A-G bij het Gerechtshof te Den Haag, kwam
– begrijpelijkerwijze – geen beroep toe op psychische noodtoestand. Het kwam
hem op een schorsing in de uitoefening van de praktijk voor de tijd van  dagen
te staan.
Anderzijds mag de geheimhoudingsplicht niet worden misbruikt om bepaalde,
voor de zaak van cliënt nadelige feiten te verdoezelen. Een advocaat die in een verzoekschrift tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst tussen zijn cliënte en een
derde een verzoek tot schadevergoeding indiende, terwijl hij daarbij geen melding
maakte van het feit dat cliënte inmiddels bij hem in dienst was, kreeg een voorwaardelijke schorsing van  weken opgelegd. Dit gedrag werd gezien als misleiding van de kantonrechter en de wederpartij en werd aangemerkt als zeer ernstig
tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. Een beroep op de geheimhoudingsplicht houdt
niet in dat het een advocaat vrij staat om een onjuiste voorstelling van zaken te
geven. Van geval tot geval zal beoordeeld moeten worden of het ‘zwijgen’ van de
advocaat moet worden aangemerkt als ‘liegen’.
Regel  lid  is van praktisch belang. Advocaten werken zelden alleen; ze maken gebruik van de diensten van een secretaresse of schakelen kantoorgenoten in
bij de behandeling van een zaak. Het derde lid voorziet erin dat een advocaat die
zijn personeel geen geheimhoudingsplicht heeft opgelegd ook rechtstreeks tuchtrechtelijk kan worden aangesproken indien een cliënt de dupe wordt van loslippig personeel. De geheimhoudingsplicht van de advocaat duurt voort, zowel na
beëindiging van de werkzaamheden voor de cliënt, als na overlijden van de cliënt
(lid ).

. HvD  juni , nr. , Adv.bl. , p. 
. HvD --, Adv. bl. --, nr. .
. Zie RvD Arnhem --, Adv.bl. --. Mr. X, die zijn cliënt bijstond in een
arbeidsgeschil, had in schikkingsonderhandelingen met de werkgever van cliënt de gezondheidstoestand van cliënt als reden van verhindering opgevoerd voor een afspraak met de bedrijfsarts (hetgeen niet onjuist was), maar had niet gemeld dat zijn cliënt op dat moment in
voorarrest zat. In deze kwestie oordeelde de Raad dat het een advocaat vrij staat in schikkingsonderhandelingen uitsluitend een beroep te doen op feiten en omstandigheden die op
zichzelf genomen juist zijn en geen mededelingen te doen van hem bekende en voor zijn client nadelige feiten en omstandigheden. Hier oordeelde de raad dat de geheimhoudingsplicht
van de advocaat aan een spontane mededelingsplicht in de weg stond.
. Zie in dit verband art a lid  Advocatenwet, waarin is geregeld dat een gelijke geheimhoudingsplicht is opgenomen voor de medewerkers en personeel van de advocaat en andere bij de
beroepsuitoefening betrokken personen. Zie ook par. ... Overigens werd al aangenomen
dat door de advocaat ingeschakelde hulppersonen, zoals een secretaresse, als ‘afgeleid’ geheimhouder ook op grond van art.  Sr konden worden aangesproken. Zie comm. art.  Sr,
Noyon/Langemeyer/Remmelink, aant. , suppl.  ().
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Het vijfde lid is geschreven voor de situatie dat de advocaat een vertrouwelijke
relatie heeft met een derde, bijvoorbeeld een andere cliënt, of als de advocaat vertrouwelijkheid heeft toegezegd aan, bijvoorbeeld, de wederpartij. In het eerstbedoelde geval betekent regel  lid  dat als cliënt A aan de advocaat mededelingen
doet over cliënt B – hij kondigt bijvoorbeeld aan een geschil met cliënt B aan de
advocaat te willen voorleggen (of cliënt B in rechte te willen betrekken) – de advocaat hierover zijn mond moet houden jegens cliënt B. De tweede situatie ziet op
het geval dat een wederpartij de advocaat gevoelige informatie omtrent zijn eigen
positie wil meedelen, bijvoorbeeld om de mogelijkheid tot een schikking te vergroten, maar dan onder de voorwaarde dat de advocaat deze informatie niet deelt
met zijn cliënt. Er zal niet snel sprake zijn van een aanleiding om een advocaat te
verplichten mededelingen van derden te verzwijgen tegenover zijn eigen cliënt.

5.4

Schending van de geheimhoudingsplicht in het tuchtrecht

Voor klachten over de schending van de geheimhoudingsplicht van de advocaat
wordt meestal de tuchtrechter ingeschakeld. De schending van het beroepsgeheim
zal vaak tot een ernstige breuk in het vertrouwen in de beroepsbeoefenaar leiden.
Het tuchtrecht is dan de aangewezen weg om de beroepsbeoefenaar terecht te
wijzen.
De tuchtrechter neemt de schending van het beroepsgeheim door een advocaat
zwaar op. Vertrouwelijkheid is immers één van de kernwaarden van de advocaat.
In het advocatentuchtrecht geldt de verplichting tot geheimhouding dan ook als
een ‘fundamenteel rechtsbeginsel, dat de advocaat in de uitoefening van zijn beroep in acht behoort te nemen en waarop cliënten met het oog op de juiste behartiging van hun belangen onvoorwaardelijk moeten kunnen vertrouwen’. Bij

. Ik laat hier buiten beschouwing het feit dat een advocaat geen tegenstrijdige belangen van
cliënten mag behartigen, zoals voortvloeit uit regel  van de Gedragsregels .
. Regel  lid  is ook van toepassing op het geval dat een advocaat een telefoonnummer krijgt
opgegeven van de wederpartij met de mededeling dat het een geheim telefoonnummer betreft
(HvD --, Adv. bl.--, nr. ) . Boekman/Bannier , p. .
. HvD  juni , nr. , Adv.bl. , p. . Dit is sindsdien vaste jurisprudentie. Het
HvD had al eerder vastgesteld dat de geheimhoudingsplicht ‘één van de wezenlijkste beroepsplichten van de advocaat is’, HvD nr. , Adv.bl. , p. , aangehaald in Mols
& Malherbe , p. . Boekman/Bannier , p. . Overigens mogen in principe ook
potentiële cliënten die contact hebben met een advocaat op dit beginsel vertrouwen, RvD
--, Adv. bl. --, nr. .
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schending van deze verplichting wordt niet alleen het vertrouwen van de cliënt in
zijn advocaat beschaamd, maar ook het vertrouwen in de advocatuur als geheel.
Het beroepsgeheim van de advocaat heeft te wijken voor de informatieverplichting aan de deken, zoals geformuleerd in regel  Gedragsregels. Dit is het
geval om de deken in staat te stellen zijn bevoegdheden in het kader van de uitvoering van het tuchtrecht en zijn controle – en toezichttaken uit te oefenen.
In de Advocatenwet is met ingang van  januari  tevens een aantal bepalingen
opgenomen, op grond waarvan de geheimhoudingsplicht van de advocaat opzij
wordt gezet ten behoeve van het toezicht op advocaten.
Daarnaast heeft de tuchtrechter uitgemaakt dat er geen onverkorte geheimhoudingsplicht voor de advocaat geldt in een door de cliënt aanhangig gemaakte
tuchtrechtprocedure. Een advocaat moet zich naar behoren kunnen verweren tegen klachten en dat kan met zich meebrengen dat een advocaat bepaalde stukken
overlegt die normaliter onder zijn beroepsgeheim vallen. De tuchtrechter beoordeelt dan of de advocaat overlegging van dergelijke stukken voor zijn verdediging
redelijkerwijze noodzakelijk mocht achten en mocht verwachten dat de deken en/
of de Raad van die gegevens een terughoudend gebruik zou maken.
De tuchtrechter is bij uitstek de instantie waar een eventueel misbruik van de
geheimhoudingsplicht en het daaraan gekoppelde verschoningsrecht aan de orde
gesteld kan worden. Dit vergt een inhoudelijke behandeling waarbij enerzijds
de advocaat die beticht wordt van schending of misbruik van de geheimhoudingsplicht openheid van zaken moet en mag geven en waarbij anderzijds de advocaat zich er tegenover de tuchtrechter ook niet op kan beroepen dat de aan een
klacht ten grondslag liggende stukken in de tuchtzaak buiten beschouwing moeten blijven omdat ze onder het verschoningsrecht zouden vallen.

. HvD --, . Boekman/Bannier , p. -.
. HvD --, Adv. bl. --, nr. . HvD --, nr.  (ECLI:NL:TAHVD::YA).
. Zie hierover par. ...
. Zie bijv. HvD --, . Boekman/Bannier , p. . Raad van Discipline Amsterdam --, ECLI:TADRAMS::.
. Zie RvD Arnhem --, zaaknrs. - en - en HvD --, zaaknr. -.
. Zie RvD Arnhem --, zaaknrs. - en - en HvD --, zaaknr. -.
In deze zaken werd de betreffende advocaat verweten dat hij de aan zijn cliënt opgelegde beperkingen op grond van art.  lid  Sv had gefrusteerd. De tuchtrechter ging in beide zaken
voorbij aan het verweer van de advocaat dat de klachten gebaseerd waren op tapverslagen die
vernietigd hadden moeten worden omdat het ging om geheimhoudersgesprekken in de zin
van art.  aa lid  Sv. De tuchtrechter relativeerde hier het verschoningsrecht.
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Schending van de geheimhoudingsplicht leidt doorgaans tot oplegging van
een maatregel. Een zwaardere maatregel zoals berisping of schorsing wordt met
name opgelegd in situaties waarin de advocaat geen blijk geeft van inzicht in het
belang van de geheimhoudingsplicht,de geheimhoudingsplicht meerdere malen
heeft geschonden,uit eigen beweging mededelingen doet omtrent de cliënt of
diens zaak aan een vertegenwoordiger van het OM, of de geheimhoudingsplicht
misbruikt door een apert verkeerde voorstelling van zaken omtrent de relevante
feiten in een procedure te geven.
Het recht om te klagen komt toe aan degene die in zijn belangen wordt geschaad een schending van de geheimhoudingsplicht. In de regel zal dat de cliënt
zelf zijn of de advocaat van de wederpartij, maar ook derden kunnen een schending of misbruik van de geheimhoudingsplicht aan de kaak te stellen, zoals de tegenpartij of een (hoofd)officier van justitie of rechter. Hierbij is overigens niet
relevant de vraag of het handelen van de advocaat schade heeft veroorzaakt.

. In de gevallen waarin geen maatregel werd opgelegd was er sprake van ‘verzachtende omstandigheden’, zoals spijtbetuiging door de advocaat ter tuchtzitting, of het achteraf verkrijgen
van toestemming van de cliënt voor het openbaren van bepaalde informatie. Zie bijv. RvD
Arnhem --, Adv.bl --, nr. , RvD Amsterdam --, Adv.bl.
--, nr. , RvD Amsterdam --, Adv.bl. --, nr. .
. Zie HvD --, Adv.bl. --, nr. ; berisping.
. HvD --, Adv.bl. --, nr. ; schorsing in de uitoefening van de praktijk
van  weken, waarvan  weken voorwaardelijk.
. HvD --, Adv.bl. --, nr. ; in deze zaak werd mede op grond van de
mededelingen van de advocaat een strafprocedure geëntameerd tegen de cliënt. Beroep van
de advocaat op psychische noodtoestand werd verworpen en een schorsing in de uitoefening
van de praktijk van  dagen werd opgelegd. Zie ook HvD --, Adv.bl. --,
nr. .
. HvD --, Adv.bl --, nr. ; de advocaat maakte zich schuldig aan misleiding van de kantonrechter en van de wederpartij en kreeg een voorwaardelijke schorsing
van  weken opgelegd.
. Zie HvD --, nr. , waarin het Hof bevestigde dat klachten tegen advocaten volgens vaste rechtspraak kunnen worden ingediend door belanghebbenden. Hierop wordt volgens het Hof geen uitzondering gemaakt voor het openbaar ministerie of vertegenwoordigers
van het openbaar ministerie. In dit geval werd de advocaat verweten dat hij in strijd had gehandeld met de aan zijn cliënt opgelegde beperkingen. De hoofdofficier was ontvankelijk in
zijn klacht omdat het ging om het belang bij handhaving van de toepasselijke bepalingen uit
het Wetboek van Strafvordering.
. Bevestigd in HvD --, nr. .
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Artikel 272 Sr
Strafbaarstelling opzettelijke schending geheimhoudingsplicht

Schending van de geheimhoudingsplicht in het algemeen, door personen die uit
hoofde van hun professionele bezigheden verplicht zijn tot geheimhouding, is
strafbaar gesteld in art.  Sr. Hieronder valt ook de geheimhoudingsplicht van
de advocaat. Art.  Sr:
“(lid ) Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van
vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de
vierde categorie.
(lid ) Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt het
slechts vervolgd op diens klacht.”

In deze bepaling wordt de opzettelijke schending van wettelijke geheimhoudingsplichten en van beroeps- of ambtsgeheimen strafbaar gesteld. De huidige
tekst van art.  Sr wijkt op een aantal punten af van de oorspronkelijke bepaling zoals deze was opgenomen in het op  september  ingevoerde Wetboek
van Strafrecht. De belangrijkste wijzigingen zijn in  doorgevoerd. Eén
van die wijzigingen betreft de strafbaarstelling van schending van in wettelijke
voorschriften vervatte geheimhoudingsverplichtingen.787 Na  was een wildgroei aan wettelijke regelingen ontstaan waarin de daarin geregelde geheimhoudingsplichten een eigen sanctie kenden. Door de wetswijziging van  is een
uniformering bewerkstelligd.
Een andere belangrijke wijziging was het inbouwen van een culpoos element
ten aanzien van de zwijgplicht. Als gevolg hiervan viel voortaan ook degene die

. Zie voor de achtergrond van art.  Sr par. ... en ...
. Zie par. ...
. Wet van  juni , Stb. , houdende vaststelling van algemene bepalingen omtrent de
bestraffing van schending van geheimen (in werking getreden op  augustus ). Zie ook
de Wet van  maart , Stb.  (inwerkingtreding  mei ), waarbij de indeling in
boetecategorieën plaats vond.
. Volgens de MvT op de oorspronkelijke tekst uit  zou de verplichting tot geheimhouding
kunnen blijken uit de wet of de aard van de werkkring. Zie Smidt , p. .
. Verburg , p. .
. Verburg , p. . Zie ook comm. art.  Sr, Noyon/Langemeijer/Remmelink, aant.,
suppl., (juli ).
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een geheim prijsgeeft waarvan hij ‘redelijkerwijze had moeten vermoeden dat hij
het moest bewaren’ onder de strafbepaling.
5.5.2

Zwijgplicht tegenover wie?

De in art.  Sr bedoelde geheimhoudingsplicht geldt, tenzij daarop wettelijke
uitzonderingen worden gemaakt, in beginsel tegenover iedereen behalve tegenover de rechter. De getuigplicht en de aangifteplicht derogeren aan de geheimhoudingsplicht, waarvan de schending in art.  Sr is strafbaar gesteld. Een
geheimhoudingsplichtige kan zich als getuige of aangifteplichtige niet verschonen
van het afleggen van een getuigenverklaring of van het doen van aangifte, tenzij
hem een verschoningsrecht toekomt. De kring van geheimhouders die valt onder
het bereik van art.  Sr is ruimer dan de kring van geheimhouders die tegenover
de rechter een beroep kan doen op het verschoningsrecht.
In par. . kwam aan de orde dat de geheimhoudingsplicht uit hoofde van art.
 Sr niet absoluut is. De zwijgplicht kan jegens bepaalde personen of instanties
opzij gezet worden door andere wettelijke plichten. Ook kan schending van de
geheimhoudingsplicht in uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd zijn indien deze
botst met andere, hogere, belangen.
5.5.3

Geheim

De zwijgplicht van art.  Sr geldt voor elk geheim dat de houder, die onder de
werking van art.  Sr valt, heeft verkregen of onder zich heeft en moet bewaren
bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen geheimen die de geheimhouder bij de uitoefening van zijn functie

. Daarbij werd met name gedacht aan overheidsambtenaren met inspectiebevoegdheden op
grond van bijzondere wetten, die zich wellicht niet onder alle omstandigheden voldoende bewust zouden zijn van de verplichting tot geheimhouding. MvT II, Kamerstukken II /,
. MvA II, Kamerstukken II /, . Zie ook comm. art.  Sr, Noyon/Langemeijer/
Remmelink, aant. , suppl.  (juli ).
. Verburg, , p. . Prakken & Spronken , p. .
. Zie comm. art.  Sr, Noyon/Langemeijer/Remmelink, aant. , suppl.  (juli ). Zie
ook Verburg , p. . Prakken & Spronken , p. .
. Zie hierna par. ..
. Zie bijv. de aangifteplicht van art.  lid  Sv. en art.  en  Sr. Zie voor advocaten
echter art.  lid  Sv en art.  Sr. Zie ook art. a en a Advocatenwet en de bepalingen
inzake het toezicht op advocaten, zie par. ... Zie ook art.  Wwft.
. Zie hiervoor ook in par. .. en hierna in par. ...
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worden toevertrouwd en overige geheimen. Met ‘geheim’ wordt bedoeld alle informatie die niet van algemene bekendheid is of een openbaar karakter heeft.
Remmelink omschrijft de term ‘geheim’ als een gegeven dat ‘slechts aan één of
enkelen bekend is en bestemd is om niet bekend te worden dan ter plaatse waar
het door bevoegden wordt medegedeeld’. Het is goed om daarbij voor ogen te
houden dat feiten, waarnemingen of ondervindingen nooit op zichzelf of objectief
gesproken geheim zijn, maar dat worden in verband met persoonlijke en situatieve
(waaronder maatschappelijke) factoren. De term ‘geheim’ is in de rechtspraak
nader ingevuld. Uit een aantal uitspraken komt naar voren, dat de beantwoording
van de vraag of sprake is van een geheim in de zin van art.  Sr afhangt van,
onder meer, de aard van de informatie, het moment waarop en de hoedanigheid
waarin de geheimhoudingsplichtige de informatie heeft verkregen. Bovendien
kan er ook nog steeds sprake zijn van een geheim in de zin van art.  Sr, indien
de informatie niet alleen bij de geheimhouder maar ook bij andere instanties kan
worden verkregen. Voor advocaten geldt dat de inhoud en omvang van de geheimhoudingsplicht is neergelegd in art.  a Advocatenwet en in regel  van de
Gedragsregels  en nader is uitgewerkt in de tuchtrechtspraak.
5.5.4

Strafvervolging op grond van art. 272 Sr

Voor een vervolging op grond van art.  Sr lid  is het niet noodzakelijk dat de
advocaat zijn beroepsgeheim willens en wetens schendt. Voorwaardelijk opzet is

. Zie Cleiren/Van Strien/Van Maurik, Inl. opm. Boek II, Titel XVII, p. . In de bepalingen waarin het professionele verschoningsrecht is geregeld gaat het wel om geheimen die zijn
toevertrouwd, zie hierna par. .. en voor de invulling in de jurisprudentie en doctrine van
het begrip ‘toevertrouwd’, par. ...
. Verburg , p. . Prakken & Spronken , p. .
. Zie comm. art.  Sr, Noyon/Langemeijer/Remmelink, aant. , suppl. .
. Verburg , p. . Zie ook Bannier e.a. , p. .
. Zie comm. art.  Sr, Cleiren/Van Strien/Van Maurik, aant. , p. . HR  juni ,
ECLI:NL:HR::AT (identiteit vermoedelijke dader van de moord op Pim Fortuijn was op de avond van de aanslag geheime informatie voor de betrokken wethouder); Rb
Zwolle  november , ECLI:NL:RBZWO::AU (mededeling door officier van
justitie aan burgemeester van Urk van voorgenomen doorzoekingen bij Urker Visafslag en
kotters). HR  juni , ECLI:NL:HR::, NJ ,  (ook fictieve informatie kan als geheim worden aangemerkt, indien deze bestemd was om niet verder te worden
bekendgemaakt).
. HR  februari , ECLI:NL:HR::AF, NJ ,  (de in art  AWR opgenomen geheimhoudingsplicht van de betrokken belastingambtenaar wordt niet opgeheven
door de omstandigheid dat de informatie voor derden ook op andere manier toegankelijk is).
. Zie par. ..
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voldoende. De advocaat die uit verstrooidheid een dossier in de trein laat liggen,
dat vervolgens in handen van de media geraakt, is uit hoofde van deze bepaling
niet strafbaar. Het wordt naar mijn oordeel anders, indien een advocaat zijn tas
met stukken van cliënt of een laptop met werkdocumenten bewust in zijn auto op
een onbewaakt parkeerterrein laat liggen, terwijl hij even ergens gaat lunchen. Ik
meen dat dit een typisch voorbeeld is van ‘een tekort aan zorg, die voortvloeit uit
onverschilligheid, danwel een zogenaamde ergerlijke nonchalance’, zoals bedoeld
in de memorie van antwoord van de Eerste Kamer bij de wetswijziging van ,
en dat in dat geval sprake kan zijn van voorwaardelijk opzet. Ook de advocaat
die in een interview met een journalist zich uit ijdelheid laat verleiden tot wetenswaardigheden over een door hem behandelde zaak voor een ‘bekende Nederlander’ zonder dit vooraf met de cliënt te hebben afgestemd, valt naar mijn mening
onder het bereik van deze bepaling. Wie mededelingen doet waarvan hij het sterke
vermoeden heeft of behoort te hebben dat het bijkomende gevolg ervan is dat hij
zijn beroepsgeheim schendt, en dit gevolg op de koop toeneemt, is strafbaar.
Voor de strafvervolging op grond van art.  lid  Sr is het noodzakelijk dat
er een klacht is ingediend door degene tegen wie het misdrijf is gepleegd, te weten degene wiens geheim wordt geschonden. Als het gaat om een geheim van
een overledene, dat niet tevens het geheim is van een ander, kan dit dus straffeloos
worden geschonden.
Overigens beschermt art.  Sr ook de schending van geheimen die een publiek karakter hebben. In dat geval is een klacht niet nodig, maar kan de over-

. Zie comm. art.  Sr, A.L.R. van Strien, in: Cleiren/Nijboer, aant.  (). Zie ook comm.
art.  Sr, Noyon/Langemeijer/Remmelink, aant. , suppl.  (juli ). Voorwaardelijke opzet wordt gedefinieerd als “bewust de aanmerkelijke kans aanvaarden”.
. Zie in dit verband ook comm. art.  Sr, Noyon/Langemeijer/Remmelink, aant. , suppl.
 (juli ).
. Zie MvA I, Kamerstukken I , , p.  en . In de MvA I werd overwogen dat in dat geval
sprake zou zijn van strafbaarheid op grond van (voorwaardelijk) opzet.
. Een klacht is een aangifte met het verzoek om vervolging. Zie comm. art.  Sv, W.L.M.
Duijst in : Melai/Groenhuijsen, suppl.  (augustus ). Zie ook comm. art.  Sr,
Noyon/Langemeijer/Remmelink, aant. , suppl.  (juli ).
. Zie comm. art.  Sr, Noyon/Langemeijer/Remmelink, aant. , suppl.  (juli ),
aant. . Zie ook MvA II, Kamerstukken II /. In het tuchtrecht is dit anders, zie par.
..
. Een voorbeeld hiervan is de in art.  AWR opgenomen geheimhoudingsplicht van de belastingambtenaar. Hiermee is het openbare belang gemoeid dat een ieder kan rekenen op vertrouwelijke behandeling van zijn bij de belastingdienst bijeengebrachte gegevens. Vervolging
van de schending van deze geheimhoudingsplicht is niet afhankelijk van een klacht. Zie ook
HR --, ECLI:NL:HR::AF, NJ , .
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heid zelf, vertegenwoordigd door het OM, besluiten strafrechtelijk actie te ondernemen.
In de praktijk komt het niet of nauwelijks voor dat een advocaat strafrechtelijk wordt vervolgd wegens het schenden van zijn geheimhoudingsplicht. De
gepubliceerde jurisprudentie met betrekking tot art.  Sr heeft vrijwel uitsluitend betrekking op schending van de geheimhoudingsplicht buiten rechte en het
gaat dan zelden om geheimhoudingsplichtigen met een verschoningsrecht. Een
voorbeeld van een uitspraak waar het wel om een verschoningsgerechtigde ging,
te weten een arts, is de uitspraak van de Hoge Raad van  april . De Hoge
Raad oordeelde dat indien een hulpverlener in rechte informatie verschaft over
zijn patiënt ter verdediging van de belangen van de hulpverlener in een klachtprocedure, dit een schending van art.  Sr oplevert, die onder omstandigheden
gerechtvaardigd kan zijn. De zaak is vervolgens doorverwezen naar het Hof Arnhem. Het Hof Arnhem veroordeelde de arts, omdat hij stelselmatig onnodig en
ongevraagd informatie over zijn cliënt had verschaft.
Degene die voor de civiele rechter een geheimhouder wil aanspreken op het
door de geheimhouder naar buiten brengen van vertrouwelijke informatie, dient
op grond van onrechtmatige daad of wanprestatie stappen te ondernemen tegen
de schending van het beroepsgeheim.

. Verburg , p. . Zie ook comm. art.  Sr, Van Strien/Van Maurik, aant.  en  in
Cleiren/Nijboer, aant.  en  ().
. Zie bijvoorbeeld: HR  juni , ECLI:NL:HR::ZD:, NJ ,  (geen
schending van art.  Sr door aandeelhouder van HCS die werd verdacht van misbruik van
voorwetenschap bij de verkoop van aandelen). Hof Amsterdam  december , ECLI:NL:GHAMS::AB, NJ ,  (geheimhouding bankier). Hof Leeuwarden  juli
, ECLI:GHLEE::AB, NJ ,  (geheimhouding belastingadviseur). Rb.
Utrecht  mei , ECLI:NL:RBUTR::AB (gemeenteambtenaar, geen schending). Rb. Amsterdam  februari , ECLI:NL:RBAMS::AO (politietolk). Rb.
Breda  september , ECLI:NL:RBBRE::BB (fractievoorzitter politieke partij;
schending ar.  Sr). Rb. Den Bosch  juni , ECLI:NL:RBSHE::BQ (vrijspraak schending ambtsgeheim officier van justitie). Rb. Den Bosch  juni , ECLI:NL:RBSHE::BQ(schending ambtsgeheim rechter-commissaris).
. TvGR , , ECLI:NL:HR::AF, NJ , .
. Hof Arnhem  december , MC , p. . De arts had meer informatie naar buiten
gebracht dan nodig was om zich tegen de klachten te kunnen verdedigen. Duijst -c, p.
.
. Tempelaar & Fanoy , p. .
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Het verschoningsrecht van de advocaat; regelgeving
Inleiding

Het professionele verschoningsrecht van de advocaat vloeit voort uit een aantal
wettelijke bepalingen, ook al wordt de advocaat hierin niet expliciet genoemd.
Zoals hiervoor al is gesteld dient het verschoningsrecht een algemeen maatschappelijk belang, dat erop gericht is aan de rechtzoekende onbelemmerde rechtshulp
door de advocaat te garanderen. Het belang dat door het verschoningsrecht wordt
gediend wordt ook beschermd in een aantal andere wettelijke bepalingen. In deze
bepalingen wordt verwezen naar personen aan wie het professionele verschoningsrecht toekomt. In een aantal bepalingen wordt de advocaat specifiek genoemd.
In par. .. geef ik eerst de algemene bepalingen weer waaruit het verschoningsrecht rechtstreeks voortvloeit. In par. .. geef ik een overzicht van een aantal
bepalingen in specifieke rechtsgebieden waarin het belang dat door het verschoningsrecht wordt gediend wordt beschermd.
5.6.2

Algemeen; verschoningsrecht als uitzondering op getuigplicht

Het professionele verschoningsrecht als uitzondering op de getuigplicht in civiele
zaken is te vinden in art.  lid  b Rv:
“Van deze verplichting kunnen zich verschonen (…) sub b) zij die tot geheimhouding verplicht zijn uit hoofde van hun ambt, beroep of betrekking omtrent
hetgeen hun in die hoedanigheid is toevertrouwd”.

Voor het professionele verschoningsrecht als uitzondering op de getuigplicht in
strafzaken is art.  Sv relevant:
“Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen
kunnen zich ook verschoonen zij die uit hoofde van hun stand, hun beroep of
hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn, doch alleen omtrent de wetenschap
aan hen als zoodanig is toevertrouwd”.

. Zie ook par. .. en par....
. Zie bijv. art.  MW, art. a AWR.
. Art.  Sv lid  verklaart art.  Sv van overeenkomstige toepassing voor het getuigenverhoor ter terechtzitting.
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Daarnaast bepaalt art. : lid  Awb ten aanzien van het afleggen van een getuigenverklaring voor de bestuursrechter dat art.  lid  Rv van overeenkomstige
toepassing is.
5.6.3

Bescherming verschoningsrecht in specifieke rechtsgebieden en procedures

(i) Aangifteplicht en verschoningsrecht
Op iedere burger rust de verplichting tot het doen van aangifte van bepaalde ernstige misdrijven (art.  Sv). Het betreft, kort gezegd, misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en tegen de koninklijke waardigheid, misdrijven aangaande
de veiligheid van personen voorzover daarbij levensgevaar ontstaat, misdrijven
tegen het leven, verkrachting, mensenroof en strafbare afbreking van een zwangerschap. Voor advocaten en andere verschoningsgerechtigden geldt dat zij op
grond van art.  lid  Sv zijn vrijgesteld van deze aangifteplicht, als de kennis
betrekking heeft op iemand ten aanzien waarvan zij zich zouden kunnen beroepen
op het verschoningsrecht.
In art.  Sr is een strafbaarstelling opgenomen voor eenieder die op de hoogte
is van een strafbare samenspanning en die daarvan opzettelijk geen melding doet,
terwijl het misdrijf nog kan worden voorkomen. Daarnaast stelt art.  Sr strafbaar, eenieder die op de hoogte is van een voorgenomen misdrijf als bedoeld in
art. - Sr (misdrijven tegen de veiligheid van de staat), desertie in tijden van
oorlog, militair verraad, moord, mensenroof, verkrachting of een misdrijf bedoeld
in Titel VII Sr (misdrijven tegen de veiligheid van personen en goederen, voorzover daarbij levensgevaar ontstaat), dan wel een terroristisch misdrijf voorzover
. Het doen van aangifte is het ter kennis van een opsporingsambtenaar brengen van een strafbaar feit. De wijze waarop een aangifte dient te geschieden is geregeld in art.  Sv. Zie ook
comm. art.  Sv, Duijst, aant. , suppl.  (augustus ).
. Art.  lid  Sv: de verplichting bestaat voor een ieder die weet dat één van de volgende misdrijven zich heeft voorgedaan: een misdrijf tegen de veiligheid van de Staat (art. -a Sr);
een misdrijf tegen de Koninklijke waardigheid, voorzover dat meer omvat dan belediging (art.
- Sr); de misdrijven genoemd in Boek II, Titel VII Sr, voorzover daarbij levensgevaar
is ontstaan (art. -b Sr); misdrijven tegen het leven (art. - Sr); verkrachting (art.
 Sr); mensenroof (art.  Sr); strafbare afbreking van zwangerschap (art.  Sr). De
aangifteplicht bestaat voor degene die weet dat een bepaald feit zich heeft voorgedaan en in
de redelijke veronderstelling verkeert dat een dergelijk feit kan worden gekwalificeerd als één
van genoemde misdrijven. Zie hierover comm. art.  Sv, Cleiren/Verpaalen/ Van Hoorn,
aant. , p. . Het betreft een ongesanctioneerde rechtsplicht, zie Duijst, toelichting bij art.
 Sv, aant. , suppl. , p. .
. Op grond van art.  lid  Sv is daarnaast degene die zelf het risico loopt te worden vervolgd
vrijgesteld van het doen van aangifte.
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daardoor levensgevaar wordt veroorzaakt, en die daarvan opzettelijk geen melding
doet terwijl het misdrijf nog kan worden voorkomen of de gevolgen ervan nog
kunnen worden afgewend. Zowel in het geval van een situatie als bedoeld in
art.  Sr als in art.  Sr geldt dat de melding kan worden gedaan aan de bevoegde ambtenaren van politie of justitie danwel aan de bedreigde persoon en dat
de strafbaarstelling alleen geldt als het misdrijf ook daadwerkelijk is gevolgd.
Ook van deze meldplichten is de advocaat, en met hem de andere professionele
verschoningsgerechtigden, vrijgesteld op grond van art.  Sr, indien een dergelijke melding zou kunnen leiden tot strafvervolging van bepaalde personen ten
opzichte van wie het verschoningsrecht geldt. Het gaat hier om een bijzondere
strafuitsluitingsgrond met betrekking tot de misdrijven genoemd in art.  en
 Sr.

(ii) Strafvorderlijke bevoegdheden en het verschoningsrecht
De wetgever heeft bepaald dat tegen advocaten en andere verschoningsgerechtigden een aantal strafvorderlijke bevoegdheden niet kan worden toegepast. In
het Wetboek van Strafvordering zijn verschillende bepalingen opgenomen om de
bescherming van het verschoningsrecht, en daarmee van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt, te waarborgen. Een groot deel van de
jurisprudentie waarin regels omtrent de omvang en de reikwijdte van het verschoningsrecht zijn ontwikkeld heeft betrekking op het toepassen van diverse strafvorderlijke bevoegdheden. De belangrijkste regelgeving op dit gebied en de uitwerking van de regels in de jurisprudentie komt aan de orde in par. ..

(iii) Bestuursrechtelijk onderzoek
Bestuursrechtelijke controle- en toezichtbevoegdheden beogen effectief toezicht
mogelijk te maken op de naleving van wet- en regelgeving. Advocaten kunnen te
maken krijgen met in bijzondere wetten opgenomen specifieke controle- en toezichtsbevoegdheden en daarmee corresponderende wettelijke verplichtingen voor
degenen die ermee geconfronteerd worden.
. Art.  en  Sr zijn in  aangepast om de strafbaarstellingen in deze bepalingen inzake
het nalaten kennis te geven van voorgenomen misdrijven beter toe te snijden op terrorismebestrijding, zie Kamerstukken II -,  , , p.  en -.
. Zie voor het doen van aangifte art.  Sv en art.  Sv.
. Zie comm. art.  Sr, Cleiren/Ten Voorde, aant  en . Zie ook de MvT op het oorspronkelijke ontwerp, waarin als rechtsgrond wordt aangemerkt, dat men de personen, die de wet
niet dwingt om als beëdigde getuigen tegen de schuldige op te treden, niet tot kennisgeving
wil verplichten. Smidt , p. .
. Te denken valt aan de belastingdienst, de Nma, toezichthouders op grond van de Wft, en
tot voor kort het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Deze laatste was toezichthouder op de
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In de Awb vindt men in een aantal bepalingen algemene toezicht- en onderzoeksbevoegdheden, die uitgeoefend kunnen worden door ambtenaren, bij of
krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving
van het bij of krachtens enig wettelijk voorschrift bepaalde. Voor advocaten is
met name art. : Awb lid  relevant. Hierin is bepaald dat advocaten en andere
verschoningsgerechtigden mogen weigeren te voldoen aan de in art. : lid  Awb
opgenomen op een ieder rustende algemene medewerkingsplicht jegens toezichthouders, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.
Daarnaast bevat art.  Mededingingswet nog een aanvulling op het voorgaande. In deze bepaling is opgenomen dat art. : Awb niet van toepassing is op
geschriften met betrekking tot het toepassen van de mededingingsregels, gewisseld
tussen een onderneming en een advocaat die is toegelaten tot de balie, die zich bij
de onderneming bevinden, doch waarop, indien zij zich zouden bevinden bij die
advocaat, art. : lid  Awb van toepassing zou zijn.
Sinds  januari  zijn in de Advocatenwet aan de deken toezichtbevoegdheden toegekend.

(iv) Belastingrechtelijk onderzoek
Op grond van art. a lid  AWR kunnen advocaten en andere verschoningsgerechtigden met een beroep op hun geheimhoudingsplicht weigeren om te voldoen
aan de informatieverplichting ten behoeve van de belastingheffing bij derden. Het
gaat hierbij om een heffingsonderzoek betreffende een cliënt. Bij een heffingsonderzoek naar de advocaat zelf kan geen beroep worden gedaan op art. a lid 
AWR. Wel gelden dan nog de beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het
proportionaliteitsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, die met zich meebrengen dat de belastingdienst bij informatievorderingen zoveel mogelijk de geheimhoudingsverplichting van de advocaat jegens zijn cliënten respecteert.

.
.
.

.
.

advocatuur voor de naleving van de Wwft-verplichtingen. Sinds  januari  is dat de deken, art. a lid  Advocatenwet.
Een toezichthouder mag in het algemeen slechts van zijn bevoegdheden gebruik maken, voorzover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. Art. : Awb.
Vgl. Art. : lid  Wft waarin art. : Awb van overeenkomstige toepassing is verklaard.
Art. : Awb regelt de vordering tot inzage en het maken van kopieën van zakelijke gegevens
en bescheiden door de toezichthouder. Uit de wetsgeschiedenis van de Mw blijkt dat de wetgever aansluiting heeft gezocht bij het arrest van het HvJ EG  mei , /, Jur. ,
p.  (Kamerstukken II //,  , , p. ). Zie overigens art.  MW indien de
advocaat zelf wordt verdacht van een inbreuk op de Mededingingswet.
Zie par. ...
Zie art. a AWR indien hierover een geschil tussen de advocaat en de belastingdienst ontstaat.
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Omvang en reikwijdte verschoningsrecht; de hoofdregels
Toetsing door de rechter

Voor de beantwoording van de vraag of de beslissing van de advocaat, om zich
al dan niet op het verschoningsrecht te beroepen, onderhevig is aan rechterlijke
toetsing, is wederom de Notaris Maas beschikking richtinggevend gebleken. Op
grond van deze beschikking toetst de rechter deze beslissing van de advocaat marginaal. De Hoge Raad formuleerde dit als volgt:
“(…) dat de aard van het verschoningsrecht meebrengt dat de opgegeven vragen niet hoeven te worden beantwoord, zolang de rechter aan redelijke twijfel
onderhevig acht of die beantwoording naar waarheid zou kunnen geschieden
zonder dat geopenbaard wordt wat verborgen dient te blijven.”

Als er dus ten minste bij de rechter redelijke twijfel bestaat over de vraag of de advocaat door te spreken zaken zou openbaren die onder zijn geheimhoudingsplicht
vallen, moet het beroep op het verschoningsrecht worden gehonoreerd. Eigenlijk
gaat bij een getuigenverhoor een beroep van de advocaat op het verschoningsrecht
altijd op als het duidelijk is dat de advocaat gevraagd wordt naar zaken waarvoor
hij als advocaat is ingeschakeld. Dat kan anders zijn in zeer uitzonderlijke omstandigheden of indien meteen duidelijk is dat de strekking van de vraag is iets te vernemen waartoe het verschoningsrecht zich niet uitstrekt. De HR heeft hiermee
rechtszekerheid over de reikwijdte van het verschoningsrecht willen bevorderen,
als blijkt uit de volgende overweging van de HR:
“Een ruimere beoordelingsmarge en een meer genuanceerde afweging van de
met het concrete geval gemoeide tegenstrijdige belangen achteraf, (…), tot een
zodanige onzekerheid omtrent de reikwijdte van het verschoningsrecht zou leiden dat dat daardoor op onaanvaardbare wijze zou worden aangetast.”

Een ‘meer genuanceerde afweging achteraf ’ veronderstelt een openbaarmaking
van informatie aan de rechter die niet te rijmen is met de aard van het verschoningsrecht.

. Notaris Maas- beschikking, r.o. ..
. Bannier & Fanoy , p. , Tempelaar & Fanoy , p. . Zie voor de zeer uitzonderlijke omstandigheden par. ...
. Notaris Maas- beschikking, r.o. .. Zie ook HR  juni , ECLI:NL:HR::AC,
NJ , , r.o. . Zie ook concl. Machielse voor HR  juni , ECLI:NL:HR::AO, NJ , .
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De marginale toetsing door de rechter wordt ook toegepast als een beroep op
het verschoningsrecht wordt gedaan bij het toepassen van dwangmiddelen tegen
advocaten. Als bij een doorzoeking de advocaat zich op het standpunt stelt dat
bepaalde stukken onder het verschoningsrecht vallen, wordt dit standpunt marginaal getoetst door de rechter. In beginsel volgt de rechter dit standpunt, tenzij bij
de rechter redelijkerwijze geen twijfel erover kan bestaan dat het standpunt van
de advocaat onjuist is. Dat kan het geval zijn als een advocaat kennelijk niet in
zijn hoedanigheid van advocaat is benaderd, maar bijvoorbeeld als bestuurder van
een vennootschap.
Uit een aantal uitspraken van de Hoge Raad in  volgt dat de Hoge Raad
strenge eisen stelt aan de motivering van de rechter wanneer hij het standpunt
van de advocaat dat stukken noch voorwerp uitmaken van het strafbare feit, noch
daartoe gediend hebben, niet ‘kennelijk onjuist’ acht. In deze uitspraken vernietigde de HR beslissingen van de rechtbank in het kader van de beklagprocedure
ex art. a Sv als ontoereikend gemotiveerd. Het komt er op neer dat de motivering van de rechter wel blijk moet geven van enig eigen onderzoek als de omstandigheden in een bepaalde zaak daartoe aanleiding geven.
Uit een arrest van de HR uit  volgt dat de rc die een doorzoeking ter inbeslagneming verricht in het kader van de marginale toetsing voor zover dat noodzakelijk is mag kennisnemen van de stukken. Als het gaat om een doorzoeking
bij een cliënt die zich ten aanzien van bepaalde stukken beroept op het verschoningsrecht, was reeds in de rechtspraak aanvaard dat van die stukken mag worden
kennisgenomen, voorzover dat noodzakelijk is om de bewering op haar aannemelijkheid te toetsen.
. Zie bijvoorbeeld HR  november , ECLI:NL:HR::ZC, NJ , ; HR
 november , ECLI:NL:HR::ZD, NJ , ; HR  februari ,
ECLI:HR::AD, NJ , .
. Zie Fanoy , p. .
. HR  april , NJ , ; HR  oktober , ECLI:NL:HR:AV, NJ ,
; HR  oktober , ECLI:NL:HR::AW, NJ , . De motiveringseisen zijn in ieder geval strenger dan uit de uitspraak van de HR van  november ,
ECLI:NL:HR:::ZD, NJ ,  volgt.
. Het kwam er in de verschillende uitspraken steeds op neer dat de rechtbank het standpunt
van de betrokken verschoningsgerechtigde advocaten, dat de in beslag genomen stukken geen
voorwerp uitmaakten van het strafbare feit, als juist had aanvaard omdat – volgens de rechtbank – redelijkerwijze geen twijfel kon bestaan aan de juistheid van dat standpunt.
. Zie hierover meer uitgebreid Fanoy & Bannier , p. -.
. HR  juli , ECLI:NL:HR::CA.
. Daaraan werden strikte eisen gesteld. HR  november , ECLI:NL:HR::AC,
NJ , . HR  november , ECLI:NL:HR::AB, NJ , . Zie ook
HR  maart , ECLI:NL:HR::BJ. Zie hierover nader par. ...
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De hoedanigheid van advocaat

Het enkele feit dat iemand ingeschreven is als advocaat brengt niet met zich mee
dat hem reeds op die grond een beroep op het verschoningsrecht toekomt. De relevante wettelijke bepalingen koppelen het beroep op het verschoningsrecht aan
de hoedanigheid van de beroepsbeoefenaar met een geheimhoudingsplicht. Het
moet gaan om wetenschap die de advocaat in hoedanigheid, als zodanig, is toevertrouwd. In deze paragraaf zal ik de grenzen van dit criterium zoals die voortvloeien uit de jurisprudentie en literatuur in kaart brengen.

Advocaat privé
Een ingeschreven advocaat is niet  uur per dag ook daadwerkelijk actief als advocaat. Een eerste voor de hand liggende grensmarkering is die tussen de advocaat
die aan het werk is en de advocaat als privé persoon. In de laatste hoedanigheid
doet hij bijvoorbeeld boodschappen, gaat hij naar een sportclub, of bezoekt hij een
theatervoorstelling. De informatie die op die momenten tot hem komt, of wat hij
dan waarneemt, zal niet snel onder het verschoningsrecht kunnen vallen, omdat de
advocatenhoedanigheid dan ontbreekt dan wel niet herkenbaar is voor derden.
Het enkele feit dat een advocaat ook vriendschappelijke banden onderhoudt
met zijn cliënt, hoeft echter nog niet tot de conclusie te leiden dat de advocaat
in die relatie niet in hoedanigheid zou kunnen optreden. Een voorbeeld daarvan
speelde in een strafzaak waarin een advocaat tegen zijn eigen, bevriende, cliënt
werd opgeroepen als getuige om vragen te beantwoorden over de mededelingen
van zijn cliënt. De advocaat weigerde dit met een beroep op het verschoningsrecht. Het OM vond dat het verschoningsrecht niet van toepassing was omdat de
mededelingen in het kader van de vriendschap waren gedaan.

Gebruikelijke beroepsuitoefening
Om als object van verschoningsrecht te kunnen worden aangemerkt moet
sprake zijn van stukken of gegevens die de advocaat heeft verkregen, opgesteld of

. Zie art.  lid b Rv en art.  Sv.
. Voor een beroep op het verschoningsrecht is het nodig dat cliënten iemand ook als advocaat
(en niet als privé persoon), met het oog op zijn beroepsspecifieke kennis en ervaring, hebben
benaderd.
. Rb Amsterdam  december , NbSr , . De rc achtte – om andere redenen – het
verschoningsrecht niet van toepassing. Zie voor kritiek op deze uitspraak: Bannier , p.
. Het OM zag uiteindelijk af van het horen van de advocaat als getuige. Zie voor een bespreking van deze uitspraak ook: Prakken & Spronken , p. .
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uitgewisseld in het kader van zijn ‘gebruikelijke’ beroepsuitoefening. Hierbij is
het echter niet zo dat alles wat de advocaat tijdens het uitoefenen van zijn beroep
aan informatie krijgt of uitwisselt onder het verschoningsrecht valt. Ik geef een
paar voorbeelden ter verduidelijking.
De advocaat die tijdens zijn werk bij toeval getuige is van een misdrijf waarbij
derden zijn betrokken, komt ten aanzien van wat hij dan waarneemt geen beroep
toe op het verschoningsrecht. Deze toevallige waarneming heeft in dat geval
niets met zijn beroepsbeoefening te maken. Als het gaat om een bespreking bij een
cliënt en tijdens deze bespreking een relatie van de cliënt opduikt om een ruzie uit
te praten die eindigt in een schietpartij, is een nuancering op zijn plaats. Indien
het incident niets heeft te maken met de zaak waarvoor de advocaat bij zijn cliënt
kwam, kan de advocaat naar mijn oordeel geen beroep doen op het verschoningsrecht ten aanzien van het voorval. Indien er wel een link is tussen de zaak van de
cliënt en het schietincident moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de
soorten verkregen informatie. Het schietincident zelf valt naar mijn oordeel niet
onder het verschoningsrecht, omdat de waarneming van dit voorval door de advocaat redelijkerwijze niet in verband kan staan met de juridische advisering waarvoor de advocaat is ingeschakeld. Indien de advocaat naar aanleiding van dit voorval als getuige zou worden opgeroepen en hem als getuige hierover vragen worden
gesteld, zal hij deze vragen dienen te beantwoorden en een verklaring dienen af te
leggen zonder dat hem een beroep op het verschoningsrecht toekomt. De gesprekken tussen de cliënt en de andere bij de schietpartij betrokken persoon die aan
de schietpartij zijn vooraf gegaan, kunnen echter wel onder het verschoningsrecht
vallen indien ze in verband staan met de zaak.
Een ander voorbeeld is indien de advocaat al dan niet bewust meewerkt aan
frauduleuze handelingen. Dit behoort evenmin tot de gebruikelijke uitoefening
van zijn functie. Een cliënt kan daar niet gerechtvaardigd op vertrouwen.
Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een ‘gebruikelijke’ beroepsuitoefening, moet worden gekeken naar wat de taak van een beroepsgroep is. Bij
een beroep op het verschoningsrecht zal de rechter zelf dienen na te gaan of er
werkzaamheden zijn verricht die tot de taak van de beroepsgroep horen. Hij zal
zich hierbij uiteraard laten leiden door de heersende maatschappelijke opvatting

. Fanoy & Bannier , p.  e.v. Fanoy , p. . In zijn arrest van  oktober ,
ECLI:NL:HR::BN, NJ ,  stelt de HR dat het verschoningsrecht slechts
betrekking heeft op in het kader van normale beroepsuitoefening toevertrouwde wetenschap.
. Prakken & Spronken , p. . Bannier & Fanoy , p. . Hazewinkel-Suringa
, p. .
. Prakken & Spronken , p. . Vranken , p. .
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hierover; de opvatting van de beroepsgroep zelf is hierbij niet doorslaggevend.
De opvatting omtrent wat onder de taak van een beroepsgroep valt is geen statisch
gegeven. Deze kan in de loop der tijd wijzigen. Wel hoort zowel de procespraktijk als de adviespraktijk tot het traditionele werkterrein van de advocaat.
Uit de Nederlandse jurisprudentie is mij geen zaak bekend waarbij twijfel is
gerezen of een ‘adviserende advocaat’ wel werkzaamheden verrichtte die tot de
taak van de advocatuur behoren. Tot voor kort werd – ook in de literatuur –
vrij algemeen aanvaard dat zowel procesgerelateerde als puur op juridisch advies
gerichte werkzaamheden tot de gebruikelijke beroepsuitoefening van de advocaat
behoren waarvoor het verschoningsrecht geldt. In de jurisprudentie is aangenomen dat een advocaat die tevens belastingadviseur is, in hoedanigheid van advocaat kan optreden indien hij werkzaamheden verricht ter voorbereiding van of
in fiscale procedures, mits hij door de cliënt in hoedanigheid van advocaat is benaderd. De voorzieningenrechter benadrukte dat het beroep van advocaat bestaat uit het verlenen van rechtsbijstand, hetgeen zowel adviseren als procederen
inhoudt. Ten aanzien van proceswerkzaamheden geldt volgens de voorzieningenrechter niet de eis dat dit uitsluitend om procedures hoeft te gaan waarvoor verplichte procesvertegenwoordiging geldt, zodat het feit dat de rechtshulp een fiscaal onderwerp betreft er niet toe leidt dat de advocaat niet in hoedanigheid werkt
en evenmin tot gevolg heeft dat het verschoningsrecht ontbreekt.
Sinds enige jaren lijkt in Nederland, ten aanzien van de opvatting over wat
als gebruikelijke beroepsuitoefening van de advocaat wordt aangemerkt, het tij
te keren. Door de samenleving wordt steeds kritischer naar de werkzaamheden
van de advocaat gekeken en wordt bij bepaalde werkzaamheden van een advocaat
uitdrukkelijk de vraag gesteld of deze nu werkelijk tot de ‘core business’ van de
advocaat behoren. Deze kritische benadering van de werkzaamheden van de advocaat bleek bijvoorbeeld uit de motie van (destijds) Tweede Kamerlid Klaas de

.
.
.
.

Fanoy & Bannier , p. . Fernhout , p. . Bannier & Fanoy , p. .
Zie NOvA-rapport Commissie Leliveld , p. . Zie par. ...
Zie NOvA-rapport Commissie Leliveld , p. -. Zie par. ...
Zie echter Rb. Den Haag  januari , ECLI:NL: RBDHA::. Zie ook HR 
november  ECLI:NL:HR::. Zie par. ...
. Prakken & Spronken , p.  en . Fanoy & Bannier , p. . Zie hierover ook
Hoofdstuk , waarin wordt ingegaan op de jurisprudentie van het HvJ EG en het EHRM.
Anders, bijv. Van Domburg , p. -, die stelde dat alleen beroepsspecifieke werkzaamheden, gericht op ‘existentiële hulpverlening’, onder het verschoningsrecht van de advocaat
vallen. Volgens hem zijn werkzaamheden die ook door niet-advocaten kunnen worden verricht niet als zodanig aan te merken.
. Vz. Rb. Amsterdam  oktober , ECLI:NL:RBAMS::BT, NJ , .
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Vries, die in  leidde tot het instellen van de Commissie van Wijmen. Deze
Commissie concludeerde in het in  uitgebrachte rapport “Een maatschappelijke Orde”, dat de kerntaak van de advocaat gericht is op het waarborgen van de
rechtspositie van de cliënt en zowel procesbijstand- en vertegenwoordiging als juridische advisering omvat. Advisering dient immers evenzeer tot effectuering van
rechten als procederen, aldus de Commissie, en dat zelfde geldt voor het voeren
van onderhandelingen en het treffen van schikkingen namens de cliënt. Het kabinet onderschreef deze conclusie, zodat hiermee een (voorlopig) einde leek te zijn
gekomen aan deze discussie.
Toch is deze discussie nog niet verstomd. In par. .. en .., waarin de
Wwft wordt besproken, zal ik aangeven waarom ik van oordeel ben dat deze conclusie voor wat betreft het toepassingsgebied van het verschoningsrecht niet consequent is doorgevoerd. Daarnaast publiceerden vertegenwoordigers van het OM
de afgelopen jaren diverse artikelen, waarin onder meer het – in mijn visie onjuiste en niet onderbouwde – standpunt werd ingenomen dat het verschoningsrecht van de advocaat beperkt zou moeten blijven tot, kort gezegd, het verlenen
van rechtshulp in het kader van juridische procedures.In twee uitspraken uit
 werd een beroep op het verschoningsrecht afgewezen (onder meer) omdat dit
beroep werd gedaan in het kader van werkzaamheden van de advocaat, waarvan
de rechter niet overtuigd was dat deze hoorden tot de kerntaak van de advocaat.
Tenslotte komt uit de voorbereidende (discussie)stukken in het kader van de Wet
Modernisering Strafrecht ook de tendens naar voren om het verschoningsrecht te
koppelen aan bepaalde werkzaamheden van de advocaat.

Advocaat bewust of onbewust betrokken bij strafbare feiten
Als een advocaat door zijn cliënt, bewust of onbewust, betrokken wordt bij (de
voorbereiding van) het plegen van strafbare feiten is het gangbare uitgangspunt
in de literatuur dat de advocaat dan niet in hoedanigheid werkzaam is en dat
het verschoningsrecht dan niet van toepassing is. Het meewerken aan en vervolgens verhullen van strafbare feiten kan niet geacht worden onder de normale

. Zie hierover nader par. .. en ...
. Zie bijv. Mooijen , Van der Boon . Zie ook Fanoy , p.  en Fanoy , p.
-.
. Rb. Den Haag  januari , ECLI:NL: RBDHA::. HR  november 
ECLI:NL:HR::. Zie ook Fanoy , p. . Zie ook HR  januari , ECLI:NL:HR::.
. Zie par. ... en ...
. Zie bijv. Verburg , p. -. Vranken , p. . Kraan , p. . Prakken &
Spronken , p. .
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beroepsuitoefening van een advocaat en onder de ratio van het verschoningsrecht
te vallen. Cliënten die een advocaat inschakelen om hen behulpzaam te zijn bij
het plegen van strafbare feiten kunnen niet gerechtvaardigd vertrouwen op de bescherming van het verschoningsrecht.

Advocaat vervult specifieke functie
Er zijn zakelijke bezigheden van de advocaat aan te wijzen, waarvan niet ter discussie staat dat die buiten het bestek van de gangbare ‘advocatuurlijke’ werkzaamheden vallen. De grenzen van het verschoningsrecht komen in zicht, als de
advocaat zich buiten het terrein van de normale, tot de kerntaak horende, beroepsuitoefening begeeft en een specifieke functie gaat vervullen, zoals het optreden als
curator of bewindvoerder (beide veel voorkomende bezigheden van advocaten) of
het optreden als commissaris of bestuurder van een vennootschap. Ook is dat
het geval als een advocaat een bankrekening opent ten behoeve van zijn cliënt en
zich laat machtigen om die rekening te beheren. Het gaat hier om louter financiele dienstverlening en daarvoor is het verschoningsrecht niet bedoeld.
Aan een uitspraak van de Hoge Raad uit  lag de vraag ten grondslag, of
bepaalde stukken die bij een advocaat in beslag waren genomen, stukken waren
die hij als advocaat of in een andere hoedanigheid onder zich had. De advocaat
verzette zich tegen de inbeslagneming met een beroep op het verschoningsrecht.
De rechter-commissaris stelde zich op het standpunt dat de in beslag genomen
dossiers geen dossiers betroffen die de advocaat als advocaat onder zich had, gelet op het feit dat hij in die dossiers veelal werd aangemerkt als directeur van de
vennootschappen waarop die dossiers betrekking hadden, dan wel als ‘protector’
van de trusts waarop de dossiers betrekking hadden. De rechtbank oordeelde in
deze zaak dat de in beslag genomen dossiers geen betrekking hadden op zijn rol als

. In deze zin ook Bertens-Vellinga-Schootstra , p. . Zie ook concl. Vellinga voor HR
 oktober , ECLI:HR:NL::BA, NJ , . Zie ook concl. A-G Jörg voor
HR  oktober , ECLI:HR:NL:: BN, NJ , , die stelt dat het verschoningsrecht slechts ziet op de informatie die de beroepsbeoefenaar ontvangt in de normale
beroepsuitoefening en dus niet ziet op het door advocaten faciliteren van strafbare feiten.
Fernhout  ziet dit anders, zie p. . Hij is van oordeel dat een vertrouwenspersoon die
zich inlaat met dubieuze praktijken niet het verschoningsrecht verliest, maar uit de beroepsgroep moet worden gezet.
. Fanoy & Bannier , p. . Fernhout , p. .
. Prakken & Spronken , p. -. Fanoy & Bannier , p. . Bannier & Fanoy
, p. . Zie comm. art.  Sv, Melai/Groenhuijsen e.a., aant. ..
. HR  maart , ECLI:NL:HR::ZC, NJ , . Fanoy & Bannier ,
p. .
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advocaat, zodat de dossiers niet onder zijn geheimhoudingsplicht vielen. De Hoge
Raad vond het oordeel van de rechtbank niet onbegrijpelijk.
Advocaten plegen ook met enige regelmaat op te treden als mediator. Een
vraag die de gemoederen enige tijd heeft bezig gehouden, is of een advocaat in
deze hoedanigheid een beroep toekomt op het verschoningsrecht. Deze vraag
bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. In de eerste plaats is er de vraag of een mediator, al dan niet advocaat, een zelfstandig beroep toekomt op het verschoningsrecht uit hoofde van zijn functie. De tweede vraag is of de advocaat in zijn specifieke rol als mediator de hoedanigheid van advocaat behoudt en op grond hiervan
ook als mediator een beroep kan doen op het verschoningsrecht.
De eerste vraag kwam aan de orde in de zaak die ten grondslag lag aan de uitspraak van de HR van  april . Hoewel de juridische strijd in deze zaak
zich vooral toespitste op de vraag of de tussen partijen in het kader van een echtscheiding gesloten geheimhoudingsclausule in een mediation-overeenkomst als
bewijsovereenkomst zou moeten worden aangemerkt, gaf de Hoge Raad in een
overweging ten overvloede een uitgebreide beschouwing over het verschoningsrecht. De HR overwoog dat een verschoningsrecht (vooralsnog) niet kan worden aangenomen voor de mediator.
De HR beantwoordde in feite ook de tweede vraag: ook zij die uit hoofde
van hun beroep een verschoningsrecht hebben kunnen daar geen beroep op doen
als zij als mediator optreden, aldus de HR. Het verschoningsrecht betreft immers datgene wat aan de in de hoedanigheid van verschoninggerechtigde wordt
toevertrouwd en als mediator heb je nu juist niet de hoedanigheid van advocaat. Ik ben het daar mee eens. Het is al lang gebruikelijk dat de advocaat
. De advocaat werd ervan verdacht zijn positie als advocaat te hebben misbruikt door strafbare
handelingen van derden te bevorderen door onder meer de daarbij betrokken en verworven
criminele vermogens veilig te stellen. De rechtbank had hier ten overvloede de aanwezigheid
van uitzonderlijke omstandigheden aangenomen, maar deze omstandigheid speelde uiteindelijk bij de beoordeling van de zaak geen rol en kon in cassatie niet aan de orde komen.
. Zie hierover bijvoorbeeld Klaassen in haar noot onder HR april , ECLI:NL:HR::BG, NJ , . Vranken , p. .
. ECLI:NL:HR::BG.
. De HR had zich in andere uitspraken hierover voorheen niet duidelijk uitgelaten. Zie ook de
conclusie van A-G. E.M. Wesseling-Van Gent die een overzicht geeft van de in de literatuur
geuite meningen, die niet tot een duidelijk en eenduidig oordeel leiden.
. “Vooralsnog” duidt op de Mediation Richtlijn (Richtlijn //EG, PbEU, L /). De
bedoeling van deze richtlijn is het gebruik van bemiddeling/mediation in grensoverschrijdende geschillen te bevorderen. Implementatie van deze richtlijn in  had er toe moeten
leiden dat er onder meer een regeling zou komen voor het verschoningsrecht van de mediator.
. De AG had ook het verschoningsrecht van de advocaat-mediator afgewezen. Een van de argumenten die zij daarbij hanteerde was dat dit anders zou leiden tot rechtsongelijkheid tussen mediators.
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in echtscheidingsprocedures voor twee partijen kan optreden, en daarmee de
belangen van partijen behartigt die tegenstrijdig kunnen zijn. Regel  van de
Gedragsregels  laat het niet toe dat een advocaat tegenstrijdige belangen
behartigt, tenzij sprake is van de in die regel gegeven uitzonderingssituaties. Uitgangspunt voor de advocaat die de belangen van twee partijen behartigt is onder
meer dat beide partijen gelijkelijk geïnformeerd moeten worden. De advocaat
past hier grote behoedzaamheid en dient zich terug te trekken, zodra een niet
aanstonds overbrugbaar belangenconflict dreigt. Als een advocaat-mediator of
advocaat-echtscheidingsbemiddelaar mediation technieken hanteert zijn er naar
mijn mening wezenlijke verschillen. Zo mag een mediator bijvoorbeeld ook afzonderlijk met partijen praten en heeft hij meer de rol van procesbewaker, iemand
die het mediation traject faciliteert. De advocaat kan dan niet meer worden aangemerkt als partijdige belangenbehartiger. Omdat de kernwaarde partijdigheid op
de achtergrond is geraakt kan naar mijn oordeel niet meer worden gesproken van
optreden in hoedanigheid.

Wetenschap vóór aanvang beroepsuitoefening advocaat
Wetenschap die de advocaat al had voordat hij zijn werkzaamheden als advocaat
begon valt buiten het verschoningsrecht.
5.7.3

Advocaat in dienstbetrekking

De categorie advocaten die ook wel wordt aangeduid als ‘Cohen- advocaten’, heeft
betrekking op advocaten die in loondienst werkzaam zijn bij hun cliënt, een bedrijf dat geen advocatenkantoor of ander geoorloofd samenwerkingsverband is.
Het bedrijf waarvoor deze advocaten werkzaam zijn is doorgaans hun enige cliënt.
De onafhankelijkheid van deze categorie advocaten wordt in Nederland geacht te
zijn gegarandeerd doordat de werkgever van de advocaat een professioneel statuut
ondertekent, waarin de werkgever toezegt de onafhankelijkheid van de beroepsuitoefening van de advocaat-werknemer te respecteren en de advocaat-werknemer in
staat te stellen de beroeps- en gedragsregels na te komen. Een eenmaal beëdigde
. Zie toelichting regel  lid .
. Bertens & Vellinga-Schootstra , p. . Verburg , p. . Zie comm. art.  Sv,
Melai/Groenhuijsen e.a. aant. ..
. Het fenomeen ‘Cohen-advocaat’ is vernoemd naar de voorzitter van de werkgroep die een rapport uitbracht dat in  leidde tot de introductie van de Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking. Zie thans afd. . Voda. De balie werd voortaan ook opengesteld voor
bepaalde juristen die voorheen geen advocaat konden worden, zoals bedrijfsjuristen.
. Art. . Voda, te raadplegen via: http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/
verordening-op-de-advocatuur, laatst geraadpleegd op  december .
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Cohen- advocaat is formeel een “gewone” advocaat, waarop de voor advocaten toepasselijke regelgeving geldt. In Europese mededingingszaken geldt voor
Cohen-advocaten echter een beperkt verschoningsrecht. Het HvJ EU heeft aan
advocaten in loondienst in door de Europese Commissie gevoerde Europeesrechtelijke mededingingsprocedures en verificaties een beroep op het legal privilege
beginsel ontzegd, kort gezegd omdat de voor advocaten vereiste onafhankelijkheid
zou ontbreken.
Voor alle overige zaken geldt het verschoningsrecht van de Cohen-advocaat
echter vooralsnog onverkort. De HR heeft overwogen dat er, ‘gezien de Nederlandse praktijk en de waarborgen die aldus in Nederland omtrent de wijze van
praktijkuitoefening van advocaten in dienstbetrekking bestaan’, geen grond is om
aan een advocaat het verschoningsrecht te ontzeggen op grond van het enkele feit
dat hij in dienstbetrekking werkzaam is.
5.7.4

De hoedanigheid van cliënt

De cliënt is in de context van dit onderwerp iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon (i) met wie de advocaat een overeenkomst van opdracht heeft gesloten, of (ii)
die met een advocaat heeft gecommuniceerd gelet op zijn beroepsspecifieke kennis
en ervaring, en daarbij met het oog op het verkrijgen van diens juridische bijstand
of advies in vertrouwen informatie heeft gedeeld. De advocaat moet in hoedanigheid zijn benaderd. De aard of ingewikkeldheid van de (juridische) problemen of
rechtsvragen waarmee iemand een advocaat benadert of het kennisniveau van deze
persoon zijn voor het aanmerken van deze persoon als cliënt niet relevant.
5.7.5

Toevertrouwde informatie; wat valt eronder?

Op grond van de wettelijke bepalingen komt de professioneel verschoningsgerechtigde een beroep toe op het verschoningsrecht met betrekking tot informatie

. Zie hierover de in par. .. besproken arresten.
. Zie Rb. Groningen  februari , ECLI:NL:RBGRO:BV, m.nt. N.A. Fanoy en, in
sprongcassatie, in een overweging ten overvloede: HR  maart , ECLI:NL:HR::
BY, m.nt. N.A. Fanoy.
. HR  maart , ECLI:NL:HR::BY, m.nt. N.A. Fanoy, r.o. ..
. Hieronder kunnen ook potentiële cliënten vallen. Zie ook Bannier , p.  e.v.
. Zie Fanoy , p. , in reaktie op Mooijen . Anders: Van Domburg , p. , die
het verschoningsrecht slechts van toepassing acht ten aanzien van ‘existentiële hulpverleningsvragen’ van cliënten.
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die aan hem in hoedanigheid is toevertrouwd.Dit criterium is in de loop der tijd
in de jurisprudentie nader omlijnd. Als uitgangspunt geldt de overweging van de
HR in de Notaris Maas-beschikking:
“alles wat aan de geheimhouder als zodanig is medegedeeld, ook als hem toevertrouwd heeft te gelden”.

De HR wilde daarmee aangeven dat er – anders dan de bewindvoerders in de Notaris Maas – casus betoogden – bij het beoordelen welke informatie als toevertrouwd heeft te gelden geen onderscheid moet worden gemaakt tussen vertrouwelijke en minder vertrouwelijke gegevens. Een andersluidende opvatting zou leiden
tot grote rechtsonzekerheid. De HR verwoordde het, onder meer in de Notaris
Maas- beschikking, als volgt:
“Dit betoog moet worden verworpen. Het miskent dat het verschoningsrecht ten
doel heeft cliënten en andere belanghebbenden zekerheid te geven dat zij vrijelijk met de notaris kunnen spreken. Die zekerheid zou door het maken van zulk
een onderscheid op onaanvaardbare wijze worden aangetast”.

De ratio van het achterwege laten van een onderscheid tussen vertrouwelijke en
minder vertrouwelijke gegevens is dat een rechtzoekende ervan uit moet kunnen
gaan dat hij alles aan zijn advocaat moet kunnen vertellen, zonder daarbij te moeten nagaan of datgene wel relevant is voor de zaak dan wel het stempel ‘vertrouwelijk’ verdient. Het risico zou anders kunnen zijn dat de cliënt niet alle relevante feiten vertelt, waardoor de advocaat geen volledig beeld krijgt van de zaak
en daardoor niet optimaal kan adviseren.
Uit de jurisprudentie komt bovendien naar voren, dat niet per se sprake hoeft
te zijn van een mededeling van de cliënt aan de advocaat: het gaat om alle mondelinge en schriftelijke gegevens, die de advocaat bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ontvangt, opstelt en uitwisselt met betrekking tot de cliënt of de zaak
van de cliënt. Hieronder valt dus niet slechts de informatie van cliënt, maar
vallen alle waarnemingen en ondervindingen in het kader van de bijstandsverlening, inclusief ongewild of toevallig verkregen informatie. Ook is aanvaard
. Zie art.  lid b Rv en art.  Sv.
. HR  maart , ECLI:NL:HR::AC, NJ , , r.o. .
. HR  maart , ECLI:NL:HR::AC, NJ , , r.o. .. Zie ook HR  december , ECLI:NL:HR::ZC, NJ , , r.o....
. Zie ook Fanoy , p. .
. Prakken & Spronken , p. . Fanoy & Bannier , p. -. Volgens vaste rechtspraak vallen ook elektronische communicatiemiddelen en digitale bestanden eronder, zie
bijv. HR  februari , ECLI:HR:NL::AZ, JOL , .
. Prakken & Spronken , p. . Verburg , p. -. Vranken , p. .
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dat correspondentie met derden en van derden verkregen stukken onder het verschoningsrecht kunnen vallen. Het juridisch advies van de advocaat aan zijn client valt er onder en de stukken die de advocaat aan zijn advies ten grondslag legde
ook. Een nog niet verzonden brief van een cliënt, gericht aan zijn advocaat, valt
eveneens onder het verschoningsrecht. Ook de declaraties van de advocaat aan
zijn cliënt en de onderliggende urenspecificaties vallen onder het beroepsgeheim
en het verschoningsrecht van de advocaat.
In feite wordt het verschoningsrecht niet afhankelijk gesteld van de inhoud
van het contact tussen advocaat en cliënt. Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat reeds het enkele feit dat er contact is geweest of wordt gelegd met een advocaat, met het oog op zijn beroepsspecifieke kennis en ervaring, als vertrouwelijk
moet worden bestempeld. Gegevens waaruit een dergelijk (voorgenomen) contact
blijkt, vallen daarmee onder het verschoningsrecht.
. Zie hiervoor HR  januari , ECLI:NL:HR::AU, NJ , . In de zaak
die aan dit arrest ten grondslag lag was een dagboek, toebehorend aan en opgesteld door de
moeder van de verdachte (een minderjarige, verstandelijk gehandicapte jongen) bij de advocaat van de verdachte in beslag genomen. De rechtbank oordeelde in deze zaak dat de inbeslagneming niet was toegestaan, omdat in dit geval ook de informatie die de moeder van de
verdachte had verstrekt aan de advocaat heeft te gelden als wetenschap die aan hem in het kader van zijn beroepsuitoefening is toevertrouwd. Dit oordeel werd door de HR bekrachtigd.
Dat informatie verkregen van derden onder omstandigheden onder het verschoningsrecht
kan vallen, was reeds aangenomen in HR  december , NJ , ,m.nt. D.J.V. Zie
ook: Prakken & Spronken , p. , Bannier & Fanoy , p. , en Tempelaar &
Fanoy, p. . Zie echter ook par. ..
. Prakken & Spronken , p.. Fanoy & Bannier , p.  en . Ktr. Amsterdam 
september , NJ , . Zie ook par. ... Zie ook par. .. hierna over de inbreuk
op het beroepsgeheim door de Wwft.
. HR  november , ECLI:NL:HR::ABNJ , , m.nt. THWvV. Als gevolg
hiervan mocht deze brief niet in beslag worden genomen.
. HR  mei , ECLI:NL:HR:: BP, NJ , . Hetzelfde geldt voor de betalingsbewijzen van cliënt. A-G Machielse noemt in zijn conclusie bij deze zaak als relevant
gegeven dat het ging om een tegen verdachte gericht strafrechtelijk financieel onderzoek, gericht op de bepaling van door de verdachte wederrechtelijk verkregen voordeel , waarbij gegevens over de financiële regeling van de door een advocaat verleende diensten niet ‘van belang
ontbloot lijken’. Met het oog op de onbelemmerde rechtshulp dient immers voorkomen te
worden dat een verdachte zich in ontnemingsprocedures niet tot een advocaat zou durven te
wenden. Zie ook Rb Amsterdam  juli , ECLI:NL:RBAMS::BR, waarin de
rechtbank ook aannam dat declaraties en specificaties onder het beroepsgeheim vallen en dat
volgens vaste rechtspraak de advocaat degene is die dat bepaalt en een beroep op het verschoningsrecht ook jegens de curator van de failliete vennootschap kan inroepen.
. Zie bijv. HR  november , ECLI:NL:HR::ZDNJ ,  m.nt. Buruma
(uit de auto van een advocaat waren een boekje met ritgegevens en een agenda in beslaggenomen; impliciet nam de rechtbank aan dat dit onder het beroepsgeheim kon vallen, doch
in casu was sprake van zeer uitzonderlijke omstandigheden); HR  mei , ECLI:NL:HR::BA, NJ ,  (onder een notaris was een agenda in beslag genomen,

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 213

31/07/2017 16:01:52

214

Hoofdstuk 5. Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in Nederland

Overigens komt uit de jurisprudentie en literatuur wel een grens naar voren
aan de hiervoor weergegeven ruime uitleg van het object van het verschoningsrecht. De informatie die aan de advocaat is verschaft door de cliënt of door een
derde moet hem wel zijn toevertrouwd, in de zin dat vertrouwelijkheid moet zijn
beoogd. Als de cliënt informatie verschaft aan de advocaat met het doel dat
deze de informatie aan een ander doorgeeft, valt deze informatie niet onder het
beroepsgeheim of het verschoningsrecht. Er is dan redelijkerwijze geen vertrouwelijkheid beoogd.
Dit brengt ons bij een belangrijke uitzondering op het uitgangspunt dat alles
wat aan de advocaat als zodanig is medegedeeld, hem ook als toevertrouwd heeft
te gelden. Deze uitzondering speelt met name als het gaat om contractsonderhandelingen. Kort gezegd komt het erop neer dat als een advocaat, al dan niet samen
met zijn cliënt, besprekingen of onderhandelingen voert met derden, die erop gericht zijn een overeenkomst tot stand te brengen tussen de cliënt en die derde(n),
het van de omstandigheden zal afhangen of de inhoud van de besprekingen als
aan de advocaat toevertrouwd heeft te gelden. In de jurisprudentie is een aantal
onderhandelingsfasen aan bod gekomen, waaruit grofweg de volgende basisregels
kunnen worden gedestilleerd.
Aan de ene kant van het spectrum is er de situatie dat de besprekingen tussen twee partijen, in het bijzijn van de advocaat van een van hen, hebben geleid
tot een rechtens afdwingbaar resultaat. In zo’n geval wordt aangenomen dat de
ook hier speelden weer zeer uitzonderlijke omstandigheden maar vond de rechtbank impliciet dat dit onder het beroepsgeheim viel); HR  juni , ECLI:NL:HR::AO,
NJ ,  (onder de directeur van een stichting voor kinder- en jeugdpsychiatrie waren
stukken inhoudende de persoonsgegevens van twee oud-patiënten in beslag genomen; ook
hier was weer sprake van zeer uitzonderlijke omstandigheden, maar gaf de rechtbank expliciet
aan dat dergelijke informatie onder het beroepsgeheim valt); HR  maart , ECLI:NL:HR::BG, NJ ,  (identiteitsgegevens van personen die op een bepaald
moment in een laboratorium waren geweest; de rechtbank vond hier expliciet dat deze informatie onder het beroepsgeheim viel); HR  juni , ECLI:NL:HR::BH, NJ
,  m. nt. Borgers (Het telefonisch maken van een afspraak van een verdachte cliënt
en zijn advocaat. Het door de opsporingsinstanties afluisteren van dit telefoongesprek had
niet mogen leiden tot aanhouding van de verdachte. Anders dan het Hof oordeelde leidde dit
volgens de Hoge Raad echter niet tot niet-ontvankelijkheid van het OM). Zie ook de conclusie van A-G Machielse bij de uitspraak van HR  mei , ECLI:NL:HR::BP,
NJ , , die de hiervoor genoemde uitspraken laat meewegen in zijn conclusie dat bescheiden die betrekking hebben op de afrekening voor de verrichtingen van een advocaat ook
onder het verschoningsrecht vallen. Zie ook Bannier e.a. , p. -.
. Zie ook Fernhout , p.  e.v. Bepalend voor de vraag of een beroep op het verschoningsrecht kan slagen is of betrokkenen op vertrouwelijkheid mochten rekenen. Zie ook HR
 augustus , ECLI:NL:HR::AE, NJ , .
. HR  januari , ECLI:NL:HR::AU, NJ ,  m.nt. G.R. Rutgers. JBPr
-, , m. nt. N.A.M.E.C. Fanoy. Tempelaar & Fanoy , p. .
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inhoud van deze besprekingen niet als aan de advocaat toevertrouwd heeft te
gelden. Er is dan geen vertrouwelijkheid beoogd; het doel was juist om het besprokene vast te leggen in een overeenkomst waarop beide partijen zich kunnen
beroepen. De advocaat die hierbij betrokken was zal dan moeten verklaren over
het verloop van die besprekingen, zolang het besprokene in verband staat met de
inhoud of de totstandkoming van de overeenkomst. Dit geldt zowel in het geval
dat er een geschil is over de vraag of een overeenkomst is tot stand gekomen, als
in het geval dat het geschil de inhoud van de overeenstemming betreft.
Indien tussen partijen vaststaat dat er geen overeenkomst is tot stand gekomen, geldt de inhoud van de bespreking als aan de advocaat toevertrouwd en
komt hem ten aanzien van het besprokene een beroep op het verschoningsrecht
toe. Tussen de twee uiterste varianten van besprekingen die wel of niet tot overeenstemming hebben geleid is een scala aan genuanceerde varianten denkbaar.
De Hoge Raad heeft in het Notaris van Eijck-arrest, waarin een notaris bijstand
verleende bij de totstandkoming en vastlegging van overeenkomsten tussen twee
partijen, een aantal aanvullende variaties in kaart gebracht.
De HR overwoog in deze uitspraak dat bij een geschil over het feit of wel of
niet overeenstemming is bereikt de notaris in beginsel geen verschoningsrecht
heeft, maar dat de redenen voor het achterwege blijven van vastlegging tot een
andere conclusie kunnen leiden. Indien een der partijen zich er op beroept dat de
mededelingen aan de notaris zijn gedaan in het vertrouwen dat ze geheim zouden blijven totdat de transactie ten behoeve van beide partijen behoorlijk in een
akte zou zijn vastgelegd, acht de Hoge Raad een beroep op het verschoningsrecht
in beginsel wel mogelijk. Ook als de vastlegging is uitgebleven als gevolg van de
vertrouwelijke voorlichting van de notaris over de consequenties van de transactie
voor (een der) partijen kan de notaris mogelijk een beroep doen op het verschoningsrecht. Tenslotte onderscheidt de Hoge Raad nog de variant dat het ook niet
tot vastlegging van de overeenstemming is gekomen nadat de notaris in het vertrouwen van geheimhouding pogingen heeft ondernomen om partijen – die dit
kennelijk nodig hadden – tot elkaar te brengen en één van de partijen trekt zich

. Zie HR  december , NJ , , m. nt. D.J. Veegens; HR  juni , ECLI:NL:HR::AG, NJ , , m. nt. W.H. Heemskerk.
. Fernhout , p.  e.v., Tempelaar & Fanoy, p.  en .
. Fernhout , p. . Tempelaar & Fanoy, p. . Zie ook HR  januari , ECLI:NL:HR::AU, NJ , , m.nt. G.R. Rutgers. Zie ook JBPr -, , m. nt.
N.A.M.E.C. Fanoy. Vgl Gedragsregels , regel .
. HR  september , ECLI:NL:HR:ZC, NJ ,  m. nt. H.J.S., r.o . e.v.
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terug: ook dan acht de Hoge Raad een beroep op het verschoningsrecht mogelijk.
In de zaak die ten grondslag lag aan een uitspraak van de HR uit  waarin
wederom het verschoningsrecht van de notaris centraal stond, speelde nog een andere specifieke kwestie. Een notaris die door twee partijen was ingeschakeld en
in hun opdracht concept-leveringsakten had opgesteld, werd voorafgaand aan de
levering door partij A gebeld met het verzoek nog een nieuwe, nog niet met de
andere partij (partij B) besproken, bepaling toe te voegen aan de overeenkomst
(een non-concurrentiebeding). Tevens verzocht partij A de notaris dit aan partij B door te geven en daarbij te vermelden dat hij de akte van levering zonder
het non-concurrentiebeding niet zou tekenen. In de procedure die hierop volgde
werd de notaris als getuige opgeroepen om over het met B gevoerde telefoongesprek te verklaren. De raadsheer-commissaris had geoordeeld dat het enkele feit
dat de notaris de mededelingen uit hoofde van zijn beroepsuitoefening had ontvangen voldoende was om een beroep op het verschoningsrecht te honoreren. Dit
oordeel werd door de Hoge Raad als onvoldoende gemotiveerd vernietigd en de
Hoge Raad verwees de zaak terug naar het hof. Gelet op de feitenconstellatie had
aandacht besteed moeten worden aan de vraag of sprake was van een in de jurisprudentie aanvaarde uitzondering op het begrip ‘toevertrouwd’, aldus de Hoge
Raad. Overigens maakte de Hoge Raad hier terecht de nuancering dat de notaris
mogelijk wel een beroep op het verschoningsrecht kon toekomen ten aanzien van
het telefoongesprek met A. Hiervan zou volgens de Hoge Raad sprake kunnen
zijn, als tijdens dit gesprek nog veel meer was besproken dat niet bedoeld was om
aan B door te geven.
De hierboven omschreven uitzondering speelt voornamelijk indien het gaat
om een geschil tussen (potentiële) contractspartners. Een voorbeeld waar een geschil met een derde speelde lag ten grondslag aan de uitspraak van de Hoge Raad
in de zaak Killbarr Corporation/ Holland en Teeuwen. In deze zaak oordeelde
de Hoge Raad dat als een derde in een procedure stelt dat hij als gevolg van een
transactie – neergelegd in een notariële akte – tussen andere partijen, in hem toekomende rechten is benadeeld, de notaris zich alleen op het verschoningsrecht
kan beroepen als de gegevens waarover hij een verklaring moet afleggen aan hem
zijn toevertrouwd. Dat zou bijvoorbeeld kunnen blijken uit de vertrouwelijke
. Zie de noot van N.A.M.E.C. Fanoy onder HR  januari  in JBPr, , nr. , p. .
. HR  januari , ECLI:NL:HR::AU, NJ ,  m.nt. G.R. Rutgers. JBPr
-, , m. nt. N.A.M.E.C. Fanoy.
. HR  maart , ECLI:NL:HR::ZC, NJ , .
. De Amerikaanse vennootschap Killbarr stelde dat ze was benadeeld omdat de kopende partij
bij de overdracht van een onderneming van een aan Killbarr gelieerde failliete vennootschap

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 216

31/07/2017 16:01:52

5.7 Omvang en reikwijdte verschoningsrecht; de hoofdregels

217

aard van de transactie, of indien partijen uitdrukkelijk de geheimhouding daarvan
hebben bedongen of aannemelijk is dat partijen geheimhouding hebben verlangd.
Als het gaat om een transactie van zakelijke aard zoals de (vrijwel als going concern) overdracht van een onderneming, ligt de vertrouwelijkheid van de transactie in beginsel niet voor de hand. De transactie zal naar haar aard immers tegen
derden moeten kunnen worden ingeroepen, wil zij haar volle werking hebben. Er
moeten dan duidelijke aanwijzingen zijn om uit te kunnen gaan van het vertrouwelijke karakter van de transactie.
De ruime uitleg van het criterium ‘toevertrouwd’, die voortvloeit uit de jurisprudentie is niet onomstreden. Met name vanuit het OM is hiertegen kritiek
geuit. Het OM staat een beperking van het verschoningsrecht voor, in die zin dat
communicatie met of in het bijzijn van derden buiten de reikwijdte van het verschoningsrecht zou moeten vallen. In een recente uitspraak van de HR kwam
onder meer de vraag aan de orde, of correspondentie tussen derden die in cc naar
de advocaat was verzonden onder het verschoningsrecht viel. Deze vraag is naar
mijn mening onderbelicht gebleven en onvoldoende beantwoord.
5.7.6

Afgeleid verschoningsrecht

In zijn dagelijkse praktijk komt de advocaat doorgaans met veel mensen in contact. De vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt zou niet voldoende gewaarborgd zijn door enkel de advocaat een beroep op het verschoningsrecht toe te kennen. Advocaten werken zelden alléén in zaken voor cliënten. Advocaten kunnen
in een zaak samenwerken met kantoorgenoten die ook advocaat zijn. In dat geval
geldt voor alle betrokken advocaten een geheimhoudingsplicht en komt hen een
beroep op het verschoningsrecht toe, omdat zij in hoedanigheid bij de zaak betrokken zijn en voor de cliënt werken.
De meeste advocaten hebben een secretaresse, die meestal bekend is met veel
informatie aangaande de cliënt of de zaak. Ook hebben veel advocatenkantoren
ander ondersteunend personeel, dat inzage kan krijgen in dossiers, bijvoorbeeld
wederrechtelijk in het bezit was gekomen van bedrijfsgeheimen.
. In de casus van Killbarr Corporation/ Holland/ en Teeuwen was geen beroep gedaan op dergelijke duidelijke aanwijzingen en moest de notaris getuigen ten aanzien van de totstandkoming en uitleg van de transactie.
. Zie bijv. beantwoording Kamervragen van  augustus , Kamerstukken II -,
Aanhangsel .
. Zie hierover bijvoorbeeld Van der Boon . Fanoy , p. .
. HR  januari , ECLI:NL:HR::.
. Ondanks de heldere conclusie van A-G Knigge. Zie par. ...
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juridisch medewerkers en administratief personeel. In regel  lid  van de Gedragsregels  is opgenomen dat advocaten aan hun personeel een geheimhoudingsplicht dienen op te leggen. Sinds  januari  bepaalt art. a Advocatenwet
dat voor medewerkers en personeel van de advocaat, alsmede andere personen die
betrokken zijn bij de beroepsuitoefening, een – aan die van de advocaat – gelijke
geheimhoudingsplicht geldt. Het gaat volgens de Tweede Nota van Wijziging
bij de Advocatenwet om een afgeleide geheimhoudingsplicht die analoog is en van
dezelfde omvang als de oorspronkelijke geheimhoudingsplicht. Voor de gevallen waarin dergelijk ondersteunend personeel als getuige wordt opgeroepen in een
zaak die bij de advocaat in behandeling is, heeft de Hoge Raad een afgeleid verschoningsrecht erkend. Van het verschoningsrecht zou immers weinig overblijven
als assistenten van verschoningsgerechtigden, die in hun opdracht werken en daardoor bekend worden met (enig onderdeel van) de zaken die bij de verschoningsgerechtigde in behandeling zijn, verplicht zouden kunnen worden in rechte te
verklaren of deze informatie op andere wijze openbaar te maken. Voorbeelden van
personen waaraan in de jurisprudentie een afgeleid verschoningsrecht werd toegekend zijn: een secretaresse van een advocatenkantoor; een student-medewerker
op het Bureau Rechtshulp VU te Amsterdam; werkzaam onder leiding en verantwoordelijkheid van een advocaat; een notarisklerk; schoonmaakpersoneel en anderen die in dienst zijn van of diensten verrichten voor verschoningsgerechtigden;
en een psychiatrisch geschoold sociaal werkster, die deel uitmaakte van een team
met een psychiater-arts, psycholoog en kinderarts en daarvoor gegevens verzamelde.
Aan andere, externe, dienstverleners die incidenteel door een advocaat worden ingeschakeld, bijvoorbeeld een fiscalist of een accountant is door de Hoge
Raad ook een afgeleid, of ook wel aangeduid als ‘gedeeld’, verschoningsrecht toegekend. In een zaak die leidde tot de uitspraak van de Hoge Raad van  juni
, speelde de inbeslagneming van correspondentie tussen een advocaat en
een fiscalist in het kader van een (fiscale) strafzaak. Bij de cliënt werd een brief

. Bij de categorie ‘andere personen’ kan blijkens de wetsgeschiedenis worden gedacht aan kantoorgenoten van een advocaat, die feitelijk toegang (kunnen) hebben tot dossiers of een door
de advocaat ingeschakelde externe dienstverlener, zoals een accountant. Zie Kamerstukken II,
-,  , nr. , p. .
. Zie Kamerstukken II -,  , , p. .
. Zie Bannier & Fanoy , p. -. Fernhout , p.  e.v. Duijst -a, p .
. HR  juni , ECLI:NL:HR::ZC, NJ , .
. Zie par. . over het verschoningsrecht en het toepassen van dwangmiddelen tegen advocaten.
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van de advocaat aan de fiscalist aangetroffen, die de zaak van de cliënt betrof.
De Hoge Raad achtte in dit geval het beslag mogelijk met als motivatie dat de
brief geen deel uitmaakte van het vertrouwelijke verkeer tussen de advocaat en de
cliënt. De brief viel derhalve buiten het verschoningsrecht van de advocaat, aldus
de Hoge Raad.
In  kwam de Hoge Raad tot een andere conclusie. In de casus die ten
grondslag lag aan het arrest van HR  maart  ging het om een accountant, aan wie stukken ter hand waren gesteld door de advocaat. De accountant
had de stukken van de advocaat gekregen om deze in een zaak te adviseren. Het
stond vast dat de stukken op zich zelf genomen onder het verschoningsrecht van
de advocaat vielen. Hier oordeelde de Hoge Raad dat als een advocaat in zijn eigen zaak het advies van bijvoorbeeld een accountant nodig heeft omdat hij diens
kennis voor een goede behandeling van zijn zaak niet kan missen, datgene wat de
accountant aan gegevens van de advocaat krijgt, mondeling dan wel schriftelijk,
onder het verschoningsrecht valt. De accountant kon hier een beroep doen op het
afgeleide verschoningsrecht. De advocaat blijft in zo’n geval degene die beslist
wat onder het verschoningsrecht valt en of een beroep op het verschoningsrecht
wordt gedaan.
Uit een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam
van  oktober  blijkt dat het enkele feit dat een advocaat in een zaak werkzaam is en stukken in deze zaak heeft gekregen van of heeft uitgewisseld met bijvoorbeeld een belastingadviseur van hetzelfde kantoor er niet automatisch toe
leidt dat de stukken onder het (afgeleide) verschoningsrecht vallen.Een belangrijke omstandigheid is of de advocaat rechtstreeks door de cliënt is ingeschakeld.
. Een fiscalist is in de jurisprudentie niet aangemerkt als verschoningsgerechtigde. Zie bijv.
Wisselink , p.  e.v.
. HR  maart , ECLI:NL:HR::ZC, NJ , . Zie ook HR  februari
, ECLI:NL:HR::AD, NJ , . Een accountant komt niet het verschoningsrecht toe. Zie hierover Wisselink , p. -.
. Zie Fanoy . Zie echter ook HR  april , ECLI:NL:HR::BV, NJ ,
, waarin het beroep van een trustkantoor op het van een geheimhouder afgeleide verschoningsrecht (ex art. a AWR) werd geweigerd. De belastingdienst verrichtte derdenonderzoek bij het trustkantoor om inzicht te krijgen in de geldstromen van een voormalig cliënt
en stuitte op tussen de cliënt en een geheimhouder gevoerde correspondentie. Ten aanzien
van deze correspondentie kon het trustkantoor zich wel beroepen op het aan de cliënt toekomende recht op bescherming van vertrouwelijke communicatie, maar diende het aan de belastingdienst wel de noodzakelijke gegevens te laten zien om dit op aannemelijkheid te toetsen. Indien de geheimhouder zelf zijn administratie had toevertrouwd aan het trustkantoor,
zou het trustkantoor zich wel op een afgeleid verschoningsrecht kunnen beroepen ten aanzien
van stukken die onder het verschoningsrecht van de geheimhouder zouden kunnen vallen.
. Rb Amsterdam  oktober , ECLI:NL:RBAMS::BT, NJ , .
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In de zaak die aan deze uitspraak ten grondslag lag ging het om een geschil tussen
een cliënt van het advocatenkantoor en de belastingdienst over navorderingsaanslagen. Een belastingadviseur en een advocaat-fiscalist van het kantoor hadden de
cliënt bijgestaan en onder meer een bezwaarprocedure gevoerd, waarbij de advocaat onder leiding van de belastingadviseur werkte. De belastingdienst vorderde
in kort geding van het advocatenkantoor en van de belastingadviseur informatie
over de effectenportefeuilles van de belastingplichtige cliënt. Het stond vast dat de
cliënt zich voor de behandeling van deze zaak in eerste instantie tot de belastingadviseur had gewend en niet tot de advocaat. De rechtbank nam aan dat wat door
de cliënt aan de belastingadviseur was toevertrouwd, niet was toevertrouwd met
het oog op de werkzaamheden van een advocaat zodat de cliënt niet had mogen
vertrouwen op de toepasselijkheid van het verschoningsrecht van de advocaat en
eventueel daarvan afgeleid verschoningsrecht van de belastingadviseur. Het beroep
op het verschoningsrecht van de advocaat en het daarvan afgeleide verschoningsrecht van de belastingadviseur werd hier afgewezen.
Ook een cliënt, die als getuige is opgeroepen en zou kunnen verklaren omtrent hetgeen aan de advocaat is toevertrouwd en wat deze in reactie daarop heeft
gezegd of gedaan, kan zich beroepen op bescherming van de met zijn advocaat
gedeelde informatie. In een uitspraak van de rechtbank Groningen uit  is in
dit verband gesproken van een ‘afgeleid verschoningsrecht’. Met afgeleid in deze
zin wordt bedoeld dat ook ten aanzien van de cliënt de hoofdregel geldt, dat het
basis(verschonings)recht bij de advocaat berust, die bevoegd blijft te beslissen over
het beroep op het verschoningsrecht.

. Wel zouden de stukken, voorzover het tussen de belastingadviseur en zijn cliënt gevoerde correspondentie betrof, onder het “informele verschoningsrecht” van de belastingadviseur kunnen vallen, ten aanzien waarvan aan de advocaat een beroep zou toekomen op een daarvan
afgeleid informeel verschoningsrecht. Het informele verschoningsrecht van de belastingadviseur houdt kort gezegd in het in strijd is met het beginsel van fair play als de inspecteur art.
 AWR gebruikt om kennis te krijgen van rapporten en geschriften van derden voorzover ze
ten doel hebben de belastingpositie van belastingplichtige te belichten of hem te adviseren,
zie HR  september , BNB , m.nt. De Bont.
. Rb. Groningen  februari , ECLI:NL:RBGRO::BV, JPRr , r.o. , m.
nt. N.A.M.E.C. Fanoy. Een andere conclusie zou het verschoningsrecht van de advocaat immers tot een wassen neus maken. Zie ook Fanoy .
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Verschoningsrecht en strafvorderlijke bevoegdheden
Inleiding

Om te voorkomen dat het verschoningsrecht illusoir zou worden, kan de verschoningsgerechtigde zich ook bijvoorbeeld bij de politie en ten opzichte van de officier van justitie, de rechter-commissaris en toezichthoudende instanties verzetten
tegen kennisneming van stukken die onder zijn geheimhoudingsplicht vallen met
een beroep op het verschoningsrecht.
De jurisprudentie over het verschoningsrecht heeft in belangrijke mate betrekking op het toepassen van dwangmiddelen tegen advocaten, of hun cliënten, in
de opsporingsfase. Het komt in strafzaken niet veel voor dat een advocaat wordt
opgeroepen om als getuige te worden gehoord in een zaak waarin zijn cliënt verdachte is. Als het al voorkomt is de advocaat zelf vaak (mede) verdachte.In deze
paragraaf bespreek ik de regels die meer specifiek betrekking hebben op het toepassen van dwangmiddelen tegen advocaten en hun cliënten.
5.8.2

Doorzoeking en inbeslagneming

Regelgeving
Als sprake is van een doorzoeking en inbeslagneming bij een advocaat of een andere verschoningsgerechtigde, wordt het verschoningsrecht met name geëerbiedigd in art. a en  Sv. Voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan het
licht te brengen zijn vatbaar voor inbeslagneming. Ingeval van verdenking van
een misdrijf als omschreven in art.  lid  Sv, kan de opsporingsambtenaar een

. Er rust op rechters en/of opsporingsambtenaren overigens geen verplichting om de advocaat
te wijzen op het verschoningsrecht. Zie HR  augustus , ECLI:NL:HR::AT,
NJ , .
. Fanoy & Bannier , p. . Advocaten die (al dan niet op eigen initiatief ) als getuige een
verklaring aflegden in een strafzaak tegen hun cliënt kunnen in de tuchtrechtspraak op weinig sympathie rekenen. Zie bijvoorbeeld HvD  september , Adv.bl. , p. , in
een zaak waarin de advocaat als medeverdachte was bestempeld. Zie ook RvD ’s-Gravenhage
 november , nr. R.. (n.g; besproken in Prakken & Spronken , p. -) en
HvD  mei , Adv. Bl. --, waarin een advocaat die (nog) geen verdachte was
werd terecht gewezen. Zie voor een geval waarin de advocaat zelf geen verdachte was en in
een strafzaak tegen een cliënt als getuige werd opgeroepen ook Rb. Amsterdam  mei ,
ECLI:NL:RBAMS::AX, behandeld in Fanoy & Bannier , op p. .
. Art.  lid  Sv. Dit geldt ook voor voorwerpen die kunnen dienen om wederrechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld in art.  e Sr, aan te tonen. Onder voorwerpen wordt verstaan
alle zaken en vermogensrechten, art. a lid  Sv.
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bevel geven tot uitlevering ter inbeslagneming van een dergelijk voorwerp. Dit
bevel kan alleen worden gegeven wanneer uit feiten en omstandigheden blijkt van
ernstige bezwaren tegen de verdachte. Het bevel wordt gegeven aan de persoon
van wie redelijkerwijze wordt vermoed dat hij houder is van het voorwerp. Indien de houder een verschoningsgerechtigde als bedoeld in art.  Sv is, mag hij
op grond van art. a lid  Sv weigeren te voldoen aan het uitleveringsbevel, mits
het gaat om voorwerpen die onder het verschoningsrecht vallen.
Een doorzoeking ter inbeslagneming bij een advocaat of andere verschoningsgerechtigde geschiedt in beginsel door de rechter-commissaris, die hierbij wordt
vergezeld door de (hulp)officier van justitie. In gevallen van heterdaad of in geval van een misdrijf als bedoeld in art.  lid  Sv kan, bij dringende noodzakelijkheid en indien de komst van de rechter-commissaris niet kan worden afgewacht,
de doorzoeking van het kantoor van een verschoningsgerechtigde met machtiging
van de rechter-commissaris ook door de (hulp)officier van justitie geschieden.
Art.  Sv heeft betrekking op de doorzoeking en inbeslagneming bij een verschoningsgerechtigde. De tekst van art.  Sv is met ingang van  maart 
gewijzigd als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit. De achtergrond van de
met deze wet beoogde wijziging van art.  Sv was gelegen in de wens van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid om de mogelijkheden van het opsporen van
financieel-economische criminaliteit te verbeteren. Dit zou volgens de Minister
onder meer bereikt kunnen worden door het invoeren van een snellere en efficientere procedure om te oordelen over de inbeslagneming van stukken, wanneer
advocaten en andere verschoningsgerechtigden zich beroepen op hun verschoningsrecht. In par. .. zal ik aangeven waarom ik van oordeel ben dat met
. Art.  Sv geeft een opsomming van misdrijven waarvoor een bevel tot voorlopige hechtenis
kan worden gegeven. Zie art. a Sv lid .
. Art.  lid  Sv. Zie art.  lid  Sv bij verdenking van een terroristisch misdrijf.
. Art. a lid  Sv.
. Art. a lid  is ook van toepassing in een strafrechtelijk financieel onderzoek, zie art. a
lid  Sv.
. Art. c en  Sv; art.  jo  Sv. Prakken & Spronken , p.  e.v.
. Art.  lid  en  Sv. Zie ook art. c Sv als het gaat om een strafrechtelijk financieel onderzoek. In afwachting van de komst van de rc kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid
van “bevriezing” als bedoeld in art.  lid  Sv, om te voorkomen dat voor in beslag vatbare
voorwerpen onbruikbaar worden gemaakt of worden weggemaakt .
. Wet van  november  tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van
Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de
mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische
criminaliteit, Stb. , .
. MvT, Kamerstukken II, vergaderjaar /,  , nr. , p. .
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deze wetswijziging onvoldoende recht wordt gedaan aan de bescherming van het
verschoningsrecht. Art.  Sv:
“. Bij personen met bevoegdheid tot verschooning, als bedoeld bij artikel ,
worden, tenzij met hunne toestemming, niet in beslag genomen brieven of andere geschriften, tot welke hun plicht tot geheimhouding zich uitstrekt. De
rechter-commissaris is bevoegd terzake te beslissen.
. Indien de persoon met bevoegdheid tot verschoning bezwaar maakt tegen de
inbeslagneming van brieven of andere geschriften omdat zijn plicht tot geheimhouding zich daartoe uitstrekt, wordt niet tot kennisneming overgegaan, dan
nadat de rechter-commissaris daarover heeft bepaald.
. De rechter-commissaris die beslist dat inbeslagneming is toegestaan, deelt de
persoon met bevoegdheid tot verschoning mede dat tegen zijn beslissing beklag
open staat bij het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de zaak wordt vervolgd
en tevens dat niet tot kennisneming wordt overgegaan dan nadat onherroepelijk
over het beklag is beslist.
. Tegen de beschikking van de rechter-commissaris kan de persoon met bevoegdheid tot verschoning binnen veertien dagen na de betekening daarvan
een klaagschrift indienen bij het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de zaak
wordt vervolgd. Art. a is van toepassing.
. Een doorzoeking vindt bij zodanige personen, tenzij met hun toestemming,
alleen plaats voor zover het zonder schending van het stands-, beroeps-, of
ambtsgeheim kan geschieden, en strekt zich niet uit tot andere brieven of geschriften dan die welke het voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het
begaan daarvan gediend hebben.”

Kort gezegd mogen op grond van art.  Sv bij advocaten, tenzij met hun toestemming, geen brieven of andere geschriften in beslag worden genomen, waartoe hun geheimhoudingsplicht zich uitstrekt. Een doorzoeking bij een advocaat
mag alleen plaatsvinden voor zover dit zonder schending van het beroepsgeheim
kan gebeuren. Deze voorwaarde geldt niet indien de advocaat toestemming geeft
voor de doorzoeking. Bovendien mag de doorzoeking niet gericht zijn op andere
brieven en geschriften dan die welke het voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend, de zogenaamde corpora et instrumenti delicti. In het kader van een strafrechtelijk financieel onderzoek mag de
. Zie par. .. over het leerstuk van zeer uitzonderlijke omstandigheden.
. Art.  lid  Sv.
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doorzoeking zich ten aanzien van brieven en geschriften echter mede uitstrekken
tot die welke kunnen dienen om wederrechtelijk voordeel aan te tonen dat is verkregen door degene tegen wie het onderzoek is gericht.
De doorzoeking en inbeslagneming van stukken bij advocaten en andere verschoningsgerechtigden heeft tot een stroom van jurisprudentie geleid. De hoofdregels die uit deze jurisprudentie zijn voortgevloeid zijn deels in aanwijzingen
en handleidingen neergelegd. Het summiere wettelijke kader is gaandeweg nader
ingevuld door een aantal procedureregels, die alle betrokkenen meer houvast zou
moeten geven, omdat men in de praktijk, zowel aan de zijde van de advocatuur
als van het OM, behoefte bleek te hebben aan nadere richtlijnen.
In  is de Aanwijzing toepassing opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen tegen advocaten vastgesteld en inmiddels vervangen door een nieuwere versie in  (De OM-Aanwijzing ). Deze is gericht aan het OM
om te bevorderen dat zorgvuldige afwegingen worden gemaakt bij het inzetten
van dwangmiddelen tegen advocaten. De NOvA heeft in  een handleiding
voor advocaten en dekens uitgevaardigd, waarin een richtsnoer werd gegeven, hoe
advocaten kunnen voldoen aan hun geheimhoudingsplicht bij een doorzoeking
en inbeslagneming en wat de rol van de deken zou moeten zijn bij een doorzoeking. Deze Handleiding is in maart  weer vervangen door de “Handleiding
voor advocaten en dekens ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het
verschoningsrecht bij extern onderzoek” (de NOvA Handleiding). Deze handleiding is niet alleen van toepassing bij strafrechtelijke onderzoeken, maar ook bij
extern onderzoek door toezichthouders.

Wijze van doorzoeking
De doorzoeking bij een advocaat mag, tenzij met zijn toestemming, alleen plaatsvinden voor zover dit zonder schending van het beroepsgeheim kan gebeuren. Dit
brengt in de eerste plaats met zich mee dat het doorzoeken gericht moet gebeuren,
. Zie art. d Sv, dat (onder meer) art.  Sv van toepassing verklaart op het strafrechtelijk
financieel onderzoek.
. Aanwijzing van het College van procureurs-generaal i.d.z.v. art.  lid  RO, --,
Stcrt. , . Deze aanwijzing is gewijzigd per  april  ( A , inwerkingtreding --, Stcrt. --, ). De geldigheid van deze aanwijzing is per besluit
van  juni  voor onbepaalde tijd verlengd, Stcrt. , .
. Vastgesteld door de Algemene Raad van de NOvA op  juni . Deze Handleiding was de
opvolger van twee eerdere handleidingen, de NOvA Handleiding doorzoeking () en de
NOvA Handleiding doorzoeking ().
. Vastgesteld door de algemene raad van de NOvA tijdens zijn vergadering van  maart , te vinden via: www.advocatenorde.nl//advocaten/handleiding-advocaten-en-dekens-bij-exter
n-onderzoek, laatst geraadpleegd op  december .
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met een duidelijke omschrijving vooraf van de aard van de gezochte bescheiden.
Er mag alleen op bepaalde plaatsen worden gezocht – bijvoorbeeld in een advocatenarchief dat bestaat uit als zodanig herkenbare cliëntendossiers – als er sterke
aanwijzingen of vermoedens bestaan dat zich op die plaats(en) stukken bevinden
die voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben
gediend (corpora et instrumenti delicti), dan wel dat het gaat om stukken die niet
onder de geheimhoudingsplicht van de advocaat vallen, bijvoorbeeld omdat hij
deze stukken anders dan als raadsman onder zich heeft. Er mag bij verschoningsgerechtigden niet worden gezocht naar stukken waarin slechts een aanwijzing kan worden gevonden voor een strafbaar feit. Bovendien geldt de eis dat de
zoekactie op de minst bezwarende wijze plaatsvindt. Om met name dit laatste te
waarborgen wordt in de jurisprudentie vaak gewezen op het belang van de aanwezigheid van de deken van de plaatselijke orde van advocaten tijdens de volle duur
van de doorzoeking.
De hiervoor omschreven regels vloeien voort uit een uitspraak van de HR uit
 en worden sindsdien beschouwd als vaste rechtspraak. De HR oordeelde
dat de rechtbank in deze zaak met het stellen van de genoemde voorwaarden op
de juiste wijze toepassing had gegeven aan het bepaalde in art.  lid  Sv (oud).
De HR in r.o. .:
“(…) dat een huiszoeking ten kantore van de advocaat slechts gericht kan zijn
op brieven en andere geschriften waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij niet het object van het aan de advocaat toekomende verschoningsrecht kunnen zijn en dat zij dient te geschieden op een zodanige wijze en onder
omstandigheden dat de kans dat gegevens waarvan de wetenschap de advocaat
in diens hoedanigheid is toevertrouwd ter kennis van derden zouden kunnen
komen, zo klein mogelijk is.”

Als een doorzoeking bij een advocaat plaatsvindt in zijn woning in plaats van in
zijn kantoor gelden voor de toepassing van het verschoningsrecht dezelfde regels
als voor doorzoeking in zijn kantoor.

.
.
.
.
.
.

Zie ook Prakken & Spronken , p.  en -. Fanoy & Bannier , p. -.
Corstens , p. .
Fanoy & Bannier , p. -. Zie ook Prakken & Spronken , p. -.
HR  juni , ECLI:NL:HR::AD, NJ , .
Thans art.  lid  Sv.
Dit volgt uit HR  november , ECLI:NL:HR::ZD, NJ ,  m.nt. YB,
waarin de HR in zijn overweging betrok de omstandigheid dat de wet de omschrijving van
hetgeen geschiedt ingeval van huiszoeking en inbeslagneming bij verschoningsgerechtigden
niet beperkt tot het kantoor van deze personen.
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Toestemming advocaat en rol deken
Voor een doorzoeking ter inbeslagneming door de rechter-commissaris (hierna:
rc) bij een advocaat die is gericht op brieven of geschriften die geen voorwerp
uitmaken van het strafbare feit of tot het begaan daarvan hebben gediend, is de
toestemming van de advocaat nodig. Ingeval van toestemming mag ruimer worden doorzocht, zodat bijvoorbeeld ook gezocht mag worden naar brieven of geschriften die dienen om de waarheid aan het licht te brengen. Uit art.  lid  Sv
volgt dat ook het beslagverbod van stukken die onder de geheimhoudingsplicht
vallen wordt doorbroken door de toestemming van de advocaat. De toestemming
moet blijken uit een uitdrukkelijke wilsverklaring, waarbij ook duidelijk moet zijn
waarvoor die toestemming wordt verleend. De toestemming kan bijvoorbeeld
slechts gericht zijn op stukken van een bepaalde cliënt, of op voorwerpen die niet
onder de geheimhoudingsplicht vallen. Deze toestemming mag ook worden gegeven door een daartoe door de advocaat gemachtigd persoon.
In de praktijk zal het niet vaak voorkomen dat een advocaat toestemming geeft
voor een doorzoeking van zijn kantoor of voor het in beslag nemen van stukken, waarbij de geheimhoudingsplicht in het gedrang zou kunnen komen. Als
het immers gaat om stukken die onder zijn geheimhoudingsplicht vallen, overtreedt hij art.  Sr. De advocaat handelt in dat geval ook tuchtrechtelijk verwijtbaar. Ook in het geval dat de cliënt toestemming geeft voor het in beslag
nemen van bepaalde stukken en dat de advocaat van oordeel is dat hiermee enig
belang van cliënt wordt gediend, moet de advocaat zich voor ogen blijven houden dat het verschoningsrecht is gegeven in het algemene belang van de onbelemmerde rechtshulp, en niet uitsluitend in het belang van de individuele cliënt. 
Als de advocaat de ene keer wel toestemming geeft voor het in beslag nemen van
stukken van cliënt en de andere keer niet, zouden de opsporingsinstanties kunnen

. In par. .. komt aan de orde dat in zeer uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als de
advocaat wordt verdacht van ernstige strafbare feiten, de doorzoeking bij een advocaat ook
zonder zijn toestemming een ruimere strekking kan hebben.
. Prakken & Spronken , p. . Dit geldt voor zowel lid  als lid  van art.  Sv.
. Zie Van Domburg , p. . Zie ook Corstens , p.  en HR  mei , ECLI:NL:HR::AB, NJ ,  m.nt. ThWvV.
. Dit volgt uit HR  november , ECLI:NL:HR::AC, NJ , . In deze
zaak was toestemming voor doorzoeking verleend door een kantoorgenoot van de advocaat
die op dat moment in het buitenland gedetineerd was. In deze zaak was het enkele feit dat de
toestemming was verleend door een kantoorgenoot echter niet voldoende om aan te nemen
dat een machtiging aan hem was verleend.
. Fanoy & Bannier , p. . Prakken & Spronken , p. .
. Zie ook HR  oktober , NJ , .
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veronderstellen dat er bij het achterwege blijven van toestemming iets te verbergen valt.
Om te bevorderen dat advocaten bij wie een doorzoeking plaatsvindt hun verplichtingen als geheimhouder in acht nemen en zich kunnen voorbereiden op de
gang van zaken tijdens een doorzoeking is de NOvA Handleiding uitgevaardigd.
In deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat de advocaat zijn toestemming
tot doorzoeking en inbeslagneming uitdrukkelijk moet weigeren met een beroep
op zijn verschoningsrecht en er bovendien op moet letten dat de medewerkers
van het kantoor zich bewust zijn van hun (afgeleide) geheimhoudingsplicht en
verschoningsrecht. In de praktijk is het de bedoeling de plaatselijke deken in
te schakelen bij een doorzoeking op een advocatenkantoor. Deze praktijk is niet
wettelijk geregeld en berustte aanvankelijk op afspraken die de plaatselijke dekens
hadden gemaakt met het OM. In de OM-Aanwijzing  wordt aangegeven
dat een doorzoeking slechts buiten de aanwezigheid van de deken dient plaats te
vinden indien de situatie zo is dat de komst van de deken niet kan worden afgewacht.
De aanwezigheid van, althans het overleg met, de deken wordt over het algemeen in de jurisprudentie aanvaard als waarborg voor het zorgvuldig omgaan met
de bijzondere positie van de advocaat als verschoningsgerechtigde. Toch is dat
niet altijd het geval. In een uitspraak uit , waarin een advocaat werd verdacht
van witwassen voor een gewelddadig samenwerkingsverband, oordeelde de Hoge
Raad dat de opvatting dat de deken altijd aanwezig moet zijn bij de beoordeling
. Zie Verburg , p.  over de ‘silence signicatif” en Corstens,  p. , in dit verband
over de ‘refus signicatif ’.
. Zie in dit verband ook HR  december , ECLI:NL:HR::AD, NJ , ,
waarin een advocaat niet-ontvankelijk werd verklaard in een beklag tegen inbeslagneming uit
hoofde van art. aSv, omdat hij eerst toestemming had verleend voor inbeslagname. Zie
Prakken & Spronken , p. . Zie ook art. a Advocatenwet.
. Zie Prakken & Spronken , p. . Zie Fanoy & Bannier , p. .
. Zie bijvoorbeeld HR  maart , ECLI:NL:HR::ZC, NJ , , waarin
de omstandigheid dat de deken bij de doorzoeking en selectie van dossiers aanwezig was
mede ten grondslag lag aan het oordeel van de rechtbank dat in casu de beslaglegging niet
disproportioneel was en geen schending opleverde van art.  EVRM. HR  november ,
ECLI:NL:HR::ZD, NJ ,  m.nt. YB (Hierin achtte de HR het kennelijke
oordeel van de rechtbank dat de huiszoeking ter inbeslagneming in het woonhuis van klager/advocaat kon plaatsvinden buiten de aanwezigheid van de deken onjuist, althans onvoldoende gemotiveerd); HR  juni , ECLI:NL:HR::AD, NJ , ;
HR  februari , ECLI:NL:HR::AZ, JOL , . De aanwezigheid van
de deken kwam ook aan de orde in HR  november , ECLI:NL:HR::AC,
NJ ,  en HR  juni , ECLI:NL:HR::AD, NJ , . Zie ook
Fanoy & Bannier  p.  en Prakken & Spronken , p. . Zie ook Bertens &
Vellinga-Schootstra , p. .
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door de rc van de vraag ten aanzien van welke door hem in tegenwoordigheid van
de deken in beslag genomen stukken het beslag gehandhaafd moest blijven, in zijn
algemeenheid onjuist is. Deze uitspraak is naar mijn mening strijdig met hetgeen uit de jurisprudentie van het EHRM voortvloeit.
De concrete taak van de deken is in de jurisprudentie niet nader uitgewerkt,
maar een omschrijving van de rol van deken bij een doorzoeking is te vinden in
de NOvA-Handleiding. De rol van de deken is tweeledig. Enerzijds licht hij de
advocaat voor over zijn rol als geheimhouder. Anderzijds wordt van de deken verwacht dat hij als onafhankelijk intermediair optreedt en na het bekijken van de
stukken een schifting maakt tussen de stukken die volgens hem wel en stukken
die volgens hem niet onder het verschoningsrecht vallen. Op deze wijze wordt
voorkomen dat een opsporingsambtenaar of een rechter-commissaris ten onrechte
kennis zou nemen van stukken die onder de geheimhoudingsplicht vallen. Ten
aanzien van stukken die volgens de deken niet onder het verschoningsrecht vallen adviseert hij dat deze door de rechter-commissaris in beslag kunnen worden
genomen. 
Uitgangspunt is dat de advocaat degene is die bij een doorzoeking in eerste instantie beoordeelt of stukken object zijn van het verschoningsrecht. Dit standpunt dient door politie en justitie te worden geëerbiedigd, tenzij er redelijkerwijze
niet over kan worden getwijfeld dat dit standpunt onjuist is. Voor de betrokken
rechter blijft slechts een marginale toets over. De HR:
“(..) Ten tweede brengt de aard van de hier aan de orde zijnde bevoegdheid
tot verschoning mee, dat het oordeel omtrent de vraag of brieven of geschriften
object van de bevoegdheid tot verschoning uitmaken in beginsel toekomt aan
de advocaat als de tot verschoning bevoegde persoon. Wanneer deze zich op het
. HR  mei , ECLI:NL:HR::BH, NJ , .
. Zie hierover par. ... Zie ook H .
. De wetgever heeft aan de rol van de deken geen nadere invulling gegeven., zie bijv. Kamerstukken II, /,  , nr. , p. . Zie ook voor een heldere samenvatting van de
rol van de deken Prakken & Spronken , p. -.
. Deze gang van zaken wordt zowel in de NOvA Handleiding als in de OM-Aanwijzing 
onderschreven.
. Zie ook Prakken & Spronken , p. .
. Vgl. par. ... Dit uitgangspunt geldt ook als een advocaat zich bij een getuigenverhoor op
het verschoningsrecht beroept.
. HR  november , ECLI:NL:HR::ZC, NJ , . Later nog bevestigd in o.m. HR  september , DD , , HR  november , ECLI:NL:HR::ZD, NJ , , HR  februari , ECLI:NL:HR::AD,
NJ ,  en HR  april , ECLI:NL:HR::AU, NJ , . Zie ook
Vellinga-Schootstra , p. , die stelt dat dit aan de orde is als het standpunt ‘duidelijk
onwaar’ is of ‘grote twijfel’ bestaat over de juistheid ervan. De Vries , p. .
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standpunt stelt dat het gaat om brieven of geschriften die noch voorwerp van
het strafbaar feit uitmaken noch tot het begaan daarvan hebben gediend en
waarvan kennisneming zou leiden tot schending van het beroepsgeheim, dient
dit standpunt door de organen van politie en justitie te worden geëerbiedigd,
tenzij redelijkerwijze geen twijfel erover kan bestaan dat dit standpunt onjuist
is”

Uit de jurisprudentie volgt dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag worden
afgeweken van de hoofdregel dat de advocaat in beginsel beslist of stukken al dan
niet onder zijn geheimhoudingsplicht vallen. In dat geval is het niet aan de advocaat om te bepalen of, en zo ja, welke stukken onder het verschoningsrecht vallen,
maar in eerste instantie aan de rechter-commissaris, bij voorkeur in gezamenlijk
overleg met de deken.
In  heeft de HR een enigszins afwijkende uitspraak gewezen ten aanzien
van de beslisbevoegdheid van de verschoningsgerechtigde. Hierin overwoog de
HR dat het oordeel, dat redelijkerwijze geen twijfel erover kan bestaan dat het
door de verschoningsgerechtigde ingenomen standpunt onjuist is, in eerste instantie toekomt aan de rc, bij voorkeur in gezamenlijk overleg met de ringvoorzitter. De HR bepaalde bovendien dat voorzover dat noodzakelijk is, de rc daartoe
mag kennisnemen van de desbetreffende stukken. De HR lijkt hiermee terug te
komen op het uitgangspunt dat dit slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden
zou gelden en bovendien dat de toetsing door de rc marginaal en terughoudend
dient te zijn. Ook blijft in dit oordeel van de HR de rol van de ringvoorzitter
of deken, als waarborg voor een juiste toepassing van het verschoningsrecht, ten
onrechte onderbelicht.

. Vaste rechtspraak. Zie bijv. HR  juni , ECLI:NL:HR::AD , NJ , 
en HR  maart , ECLI:NL:HR::BJ. Zie hierna par. .. over de aanwezigheid en de consequenties van zeer uitzonderlijke omstandigheden.
. HR  juli , ECLI:NL:HR::CA, NJ , , m.nt. T. Schalken. In deze zaak
ging het om de vraag om stukken konden worden aangemerkt als corpora et instrumenti delicti. Zie ook HR  juni , ECLI:NL:HR::BZ, NJ , .
. Vgl. ook HR  juli , ECLI:NL:HR:, NJ , . Hier bepaalde de HR dat voor
de vraag of zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen kennisneming van de stukken
doorgaans niet vereist zal zijn, omdat het daarbij gaat om omstandigheden die zich ongeacht
de inhoud van de stukken voordoen. Zoals A-G Knigge in zijn conclusie stelt: de verdenking
van ernstig strafbare feiten moet vooraf bestaan, fishing expeditions zijn uit den boze (.).
. Zie ook HR  maart , ECLI:NL:HR::BJ. Zie hierover ook Bertens &
Vellinga-Schootstra , p. .
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Voorwerp van doorzoeking en inbeslagneming
Art.  Sv heeft betrekking op “brieven en geschriften”. Volgens de Hoge Raad
vallen onder de reikwijdte van dit artikel naast de klassieke brieven en geschriften
ook moderne gegevensdragers die tekst bevatten, zoals een cd-rom, een USB-stick
en de harde schijf van een computer. Strikt genomen sluit art.  Sv dus niet
uit dat voorwerpen die niet onder de categorie “brieven en geschriften” geschaard
kunnen worden, bijvoorbeeld opgeslagen beeldmateriaal, bij een verschoningsgerechtigde in beslag kunnen worden genomen. In de literatuur zijn de meningen
hierover verdeeld.Er is mij geen jurisprudentie bekend waarin de inbeslagneming bij een advocaat van andere voorwerpen dan brieven en geschriften aan de
orde was, maar ik ben van oordeel dat bijvoorbeeld opgeslagen beelden van een
videoconference tussen de advocaat en zijn cliënt ook zouden moeten profiteren
van de bescherming van art.  Sv.
Correspondentie die is uitgewisseld tussen de advocaat en zijn cliënt zal doorgaans onder het verbod tot inbeslagneming vallen, omdat deze bij uitstek informatie bevat die de advocaat in zijn hoedanigheid is toevertrouwd. Een nog niet
verzonden brief van de cliënt gericht aan zijn advocaat mag evenmin in beslag
worden genomen. Ook het juridisch advies van de advocaat aan zijn cliënt valt
. HR  januari , ECLI:NL:HR::ACNJ , , m.nt. C. HR  februari , ECLI:NL:HR:AZ, JOL , . Fanoy & Bannier , p. . Prakken
& Spronken , p. . T & C Sv , aant.  bij art.  Sv. Ook vallen elektronisch vastgelegde brieven en andere geschriften, zoals email-correspondentie eronder, zie concl. A-G
Vellinga bij HR  juni , ECLI:NL:HR::BZ, NJ , . Zie over gegevens die door advocaten in toenemende mate in ‘de cloud’ worden opgeslagen: Bertens &
Vellinga-Schootstra , p. -.
. Zie ook Prakken & Spronken , p. .
. Corstens  stelt op p.  dat de tekst van art.  Sv blijkens de wetsgeschiedenis de
reikwijdte uitdrukkelijk beperkt tot brieven en geschriften. Vgl. Vellinga-Schootstra ,
p. . Domburg , p. -, is van oordeel dat andere voorwerpen dan brieven en geschriften die onder de geheimhoudingsplicht vallen de bescherming van art.  Sv zouden
moeten verdienen. Zie in deze zin ook Verburg , p. . Zie hierover Prakken & Spronken , p. .
. Het gaat immers om de bescherming van vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en
cliënt en of deze vastligt in tekst of in beeldmateriaal zou geen verschil mogen maken. Zie in
dit verband Bertens & Vellinga Schootstra , p. , die het kennelijke uitgangspunt van
de wetgever dat het bij beslag op papieren stukken gaat om de drager van de gegevens en niet
de gegevens zelf een merkwaardig misverstand noemt.
. Fanoy & Bannier , p. . Zie voor de bescherming in het recht van de EU en in de jurisprudentie van het EHRM van het vertrouwelijke karakter van de briefwisseling tussen een
advocaat en zijn cliënt ook H .
. HR  november , ECLI:NL:HR::AB, NJ , , m.nt. THWvV. Ook
aantekeningen van een verdachte die in zijn cel worden gevonden kunnen onder omstandigheden onder het verschoningsrecht vallen, zie ECLI:NL:HR::.
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in beginsel onder het verbod van inbeslagneming.Stukken die een cliënt aan
zijn advocaat heeft toevertrouwd en die de advocaat vervolgens weer met het oog
op een te verkrijgen advies doorgeeft aan een door hem ingeschakelde adviseur
mogen bij die adviseur niet in beslag worden genomen. Hetzelfde geldt voor het
door de ingeschakelde deskundige op grond van vertrouwelijke informatie uitgebrachte advies. De geheimhoudingsplicht van de advocaat rust op alle kennis
omtrent zijn cliënt, persoonlijke gegevens, de aard en de omvang van diens belangen en overige bijzonderheden van de door de advocaat behandelde zaken. Het
maakt niet uit hoe de advocaat aan die kennis komt: door eigen waarneming, van
zijn cliënt verkregen, van derden. De HR heeft in een arrest uit  nog bevestigd dat informatie die de advocaat van derden krijgt en die betrekking heeft op
de zaak die hij voor zijn cliënt behandelt, eveneens onder het verschoningsrecht
valt en niet in beslag mag worden genomen.

Corpora et instrumenti delicti
Brieven of geschriften, die voorwerp uitmaken van het strafbare feit of tot het begaan daarvan hebben gediend, de corpora et intrumenti delicti, vallen buiten de
bescherming van art.  Sv. Dit geldt eveneens voor voorwerpen die de advocaat
anders dan in zijn hoedanigheid van advocaat onder zich had. Ten aanzien van
corpora et instrumenta delicti is in de jurisprudentie uitgemaakt dat dergelijke
stukken geen object zijn van de aan de advocaat toekomende bevoegdheid tot
verschoning, zodat daar zonder toestemming van de advocaat naar kan worden
gezocht. Om daarvoor in aanmerking te komen moet een stuk ‘zelfstandige
. Fanoy & Bannier , p. . Prakken & Spronken , p. . Dit zou anders kunnen
zijn, indien sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden, of dat het juridisch advies
voorwerp van het strafbare feit uitmaakt of dat de advocaat toestemming heeft gegeven voor
inbeslagneming.
. De ingeschakelde adviseur heeft een afgeleid verschoningsrecht, zie HR  maart ,
ECLI:NL:HR::ZC, NJ , . Zie par. ...
. Zie HR  februari , ECLI:NL:HR:AD, NJ , . Het ging hier om een op
verzoek van de advocaat door een accountant uitgebracht rapport betreffende bepaalde verkooptransacties van de cliënt. Zie echter ook HR  juni , DD , , waarin werd
uitgemaakt dat stukken die de cliënt rechtstreeks aan een externe, niet zelfstandig verschoningsgerechtigde, deskundige ter beschikking stelt niet onder het verschoningsrecht vallen.
Prakken & Spronken , p. , vinden dit een wat gekunstelde uitspraak.
. Zie Gedragsregels , regel . Zie par. ...
. HR  januari , ECLI:NL:HR::AU, NJ , . Het ging hier om een
dagboek van de moeder van de cliënt. Dat informatie van derden verkregen onder omstandigheden onder het verschoningsrecht kan vallen was reeds aangenomen in HR  december
, NJ , .
. Vgl. HR  juni , ECLI:NL:HR::AD, NJ , . HR  november
, ECLI:NL:HR::ZC, NJ ,  m.nt. ThWvV en EEAL HR  maart
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betekenis’ hebben gehad en niet slechts tot bewijs dienen. Geantedateerde documenten, vervalste stukken of afpersingsbrieven worden vaak als voorbeeld genoemd van stukken die als voorwerp van het strafbare feit kunnen worden aangemerkt.
Uit recente jurisprudentie en uit recente publicaties van het OM blijkt dat de
afbakening van met name de ‘instrumenti delicti’ in de afgelopen jaren tot problemen leidde. In een zaak die ten grondslag lag aan een uitspraak van de HR
uit januari  hanteerde de rc die tot beslaglegging was overgegaan een ruime
opvatting van het begrip. De HR honoreerde deze ruime opvatting. Twee vennootschappen en hun aandeelhouders werden verdacht van (onder meer) het opstellen van valse facturen en valse jaarrekeningen. De verdachte vennootschappen
en hun aandeelhouders zouden financiële en belastingtechnische constructies hebben bedacht waarmee ze financieel voordeel behaalden en waarmee de fiscus werd
benadeeld. De rc ging uit van de verdenking van het (mede)plegen van een intellectueel delict dat zich gedurende een aantal jaren en in onderlinge samenwerking had voltrokken. De rc gaf aan dat met name het begrip ‘instrumenti delicti’
een moeilijk te duiden en te toetsen begrip was. De rc was van oordeel dat ook
mailverkeer, notulen, facturen en concept-overeenkomsten, die betrekking hadden op het uitdenken van de constructie en daaraan hadden bijgedragen, als zodanig mochten worden aangemerkt. De bij de transactie betrokken (niet-verdachte)
notaris had geklaagd omdat zich volgens hem geheimhoudersstukken waren inbeslaggenomen. De rechtbank vond, gelet op de aard en de complexiteit van de
verdenking, niet dat de rc een extensieve interpretatie van het begrip corpora et
instrumenti delicti had gehanteerd, doch slechts een nadere invulling had gegeven

.

.
.
.
.

, ECLI:NL:HR::ZC, NJ ,  en HR  november , NJ ,
ECLI:NL:HR::ZD,  m.nt. YB. Zie ook HR  februari , ECLI:HR:NL::AZ, JOL , , waarin de HR zich heeft uitgelaten over de (wijze van)
doorzoeking van een computer van een (ex-) advocaat, die er onder meer van werd verdacht
een vals persbericht te hebben verspreid om de beurskoers van de beursgenoteerde onderneming te beïnvloeden. Prakken & Spronken , . Blok & Besier , p. -.
OM-Aanwijzing . Volgens A-G Harteveld in zijn concl. bij HR  juni , ECLI:NL:HR::, NJ , , is het hebben van ‘zelfstandige betekenis in het strafrechtelijk
onderzoek’ geen wettelijk of aan de jurisprudentie van de HR ontleend criterium en is dit
nog niet voldoende om aan te nemen dat iets als voorwerp van een strafbaar feit kan worden
aangemerkt.
Corstens,  p. . Zie ook HR  april  ECLI:NL:HR::, NJ , ,
m.nt. Vellinga-Schootstra. Zie ook concl. A-G Harteveld bij HR  juni , ECLI:NL:HR::, NJ , , ..
Zie par. ...
HR  januari , ECLI:NL:HR::.
In zijn conclusie bij HR  juni , ECLI:NL:HR::, NJ , , noemde A-G
Harteveld deze uitleg van de HR ‘niet per se restrictief ’, zie onder .
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aan het vereiste van de ‘zelfstandige betekenis’. De HR achtte het oordeel van de
rechtbank niet onbegrijpelijk.
De toetsingsmaatstaf die in deze uitspraak werd gehanteerd is door de HR in
een aantal latere uitspraken bevestigd. Hieruit volgt dat de beoordeling van de
vraag of stukken kunnen worden aangemerkt als corpora et instrumenti delicti
afhangt van ‘de aard van het stuk, de aard van het delict dat zou zijn begaan door
de (rechts)persoon jegens wie de verdenking is gericht en de feitelijke gedragingen
die hem in dat verband worden verweten’.
Bij de beoordeling hiervan moet de beklagrechter, gelet op de aard van het verschoningsrecht, de nodige behoedzaamheid in acht nemen.

Plaats van doorzoeking en inbeslagneming
Het maakt niet uit of de brieven bij de advocaat op zijn kantoor, in zijn woning of
elders worden gevonden of in beslag genomen. Art.  Sv is ook van toepassing
bij de doorzoeking van andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld een vervoermiddel.
Men neemt aan dat dit ook geldt voor het doorzoeken van tassen van een advocaat waar dossiers in zitten. Als bij de cliënt vertrouwelijke communicatie met
zijn advocaat wordt gevonden, mag deze niet in beslag worden genomen. Ook
dan geldt de hoofdregel, dat het de advocaat is die in beginsel uitmaakt of stukken onder het verschoningsrecht vallen. Dit mag door de opsporingsinstanties op
aannemelijkheid worden getoetst, echter alleen indien dit strikt noodzakelijk is.
Als de advocaat stelt dat de stukken die bij zijn cliënt worden aangetroffen onder
het verschoningsrecht vallen, moet dit standpunt worden geëerbiedigd, tenzij er
redelijkerwijze geen twijfel over kan bestaan dat dit standpunt onjuist is. Als de
status van een stuk niet op voorhand duidelijk is, bijvoorbeeld als het gaat om

. A-G Knigge vond – mijns inziens terecht – dat de rechtbank een te ruime uitleg gaf aan het
begrip corpora et instrumenti delicti. Volgens hem ziet het uitdenken van een transactie niet
zozeer op het plegen van de strafbare feiten zelf, maar op de voorbereiding ervan.
. HR  januari , ECLI:NL:HR::. Zie ook HR  januari , ECLI:NL:HR::; HR  mei , ECLI:NL:HR::; HR  juni , ECLI:NL:HR::, NJ , .
. HR  januari , ECLI:NL:HR::. HR  mei , ECLI:NL:HR::;
HR  juni , ECLI:NL:HR::, NJ , .
. HR  november , ECLI:NL:HR::AC, NJ , .
. Prakken & Spronken , p. . Zie Kamerstukken II /,  , nr. , p. .
Zie art. b Sv.
. Prakken & Spronken , p. .
. HR  november , ECLI:NL:HR::AC, NJ , , m.nt. ’t H.; HR 
maart , ECLI:NL:HR:BJ (het voorgaande geldt ook als geheimhoudersstukken zich
bij derden bevinden); Vgl ook HR  juni , ECLI: HR:BZ, NJ , .
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aantekeningen, moet de advocaat in de gelegenheid worden gesteld om zich erover uit te laten.
Een voorbeeld uit de jurisprudentie waarin expliciet is uitgemaakt dat de gevolgde procedure bij het in beslag nemen van stukken en de daaropvolgende toetsing een inbreuk opleverde op het verschoningsrecht vindt men in HR  maart
. Bij de cliënt van een advocaat waren door de FIOD/ECD veel stukken in
beslag genomen, waaronder naar later bleek, ook geheimhoudersstukken, te weten
correspondentie van de cliënt met Amerikaanse advocaten. Het FIOD/ECD had
op verzoek van de OvJ een proces-verbaal van bevindingen gemaakt. Drie maanden nadat de OvJ dit proces-verbaal en de onderliggende geheimhoudersstukken
had bestudeerd, had de OvJ de stukken eerst naar de rc gestuurd met de mededeling dat en waarom het beslag kon voortduren. Op basis van de argumenten van
de OvJ had de rc, zonder nadere motivering, het beslag voort laten duren.
De rechtbank achtte deze gang van zaken in strijd met de in de jurisprudentie ontwikkelde procedure, waarbij het primair aan de verschoningsgerechtigde is
om zich uit te laten over de stukken, welk oordeel vervolgens marginaal en terughoudend moet worden getoetst. Indien de juiste procedure was gevolgd had de
OvJ het beslag moeten opheffen en de stukken onverwijld aan de rc moet sturen.
Vervolgens had de rc de stukken moeten voorleggen aan de geheimhouder en de
deken om deze in de gelegenheid te stellen zich over de stukken uit te laten. De
gevolgde procedure leverde volgens de rechtbank strijd met het verschoningsrecht
op. Dit oordeel werd door de HR gevolgd.

Art. 552a Sv
De advocaat die het niet eens is met de inbeslagneming van bepaalde stukken
kan zich tegen de beslaglegging verzetten met een klaagschrift op grond van art.

. Zie ook HR  maart , ECLI:NL:HR::BJ, waarin oudere rechtspraak is genuanceerd. Zie ook HR  juni , ECLI: HR:BZ, NJ , .
. ECLI:NL:HR:BJ.
. Volgens de OvJ zouden de stukken onderdeel uitmaken van het strafbare feit en bovendien
was er in deze zaak sprake van zeer uitzonderlijke omstandigheden.
. Vgl. ook HR  juni , ECLI: HR:BZ: het oordeel van de rechtbank was ontoereikend gemotiveerd, omdat de rechtbank niet was ingegaan op een brief van advocaat
van klaagster waarin was aangegeven dat zich onder de in beslag genomen stukken geheimhoudersstukken bevonden en de rechtbank de betrokken advocaat ook niet in de gelegenheid had gesteld zich uit te laten over de stukken. Vgl. ook HR  juli , ECLI:NL:
HR:CA: het uitgangspunt dat de verschoningsgerechtigde in staat moet worden
gesteld zich eerst uit te laten omtrent het verschoningsrecht, wordt niet anders indien in verband met bijvoorbeeld de omvang van de te beoordelen stukken, de stukken verzegeld worden meegenomen naar het kabinet van de rc.
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a Sv. De advocaat kan zich dan als verschoningsgerechtigde beklagen over de
kennisneming en het gebruik van gegevens. Het in beslag nemen van stukken impliceert doorgaans dat van de inhoud hiervan kennis is genomen. Indien achteraf
blijkt dat het gaat om stukken die onder de geheimhoudingsplicht vallen levert
dit een inbreuk op het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt
op. De advocaat kan de rechter-commissaris verzoeken dat de in beslag genomen
stukken, waarvan de advocaat, al dan niet op advies van deken, meent dat zij onder het verschoningsrecht vallen, in een verzegelde envelop worden bewaard totdat
onherroepelijk op het klaagschrift is beslist. Het gaat in dat geval om een beklag
over de voorgenomen kennisneming van gegevens, een zogenaamd ‘preventief ’
beklag. Hoewel de mogelijkheid hiertoe strikt genomen niet wordt voorzien in
art. a Sv, wordt hier in de praktijk vaak gebruik van gemaakt. De advocaat
blijft afhankelijk van de toestemming tot verzegeling van de rechter-commissaris,
hetgeen naar mijn oordeel met het oog op de rechtszekerheid onwenselijk is.
Indien dat nodig is voor een verantwoorde toetsing, zal de rechtbank in het
kader van de raadkamerprocedure wel kunnen kennisnemen van de ‘verzegelde’

. Zie art.  lid  Sv.
. Duijst -b, p. -. Prakken & Spronken , p.  en p. . Zie ook
NOvA-Handleiding. Zie HR  december , ECLI:NL:HR:BL, Bertens &
Vellinga-Schootstra , p. ,  en .
Ook indien de advocaat en de deken van mening verschillen over de vraag of stukken onder
de geheimhoudingsplicht vallen kan deze optie worden gevolgd. Indien het aantal stukken
te omvangrijk is om ter plekke te beoordelen kan ook worden afgesproken dat de stukken
verzegeld door de deken worden meegenomen, zodat hij de schifting op een later moment
kan maken. Ook komt het voor dat de stukken worden meegenomen naar het kabinet van
de rechter-commissaris.
. De inbeslagneming heeft dan wel plaatsgevonden, maar er is van het inbeslaggenomene nog
geen kennis genomen. Dit preventieve beklag is voor niet-verschoningsgerechtigden geen
gangbare procedure, hoewel jurisprudentie van de HR daarvoor wel meer ruimte lijkt te bieden, zie concl. Vellinga bij HR oktober , ECLI:NL:HR:AY. Zie ook HR  december , ECLI:NL:HR:BL. Zie Bertens-Vellinga-Schootstra , p.  en .
. Zie thans art.  lid  Sv. Volgens de MvT bij de wijziging van art.  Sv is hiermee een
vastlegging beoogd van de praktijk van de gesloten enveloppe-procedure, Kamerstukken
II /,  , nr. , p. -. Het is niet duidelijk of de rc in afwachting van de
beslissing op het klaagschrift mag kennisnemen van de stukken. Zie hierover de noot van
Vellinga-Schootstra bij HR  april , ECLI:NL:HR::, NJ , . Zie ook
de NOvA-Handleiding, de OM-Aanwijzing .
. Zo wordt in de OM-Aanwijzing  gesteld dat het OM de rechter-commissaris kan verzoeken van verzegeling af te zien, wanneer het opsporingsbelang vergt dat met spoed wordt kennis genomen van de inhoud van het document. Onder spoed wordt in de OM-Aanwijzing
verstaan dat de zaak geen uitstel kan lijden omdat anders het leven, de veiligheid of de gezondheid van mensen in gevaar kan worden gebracht. Zie hierover ook Prakken & Spronken
, p.-. Zie ook Corstens , p. .
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stukken. Stukken die ten onrechte in beslag zijn genomen, moeten aan de verschoningsgerechtigde worden terug gegeven, en eventuele kopieën moeten worden vernietigd. Gegevens die op deze wijze ten onrechte ter beschikking van justitie zijn gekomen mogen niet worden gebruikt in de strafprocedure.
In een uitspraak in  heeft de HR ambtshalve bepaald, dat alleen een verschoningsgerechtigde in een beklagprocedure waarin het verschoningsrecht in het
geding is kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van art. a Sv.
In de zaak die aan deze beschikking ten grondslag lag, ging het om het beslag onder een arts van een medisch dossier. De HR bepaalde dat de rechtbank klager
(vader van het meisje waar het inbeslaggenomen medisch dossier betrekking op
had) niet-ontvankelijk had moeten verklaren in zijn klaagschrift. Ik meen dat de
cliënt van een advocaat in beginsel ook als belanghebbende in de beklagprocedure
zou moeten kunnen worden aangemerkt, omdat het verschoningsrecht ook het
individuele belang van de cliënt dient.In het geval dat de cliënt klaagt tegen
de inbeslagneming, zou de rechter de verschoningsgerechtigde in de gelegenheid
moeten stellen zich uit te laten ten aanzien van het verschoningsrecht.

. Zie bijv: HR  mei , ECLI:NL:HR::BA, waarin de HR oordeelde dat het de
taak van de rechtbank is om zich aan de hand van de stukken en het onderzoek in de raadkamer een eigen zelfstandig oordeel te vormen over de vraag of sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Vgl. Bertens & Vellinga-Schootstra , p. -. Zie ten aanzien
van de beoordeling van de vraag of stukken kunnen worden aangemerkt als corpora et instrumenti delicti: HR  mei , ECLI:NL:HR::; HR  juni , ECLI:NL:HR::, NJ , .
. Duijst -b, p. . Prakken & Spronken , p. -. HR  mei , ECLI:NL:HR::AD, NJ , , m.nt. C. Zie ook HR  maart , Nederlandse Belastingrechtspraak , c (belastingzaak; afgeleid verschoningsrecht). Zie ook HR 
februari , ECLI:NL:HR::BX, NJ , .
. HR  februari , ECLI:NL:HR::BX, NJ , . Zie thans art.  lid  Sv.
. Zoals F. Vellinga-Schootstra in haar noot onder HR  december , ECLI:NL:HR::, NJ ,  opmerkte, leek het in eerdere uitspraken wel mogelijk dat de
cliënt van de verschoningsgerechtigde als belanghebbende kon worden aangemerkt, zie bijv.
HR  februari , ECLI:NL:HR::AD, NJ , . In een uitspraak van later
datum (HR  juni , ECLI:NL:HR::BZ) sauveerde de HR ook de beschikking
van de rechtbank, waarin een cliënt (accountant) was opgekomen tegen het beslag. In beide
zaken ging het wel om een beslag onder de klager. Met Vellinga-Schootstra ben ik van oordeel
dat in dit verband ook belang moet worden gehecht aan de jurisprudentie van het EHRM ,
waarin het hof de bescherming van het beroepsgeheim van de advocaat mede baseert op het
recht van de cliënt om niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling, zie EHRM  juli
, ECLI:NL:XX::BH, NJ , , m.nt. Schalken. Zie over deze materie
meer uitgebreid Bertens & Vellinga-Schootstra , p. -. Zie ook H .
. Een door de HR in zijn uitspraak van  juni , LJN BZ gesteld procedurevoorschrift.
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Schending van het verschoningsrecht ingeroepen tijdens terechtzitting
Als een beweerdelijke schending van het verschoningsrecht aan de orde wordt gesteld tijdens de terechtzitting, wordt dit vaak gestoeld op een vormverzuim en is
voor de consequenties van een geconstateerde schending art. a Sv leidend. Bewijsuitsluiting zou een consequentie kunnen zijn, indien het gebruik van de informatie voor het bewijs afbreuk zou kunnen doen aan ‘het zeer fundamentele belang
dat met de bescherming van het verschoningsrecht is gediend’, aldus de HR.
5.8.3

Het doorzoeken ter vastlegging van gegevens

Regelgeving
In art. i -o Sv wordt de doorzoeking ter vastlegging van gegevens geregeld.
De invoering van de wet Computercriminaliteit leidde tot het opnemen van deze
afdeling in Sv, teneinde nieuwe onderzoeksmethoden te legitimeren die zijn afgestemd op de door de computertechnologie ontstane nieuwe vormen van opslag en
verkeer van gegevens. Waar de regeling zich eerst beperkte tot de doorzoeking
van geautomatiseerde werken, is in een latere fase in art. i Sv de mogelijkheid
opgenomen van doorzoeking van een plaats ter vastlegging van gegevens die op
een gegevensdrager zijn opgeslagen of vastgelegd. Hier kan ook een papieren
administratie onder vallen. De doorzoeking van gegevens die hier aan de orde
is, is niet gericht op inbeslagneming, maar op vastlegging, bijvoorbeeld door het
maken van kopieën.
Als het gaat om een onderzoek naar gegevens die zijn ingevoerd door een verschoningsgerechtigde of zijn opgeslagen in geautomatiseerde werken van verschoningsgerechtigden is art.  l Sv van toepassing: een onderzoek naar dergelijke
gegevens mag, tenzij de verschoningsgerechtigde hiervoor toestemming heeft gegeven, slechts plaatsvinden voorzover deze gegevens niet onder het beroepsgeheim
. Zie HR  februari , ECLI:NL::BY, NJ , , waarin het recht op een
eerlijk proces ex art.  EVRM centraal wordt gesteld. Zie Bertens & Vellinga-Schootstra
, p. , -.
. Art.  j Sv heeft betrekking op het onderzoeken van elders – dan de plaats van doorzoeking
– opgeslagen geautomatiseerde werken.
. Wet van  december , Stb. , , in werking getreden op  maart . De regeling
is gewijzigd bij onder meer de Wet van  juli , Stb. , , Kamerstukken  en
de Wet van  juni , Stb. , , Kamerstukken . Zie Corstens , p. .
Zie inmiddels ook wetsvoorstel Computercriminaliteit III van  mei , dat onder meer
aandacht besteedt aan het in de cloud opgeslagen gegevens. Zie over deze problematiek Bertens & Vellinga-Schootstra , p. -.
. Wet van  juli , Stb. , , Kamerstukken .
. Corstens , p. .
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vallen en voorzover dat onderzoek zonder schending van het beroepsgeheim kan
gebeuren. De regels die voortvloeien uit art.  Sv zijn hierop ook van toepassing.

Doorzoeking van de computer van een advocaat
In zijn beschikking van  december  heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over
de wijze van doorzoeking van een computer van een (ex-) advocaat. Hoewel het
hier ging om een doorzoeking gericht op inbeslagneming, zijn de regels die uit
deze uitspraak voortvloeien in zijn algemeenheid relevant wanneer het gaat om een
doorzoeking van de computer van een advocaat. De (ex-) advocaat waar het hier
om ging werd verdacht van strafbare feiten, te weten het (mede)plegen van valsheid
in geschrifte en het verspreiden van een vals persbericht om de beurskoers van een
beursgenoteerde onderneming te beïnvloeden. Bij de ex- advocaat waren computers
in beslag genomen en de advocaat verzette zich hiertegen met een klaagschrift op
grond van art. a Sv. De advocaat nam hierbij met een beroep op art.  Sv het
standpunt in dat de computers en de daarin opgeslagen computerbestanden slechts
onder hem in beslag hadden mogen worden genomen met zijn toestemming, ook
in het geval dat deze voorwerp van het strafbare feit uitmaakten of tot het begaan
daarvan hadden gediend. Bovendien had volgens de advocaat niet de hele computer
in beslag mogen worden genomen, maar had hij in de gelegenheid moeten worden
gesteld om per bestand aan te geven, of dit onder zijn verschoningsrecht viel.
Beide standpunten achtte de Hoge Raad onjuist. Voor de waarheidsvinding
mag volgens de Hoge Raad in beginsel ook onderzoek worden gedaan naar in
computers opgeslagen gegevens teneinde gegevens voor het strafrechtelijk onderzoek ter beschikking te krijgen. Computerbestanden lenen zich naar hun
aard niet eenvoudig voor afzonderlijk onderzoek. Op grond van de verplichting
uit hoofde van art.  l Sv om het verschoningsrecht te beschermen, moeten
daarom op voorhand waarborgen ter bescherming van het verschoningsrecht zijn
. Met geautomatiseerde werken wordt bedoeld: pc’s, mobiele telefoons en organisers, usb-sticks,
disks en andere gegevensdragers, zoals het navigatiesysteem van een auto. Zie Prakken &
Spronken , p. . Corstens , p. . Onder ‘onderzoek’ moet ook vastlegging
worden verstaan. Ook wat men zonder onderzoek direct op het beeldscherm aantreft geniet
bescherming. Zie Corstens , p. .
. Zie art. i Sv, waar ook wordt verwezen naar art.  en  Sv. Net als bij een gewone doorzoeking is het doorzoeken van een geautomatiseerd werk voorbehouden aan de
rechter-commissaris. Ook hier geldt dat de bescherming van gegevensdragers niet gekoppeld
is aan de plaats waar ze zich bevinden. Ook vertrouwelijke gegevens die zich bij de cliënt of
bij derden of in een auto bevinden zijn beschermd.
. HR  februari , ECLI:HR:NL::AZ, JOL , .
. Vgl. HR  maart , ECLI:NL:HR::AD, NJ , , m. nt. Sch.
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ingebouwd. Die waarborgen houden in dat het onderzoek moet worden verricht
onder leiding van de rechter-commissaris, dat de deken van de plaatselijke orde
van advocaten moet worden ingelicht en dat er afspraken worden gemaakt over
de technische wijze waarop het onderzoek kan plaatsvinden zonder schending van
het beroepsgeheim.
In de NOvA-Handleiding is ook een aantal richtlijnen opgenomen dat in acht
moet worden genomen bij het onderzoek van een computer van een advocaat. Als
uitgangspunt voor de kennisneming van de inhoud geldt dat de gegevensdragers
van geautomatiseerde werken eerst door de advocaat en door de deken worden
uitgelezen, waarbij een selectie kan worden gemaakt van werken die al dan niet
onder het verschoningsrecht vallen. De gegevens die vatbaar zijn voor inbeslagneming worden – desgewenst door een door de rc te benoemen, niet bij het onderzoek betrokken digitale deskundige – gekopieerd naar een andere gegevensdrager
en aan de rechter-commissaris ter beschikking gesteld.
Overigens kan de in art.  k Sv opgenomen bevoegdheid van de doorzoeker
om te vorderen dat, in geval van een beveiligd systeem, toegang wordt verschaft
in een geautomatiseerd werk of hiervan de versleuteling wordt doorbroken, niet
tegen een verschoningsgerechtigde worden gebruikt. De advocaat die zich wil
beklagen over de doorzoeking van een geautomatiseerd werk kan dat doen op
grond van art. a Sv.
5.8.4

Vorderen van gegevens

In geval van verdenking van bepaalde misdrijven kunnen op grond van art. nc
– art.  ni Sv, bepaalde (elektronische) gegevens worden gevorderd van derden
die daarvoor in aanmerking komen en anders dan voor eigen gebruik gegevens
verwerken of van derden van wie redelijkerwijze kan worden vermoed dat ze toegang hebben tot bepaalde opgeslagen of vastgelegde gegevens. Op basis van
. De rechtbank vond in deze zaak dat in de gegeven omstandigheden voldoende gewaarborgd was dat het aan de computers verrichte onderzoek zou plaatsvinden zonder schending van de geheimhoudingsplicht van de advocaat. Zie ook HR  juni , ECLI:NL:HR::BZ, NJ ,  en HR  juli , ECLI:NL:HR::CA. Zie
echter ook HR  mei , ECLI:NL:HR::BH (digitale en papieren bestanden)
over de rol van de deken. Bertens &Vellinga-Schootstra , p. .
. Zie NOvA-Handleiding, onder i.
. Art.  k lid  juncto art. a lid  Sv.
. Hierin is voorzien dat men zich ook kan beklagen over kennisneming of gebruik van gegevens die tijdens een doorzoeking zijn vastgelegd.
. Er wordt een onderscheid gemaakt in drie soorten gegevens, identificerende (art. nc Sv),
anders dan identificerende (art. nd Sv) en gevoelige gegevens (art. nf Sv).
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deze bevoegdheden zou een opsporingsambtenaar zich bijvoorbeeld tot een bank
kunnen wenden en vragen om rekeningnummers van bepaalde personen en om
het verloop van hun rekeningen. Ook ten aanzien van het vorderen van gegevens is de positie van de verschoningsgerechtigde gewaarborgd doordat art. a
lid  Sv toepasselijk is verklaard. Op grond hiervan mag een verschoningsgerechtigde weigeren te voldoen aan een bevel tot het in genoemde wetsartikelen
geregelde vorderen of ontsleutelen van (elektronische) gegevens.
5.8.5

Het opnemen van communicatie en de vernietigingsplicht ex art.
126 aa Sv

Het opnemen en afluisteren van niet voor het publiek toegankelijke communicatie die plaatsvindt met gebruikmaking van de diensten van een aanbieder van
een communicatiedienst is hoofdzakelijk geregeld in art. m, t en  zg Sv.
Onder de hiervoor bedoelde communicatie vallen onder meer de (met behulp van
genoemde diensten gevoerde) telefoongesprekken.
Om het dwangmiddel van art.  m Sv in te zetten moet er sprake zijn van
verdenking van een misdrijf, zoals omschreven in art.  Sv lid , dat gezien zijn
aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. In dat geval kan de officier van justitie,
indien het onderzoek dit dringend vordert, een opsporingsambtenaar opdracht
geven tot het opnemen van communicatie met een technisch hulpmiddel. Daartoe is wel een machtiging van de rechter-commissaris vereist. Met het oog op
de controleerbaarheid achteraf strekt de bevoegdheid van art.  m Sv zich uit
. Corstens, p. .
. Zie art.  nc lid  Sv, art.  nd lid  Sv en art. nf lid  Sv.
. Sinds de invoering van de Wet Computercrimininaliteit II (Wet van  juni , Stb. ,
) kan het opnemen van telecommunicatie zowel plaatsvinden met medewerking van de
aanbieder – met inachtneming van de Telecommunicatiewet als zonder die medewerking.
Deze bepalingen gelden zowel voor aanbieders van een openbaar telecommunicatienetwerk
of –dienst, als voor besloten communicatienetwerken, zodat de regeling betrekking heeft
op het aftappen van de telefoon, het internet, waaronder intranet van bedrijven en e-mail.
Sindsdien spreekt men niet meer van telecommunicatie, maar van communicatie. Zie Corstens , p. - en comm. art.  la Sv en m Sv, Cleiren/Verpaalen, aant.  bij
art.  la Sv en aant.  bij art.  m Sv, e druk.
. Art.  m Sv geeft de algemene regeling. Art.  t e.v. Sv geeft de regeling voor de
vroegsporing en richt zich tegen degene ten aanzien van wie uit feiten en omstandigheden
een redelijk vermoeden voortvloeit dat hij is betrokken bij het in georganiseerd verband beramen of plegen van misdrijven. Art.  zg e.v. Sv richt zich tegen degene ten aanzien van
wie aanwijzingen bestaan van een terroristisch misdrijf.
. Art.  m lid  Sv.

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 240

31/07/2017 16:01:57

5.8 Verschoningsrecht en strafvorderlijke bevoegdheden

241

tot het opnemen van gegevens en niet tot het enkel kennisnemen ervan. Met
de beperking dat de officier van justitie het in art.  m lid  Sv bedoelde bevel
slechts kan geven ‘ indien het onderzoek dit dringend vordert’ heeft de wetgever
het subsidiariteitsbeginsel willen verwoorden. Daaraan is bijvoorbeeld niet voldaan als het achterhalen van gegevens met een andere, minder bezwarende methode kan worden verricht.
Het onderzoek aan en aftappen en opnemen van telefoon-, internet- en intranetverkeer en e-mail is met name bezwarend omdat deze methode doorgaans
zal plaatsvinden buiten medeweten van de betrokkenen. Daarbij komt dat de
bevoegdheid tot het opnemen van communicatie zich niet beperkt tot de verdachte; ook bij anderen kunnen opnamen worden gemaakt. Dat laatste vereist
extra zorgvuldigheid. Vóór de invoering van de Wet Herziening gerechtelijk
vooronderzoek en de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden per 1 februari 2000
was het opnemen van telecommunicatie nog wel gekoppeld aan het vermoeden
dat de verdachte daaraan zou deelnemen.1017
Anders dan met betrekking tot de doorzoeking en inbeslagneming is de positie
van de advocaat en andere verschoningsgerechtigden met betrekking tot het opnemen van communicatie niet wettelijk geregeld. De wet verzet zich niet tegen het
afluisteren en opnemen van communicatie waaraan een advocaat deelneemt.
Sinds  was het lange tijd vaste jurisprudentie dat de zakelijke telefoon van een
advocaat, behoudens uitzonderingen, niet mocht worden afgetapt. In  oordeelde de Hoge Raad dat deze hoofdregel niet gold als een advocaat zelf verdachte
is: in dat geval mochten door de advocaat gevoerde beroepshalve gesprekken wel
.
.
.
.

Corstens , p.  e.v.
Corstens , p.  en .
Corstens , p. -.
Zie ook het in art.  lid  GW opgenomen telefoon- en telegraafgeheim. Zie ook art. 
EVRM, dat de burger het recht op zijn privéleven en van zijn correspondentie garandeert.
Zie ook H .
. Zie ook Corstens , p. -.
. Zie echter art.  m lid  Sv, waarin is bepaald dat verschoningsgerechtigden niet verplicht
zijn om mee te werken aan het ontsleutelen van opgenomen gegevens indien die verplichting strijdig is met hun verplichting tot geheimhouding.
. HR  april , ECLI:NL:HR::AC, NJ , (de zaak ‘Menten’) m.nt.
ThWvV. De HR besliste hierin dat de rechter-commissaris niet bevoegd was te bepalen dat
telefoongesprekken gevoerd met of vanuit een telefoonaansluiting, die door de advocaat in
de uitoefening van zijn beroep werd gebruikt, zouden mogen worden afgeluisterd of opgenomen, zonder toestemming van de advocaat. In zijn noot stelde Van Veen dat niet de gesprekken van de verschoningsgerechtigde, maar zijn telefoon was beschermd. Zie hierover
ook Duijst -b, p.  en Fanoy & Bannier , p.  en . Zie ook Corstens ,
p. . Zie ook HR  mei , ECLI:NL:HR::AD, NJ , ; HR  juni
, ECLI:NL:HR:, NJ , .
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worden afgeluisterd. De Hoge Raad overwoog toen al wel dat aanvullende wetgeving wenselijk was om bij het afluisteren van verdachte advocaten waarborgen
te scheppen voor het beroepsgeheim en het verschoningsrecht. Als mogelijkheid
noemde de Hoge Raad het inroepen van de deken van de plaatselijke orde van
advocaten.
Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Herziening gerechtelijk vooronderzoek
en de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden per  februari  lijkt het onderscheid tussen de verdachte en niet-verdachte advocaat zoals die voorheen in de
jurisprudentie werd gemaakt te zijn weggevallen. De positie van de beroepsgeheimhouders is tijdens de parlementaire behandeling wel aan de orde geweest,
maar de wetgever zag geen aanleiding om beperkingen ten aanzien van het afluisteren en opnemen van communicatie met beroepsgeheimhouders aan te brengen.
Als belangrijk argument werd door de minister (onder meer) aangevoerd, dat het
verschoningsrecht voldoende zou worden gewaarborgd door de vernietigingsplicht
van art. aa Sv. De onder de geheimhoudingsplicht vallende communicatie zou
niet in het procesdossier terecht mogen komen en ook niet als grondslag mogen
dienen voor het toepassen van bijzondere opsporingsbevoegdheden. Anders dan
in het geval waarin de advocaat zelf verdachte was, verwachtte de minister niet dat
er snel een reden zou zijn om een advocaat af te luisteren.
Uit de hiervoor weergegeven argumentatie van de wetgever wordt duidelijk
dat onvoldoende aandacht is besteed aan het feit dat personen die zich tot een
advocaat voor advies en bijstand wenden, er als gevolg van deze regelgeving niet
van uit kunnen gaan dat derden geen kennis kunnen nemen van de met de advocaat uitgewisselde communicatie. Dit wringt des te meer, nu de bevoegdheid tot
het opnemen van telecommunicatie vanaf de invoering van deze regelgeving niet
langer is voorbehouden aan de rechter-commissaris, maar aan de officier van justitie, die ook verantwoordelijk is voor de rechtmatige uitvoering van het bewaren

. HR  juni , ECLI:NL:HR::AD, NJ , , m.nt. ’t H. Zie ook HR 
september , NbSr. , .
. Fanoy & Bannier, p. . Prakken & Spronken , p. , die in dit verband ook verwijzen naar HR  november , NbSr , nr. , waar het conform de oude regeling nog
de rc was die het oordeel van de deken moest inwinnen.
. Zie Prakken & Spronken , p. ,  en Fanoy & Bannier , p. . Vlg. ook HR
 september , ECLI:NL:HR::AV, NJ , , waarin de HR oordeelde
dat in gevallen dat een advocaat verdacht wordt van ernstige strafbare feiten, zoals van art.
a Sv, de waarheidsvinding dient te prevaleren en – indien aan bepaalde voorwaarden is
voldaan – telefoongesprekken die de advocaat voert met zijn cliënt rechtmatig kunnen worden afgeluisterd en opgenomen.
. Kamerstukken II, /,  , nr. , p. ; Kamerstukken II, /, , nr.
, p.  en . Zie hierover Prakken & Spronken , p. -.
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en vernietigen van bewaargegevens. Het spreekt voor zich dat bij het afluisteren en opnemen van communicatie met een advocaat het beroepsgeheim in het
geding is.

Vernietigingsplicht art. 126aa Sv
De telefoon en e-mailcommunicatie met een advocaat of andere verschoningsgerechtigde geniet wel een zekere bescherming op grond van de vernietigingsplicht
van art. aa lid  Sv, de jurisprudentie en uitvoeringsregelingen.
In art. aa lid  Sv is geregeld dat de officier van justitie processen-verbaal
en andere voorwerpen waaraan gegevens kunnen worden ontleend die zijn verkregen door de uitoefening van bijzondere opsporingsbevoegdheden bij de processtukken voegt, voor zover ze voor het onderzoek in de zaak van belang zijn. Tot
het onderzoek behoort de waarheidsvinding omtrent het ten laste gelegde. Uit de
jurisprudentie volgt dat dit zowel belastende als ontlastende gegevens behoort te
omvatten.
Art. aa lid  Sv bevat een aparte regeling voor mededelingen gedaan door
of aan een professioneel verschoningsgerechtigde. Op grond van art. aa lid 
Sv moeten processen-verbaal of andere voorwerpen die mededelingen behelzen
gedaan door of aan een persoon die zich op grond van art.  Sv zou kunnen
verschonen als hem naar de inhoud van die mededelingen zou worden gevraagd,
worden vernietigd. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de officier van
justitie. Als de processen-verbaal of andere voorwerpen mededelingen bevatten die
niet onder het verschoningsrecht vallen kan de officier van justitie deze stukken
bij de processtukken voegen. Dit mag de officier slechts doen na voorafgaande
machtiging van de rechter-commissaris. Indien de rechter-commissaris van oordeel is dat er toch sprake is van mededelingen die onder het verschoningsrecht
vallen, kan hij de machtiging weigeren en zullen de stukken alsnog moeten worden vernietigd.
De ratio van art. aa lid  Sv is de bescherming van het belang dat men zich
vrij en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene tot (onder meer)
een advocaat in diens hoedanigheid kan wenden. Niet alleen moeten stukken die
mededelingen bevatten die onder het verschoningsrecht vallen worden vernietigd,

.
.
.
.
.

Prakken & Spronken , p. .
Fanoy & Bannier , p.  e.v.
Zie comm. art.  aa Sv, Cleiren/Verpalen/Blom, aant. .
Art. aa Sv, lid , derde volzin juncto art. aa lid Sv.
Art. aa lid  Sv. Een verdachte of de advocaat kan hier op dat moment niet tegen opkomen.
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de inhoud van die mededelingen – ook al gaat het om gesprekken die niet onverwijld zijn vernietigd – mag ook niet in het strafproces worden gebruikt.
De HR heeft overwogen dat de schending van de rechtsregels die samenhangen met het verschoningsrecht even ernstig moet worden geacht als een mogelijke
directe schending van het verschoningsrecht zelf. De HR vindt echter dat het
verbod om deze gegevens te gebruiken slechts in uitzonderlijke gevallen hoeft te
leiden tot het door art. a Sv voorziene rechtsgevolg van niet-ontvankelijkheid
van het OM. Daarvoor is volgens de HR alleen plaats als het gepleegde vormverzuim daarin bestaat dat de met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren
ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van belangen van verdachte aan
diens recht op een eerlijke behandeling van de zaak is tekortgedaan.

Kritiek van de advocatuur op de uitvoeringsregelingen
Een eerste uitwerking van art. aa lid  Sv was opgenomen in het Besluit bewaren en vernietigen van niet-gevoegde stukken van  december . Op  april
 trad de ‘Instructie vernietiging geïntercepteerde gesprekken met geheimhouders’ in werking.
Onder deze regelingen was de officier van justitie degene die aan de hand van
de inhoud van een afgeluisterd en uitgewerkt gesprek beoordeelde of bepaalde mededelingen onder het verschoningsrecht vielen en vervolgens besliste of tot vernietiging zou worden overgegaan.

. HR  januari , NJB , p. , nr. , waarin werd uitgemaakt dat dit rechtsgevolg
voortvloeit uit het verschoningsrecht, niet uit art. a Sv. HR  oktober , ECLI:NL:HR::BA, NJ , . HR  juni , ECLI:NL:HR::BH, NJ
, . HR  april , ECLI:NL:HR::BK.
. HR  maart , NbSr , .
. HR  juni , ECLI:NL:HR::BH, m.nt. Borgers. In deze zaak was een verdachte aangehouden na het afluisteren van een telefoongesprek met zijn advocaat, waarmee
hij een afspraak maakte. Het Hof had terecht geoordeeld dat de aldus verkregen wetenschap
niet operationeel gebruikt had mogen worden en dat het van die mededelingen opgemaakte
proces-verbaal had moeten worden vernietigd. De conclusie van het Hof dat dit moest leiden tot niet-ontvankelijkheid vond de HR echter te ver gaan en onvoldoende gemotiveerd.
Zie ook HR  maart , ECLI:NL:HR:AM, NJ , .
. Stb. , i.w.tr.  februari . Dit Besluit werd gewijzigd door het besluit van  november  (Stb. , ) en het besluit van  augustus , Stb. , .
. I, NbSr , p. -. In  is deze Instructie vervangen door I,
die met ingang van  januari  in werking is getreden. In deze nieuwe Instructie werden
termijnen gekoppeld aan de diverse procedurele stappen.
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Het inhoudelijk kennisnemen door de officier van justitie van informatie die
onder het verschoningsrecht valt leidde binnen de advocatuur tot veel kritiek.
Dit uitgangspunt werd in strijd geacht met de in de jurisprudentie aanvaarde
hoofdregel, dat het de verschoningsgerechtigde is, die in eerste instantie uitmaakt
of iets onder zijn verschoningsrecht valt. Bovendien werd gesignaleerd dat de vernietigingsplicht door de opsporingsinstanties structureel niet werd nageleefd. Het
standpunt van de advocatuur, dat de uitvoering van de vernietigingsplicht een
ontoelaatbare inbreuk op het verschoningsrecht vormde, werd ondersteund door
een rapport van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) uit .
Deze kritiek mondde uit in diverse procedures. In  diende een groot
aantal advocaten een klacht in bij het EHRM. De klacht hield kort gezegd in dat
de Nederlandse wetgeving en de uitvoeringsregels met betrekking tot het afluisteren en opnemen van telefoongesprekken onvoldoende bescherming boden aan het
beroepsgeheim en het verschoningsrecht van advocaten en in strijd was met art.
 EVRM. Het EHRM oordeelde op  november  echter dat de Nederlandse regeling niet in strijd was met art.  EVRM. Het Hof achtte bovendien
onvoldoende aangetoond dat er sprake was van het stelselmatig niet naleven van
de vernietigingsplicht uit hoofde van art. aa lid  Sv.

Niet-naleving vernietigingsplicht en de praktijk
Sinds  is de vernietigingsplicht in zeer veel gevallen niet nageleefd. Slechts
in enkele gevallen leidde dit tot niet-ontvankelijkheid van het OM. Een voorbeeld
hiervan is de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van  december . In
. Zie Prakken & Spronken , p. . Sjöcrona, Koops en Noorduyn  p. -;
Noorduyn & Groenendijk , p. - en Lintz & Verloop , p. -.
. Rapport CBP van  juli , nr. Z-, te vinden op www.cbp.web.nl., zie p. .
Dit onderzoek was (onder meer) op verzoek van de NVSA ingesteld. Het CBP concludeerde
dat in voorkomende gevallen de vernietigingsplicht niet werd nageleefd. Bij brief van 
oktober  (nr. Z-) verzocht het CBP vervolgens (tevergeefs) de Minister van
Justitie de wet te wijzigen met (onder meer) de aanbeveling een systeem van nummerherkenning in te voeren. Fanoy & Bannier , p. . Sjöcrona, Koops & Noorduyn ,
p. -.
. Zie bijv. Rb Den Haag KG /, NbSr , . Voor een overzicht van de diverse procedures: Prakken & Spronken , p.  e.v. Fanoy & Bannier , p. , .
. Fanoy & Bannier , p. . Prakken & Spronken , p. .
. EHRM  november , Nieuwsbrief Strafrecht ,  (Aalmoes e.a./Nederland).
Zie hierover ook par. ...
. Zie Prakken & Spronken , p. . Zie ook het onderzoek van het CBP van oktober
, De vernietiging van geheimhoudersgesprekken, een onderzoek naar de naleving van
artikel aa lid  Sv door de tapkamers in Epe en Driebergen, te raadplegen via www.cbpweb.nl, laatst geraadpleegd op  december .
. Rb. Amsterdam  december , LNJ BC.
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deze strafzaak tegen de Hells-Angels (het “Acroniem” onderzoek) werd het OM
niet-ontvankelijk verklaard omdat het jarenlang tapverslagen van telefoongesprekken tussen diverse advocaten en hun cliënten in het dossier had gehouden en niet
had vernietigd. De rechtbank vond dat sprake was van ernstige, herhaalde inbreuken op regelgeving die het verschoningsrecht moet waarborgen. Hierdoor was het
vertrouwen in de rechtspleging in zijn geheel geraakt. De rechtbank kwam in deze
zaak tot de conclusie dat niet-ontvankelijkheid van het OM de enige passende
sanctie was. In het merendeel van de geconstateerde gevallen van niet-naleving
van de vernietigingsplicht is de sanctie bewijsuitsluiting of strafvermindering.
De rechtspraktijk in Nederland wijkt hiermee af van het door het EHRM in de
zaak Aalmoes als belangrijk aangemerkte argument.

Aanloop tot de huidige uitvoeringsregelingen
In  was de problematiek rond het afluisteren van advocaten en de niet-naleving
van de vernietigingsplicht weer inzet van een door de NVSA tegen de Staat der
Nederlanden aangespannen kort geding. Aan de voorzieningenrechter van de
rechtbank Den Haag werd gevraagd een verbod op te leggen aan de Staat om,
kort gezegd, telefoongesprekken op te nemen of af te luisteren als één van de gespreksdeelnemers een advocaat is die als zodanig bij het gesprek betrokken is. Het
verbod werd geweigerd omdat de rechter, onder verwijzing naar de uitspraak van
het EHRM in de zaak Aalmoes, overwoog dat de Nederlandse regeling niet in
strijd kon worden geacht met het EVRM. Volgens de voorzieningenrechter was
een structurele inbreuk op de wetgeving niet aannemelijk geworden.
In de bodemprocedure die op deze zaak volgde oordeelde de rechter echter
anders. De rechtbank Den Haag oordeelde dat opsporingsambtenaren en officieren van justitie die inhoudelijk betrokken zijn bij het strafrechtelijk onderzoek
. Voorbeelden van zaken waar wel geconcludeerd werd tot niet-naleving van de regels, maar
waarbij niet werd geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid: Rb. Amsterdam  juni ,
ECLI:NL:HR::AX (strafvermindering). Hof Den Haag  mei , ECLI:NL:HR::AE. Hof Amsterdam  juli , ECLI:NL:HR::AN. Hof Den
Bosch  oktober , ECLI:NL:HR::AN. HR  februari , NbSr ,
 (Enschedese vuurwerkramp). HR  maart , NbSr , . HR  september
, NbSr , . Hof Den Haag  februari , NbSr ,  (Haagse gasexplosie). Hof Amsterdam  juni , ECLI:NL:HR::BA. HR  oktober ,
NbSr , . Hof Amsterdam  februari , NbSr , . HR  juni ,
ECLI:NL:HR::BH. HR  april , ECLI:NL:HR::BK. Zie voor
een overzicht van de gevolgen van een geconstateerde inbreuk op het verschoningsrecht bij
het tappen van telefoongesprekken met niet-verdachte advocaten, gebaseerd op uitspraken
in de periode  januari  tot en met  december : Klein Lenderink , H.
. Zie hierover par. ...
. Vzngr. Rb. Den Haag  maart , nr. KG /.
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waarin telefoongesprekken met (niet-verdachte) geheimhouders worden getapt,
die gesprekken niet mogen uitluisteren. De rechtbank achtte deze procedure in
strijd met de ratio van het verschoningsrecht. De staat handelt onrechtmatig als
bij de zaak betrokken officieren of rechercheurs inhoudelijk kennisnemen van die
telefoongesprekken, aldus de rechtbank.Zoals de NVSA stelde, kan eenmaal
verworven kennis wel in het geheugen van de betrokken opsporingsambtenaar of
officier blijven. Niet kan worden uitgesloten dat die kennis medebepalend is voor
de richting van het onderzoek, aldus de rechtbank.
In  voerde het CBP een onderzoek uit met als doel te controleren of de
twee landelijke interceptiefaciliteiten voldeden aan artikel aa lid  Sv. Uit dit
onderzoek kwam naar voren dat in de onderzochte gevallen ruim driekwart van de
geheimhoudersgesprekken niet volgens de geldende regelgeving was vernietigd.
Mede naar aanleiding van de uitkomsten van het CBP onderzoek en de reeks uitspraken waarin de niet-naleving van de vernietigingsplicht werd geconstateerd is
een systeem van nummerherkenning ingevoerd. De invoering van het systeem
van nummerherkenning ingevoerd heeft geleid tot wijziging in de uitvoeringsregels van art. aa lid  Sv.
Het systeem komt er in het kort op neer dat alle advocaten een lijst van vaste
en mobiele (beroepshalve) telefoonnummers moeten opgeven aan de Orde, die
deze lijsten in een database opslaat. De nummers worden dagelijks via een beveiligde lijn verzonden naar een aparte server bij de interceptie eenheid van de
Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Het interceptiesysteem dat beheerd
wordt door de interceptie eenheid is aangepast en voorzien van een zogenaamd
geheimhoudersfilter. Na herkenning in de tapkamers van de opgegeven nummers
worden de geheimhoudersgesprekken niet opgenomen, maar onmiddellijk na herkenning vernietigd. De verkeersgegevens worden echter via de landelijke interceptie eenheid geleid en worden daar bewaard. Het doel ervan is dat deze gegevens

. Rb. Den Haag  september , ECLI:RBSGR::BE.
. In het verlengde daarvan achtte de rechtbank de Instructie vernietiging geïntercepteerde gesprekken met geheimhouders ook onrechtmatig.
. Rapport van het CBP van oktober , De vernietiging van geheimhoudersgesprekken, een
onderzoek naar de naleving van artikel aa lid  Sv door de tapkamers in Epe en Driebergen, te raadplegen via www.cbpweb.nl, p. en . Zie ook T. Schalken, ‘Getapte Hells
Angels terecht vrijuit?’, NJB , nr. , p. -.
. Zie brief Minister van Justitie van  oktober , nr. /, p. . Zie ook brief Minister van Justitie aan Tweede Kamer van  augustus , nr./. Het systeem is
ingevoerd met ingang van  mei .
. Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken van  augustus , Stb. , ,
art. a. Zie ook de OM-Aanwijzing . Zie ook Voda art. .. -...
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kunnen worden geraadpleegd in het geval er aanwijzingen bestaan dat een advocaat misbruik maakt van het verschoningsrecht.
Het ingevoerde systeem van nummerherkenning doet niet af aan de vernietigingsplicht van art. aa lid  Sv, die relevant blijft voor de gevallen waarin het
systeem niet werkt, bijvoorbeeld als het systeem het nummer niet herkent of als
de advocaat genoodzaakt is om een ander dan de opgegeven telefoon te gebruiken.
Bij het aftappen van een verdachte advocaat wordt een aparte procedure gevolgd,
waarbij de deken van de orde wordt ingeschakeld.
Het systeem van nummerherkenning heeft nog niet alle problemen ten aanzien van het tappen van advocaten op kunnen lossen. Naar aanleiding van het
afluisteren van advocaten door de AIVD zijn twee procedures gevoerd tegen de
Staat. Inzet van de procedures was dat de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv) onvoldoende waarborgen biedt ter bescherming van het recht op
vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt en niet voldoet aan de
rechtspraak van het EHRM.

5.9

5.9.1

Grenzen aan en beperkingen op het beginsel van
vertrouwelijkheid
Inleiding

In de vorige paragrafen heb ik de regels met betrekking tot de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat in hoofdlijnen weergegeven. Zoals ik aangaf zijn de geheimhoudingsplicht van de advocaat en het daaraan
gerelateerde verschoningsrecht niet absoluut. Een advocaat hoeft, en in sommige
gevallen ook: kan, niet onder alle omstandigheden een beroep doen op het verschoningsrecht. Met andere woorden: er zijn grenzen aan de bescherming van
het beginsel van vertrouwelijkheid tussen de advocaat en de cliënt. In deze paragraaf wil ik deze grenzen verkennen. Dat zijn deels grenzen die voortvloeien uit
de maatschappelijke ontwikkelingen en waarvan nog niet is te overzien in welke
mate deze grenzen nog zullen worden verlegd. Daarnaast gaat het om grenzen die
inmiddels in een wettelijke regeling of in uitvoeringsregels zijn vastgelegd.

. Bijvoorbeeld als een advocaat zijn cliënt ten onrechte van zijn telefoon gebruik laat maken.
. Rb. Den Haag  juli , ECLI:NL:RBDHA::. Hof Den Haag  oktober
, ECLI:NL:GHDHA::. Zie par. ...
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Toestemming cliënt en noodtoestand

Zoals reeds in par . aan de orde kwam, is in de verhouding tussen advocaat en
cliënt de advocaat degene die beslist of hij zich op zijn geheimhoudingsplicht en
op het verschoningsrecht beroept. De advocaat moet, ook indien hij toestemming
heeft van de cliënt, zelf beoordelen of het naar buiten brengen van informatie in
overeenstemming is met een goede beroepsuitoefening. De vraag of de advocaat
hierin de juiste beslissing heeft genomen en heeft gehandeld als een behoorlijk advocaat kan door middel van een klacht aan de tuchtrechter worden voorgelegd.
Deze zal de beslissing inhoudelijk toetsen. Het gaat er daarbij niet alleen om of
de advocaat de belangen van zijn cliënt met de nodige zorgvuldigheid heeft afgewogen, maar ook of hij heeft gelet op het grotere belang van het vertrouwen in
de advocatuur.
Het kan voorkomen dat het belang van de vertrouwelijkheid moet wijken voor
grotere maatschappelijke belangen. In de literatuur wordt erkend dat als het gaat
om (het voorkomen van) levensbedreigende omstandigheden de advocaat zijn geheimhoudingsplicht mag doorbreken. Dat is bijvoorbeeld het geval als een client meldt op de hoogte te zijn van een voorgenomen aanslag op een getuige.
Ook de tuchtrechter heeft dit bevestigd in een zaak, waarin de klager bij zijn voormalig advocaat doodsbedreigingen had geuit aan het adres van zijn ex-vrouw en
medewerkers van de Raad van de kinderbescherming.
De advocaat die in voorkomend geval grotere maatschappelijke belangen laat
prevaleren, doet in feite een beroep op een noodtoestand, vergelijkbaar met de
term noodtoestand als bedoeld in art.  Sr. De noodtoestand is een rechtvaardigingsgrond voor het doorbreken van het beroepsgeheim. De advocaat zou zich
hierop kunnen beroepen, indien er een ernstig, toekomstig, gevaar dreigt dat zonder het doorbreken van het beroepsgeheim niet kan worden afgewend. Ten aanzien van advocaten zijn er, afgezien van de hiervoor aangehaalde uitspraak van de
tuchtrechter, geen uitspraken bekend waarbij de noodtoestand als reden voor het
. Dat geldt zowel in juridische als in tuchtrechtelijke zin. Indien de advocaat en de cliënt het
hierover niet eens kunnen worden, als gevolg waarvan het vertrouwen over en weer in de
voortgang van de behandeling van de zaak ontbreekt, dient de advocaat zijn werkzaamheden
voor de cliënt te beëindigen, zie regel  lid , Gedragsregels .
. Zie par. .. en .
. Fanoy & Bannier , p.  en . Duijst -a, p.  en . Zie hierover ook par. ..
Hazewinkel-Suringa , p.  e.v. Van Domburg , p. . Prakken & Spronken
, p. .
. Zie ook Bannier , p. .
. Zie par. .. HvD --, nr. .
. Duijst -a, p. .
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doorbreken van het beroepsgeheim is aanvaard. Uitspraken waarin dit wel het
geval is zijn gewezen met betrekking tot de geheimhoudingsplicht van de medicus, bijvoorbeeld als het ging om kindermishandelingof een dronken motorrijder die na behandeling voor verwondingen veroorzaakt door een val weer op zijn
motor wilde stappen.
Indien een beroep op een noodtoestand wordt aanvaard kan de advocaat niet
worden vervolgd op grond van art.  Sr. Ten slotte: art.  Sv bevat een algemeen aangifterecht of klachtrecht voor strafbare feiten die zijn gepleegd. Strikt
genomen, laat art.  lid  Sv het aangifte- of klachtrecht van een verschoningsgerechtigde ongemoeid. Algemeen wordt echter aanvaard dat een advocaat, aan
wie een cliënt heeft toevertrouwd een strafbaar feit te hebben gepleegd, als gevolg
van zijn geheimhoudingsplicht niet het recht heeft hiervan aangifte of melding te
doen.
5.9.3

Eigen verdediging advocaat

Er geldt geen onverkorte geheimhoudingsplicht voor de advocaat in een tegen
hem aanhangig gemaakte tuchtrechtprocedure. Een advocaat moet zich naar behoren kunnen verweren tegen klachten en dat kan met zich meebrengen dat een
advocaat bepaalde stukken overlegt die normaliter onder zijn beroepsgeheim vallen. De tuchtrechter beoordeelt dan of de advocaat overlegging van dergelijke
stukken voor zijn verdediging redelijkerwijze noodzakelijk mocht achten en
mocht verwachten dat de deken en/of de Raad van die gegevens een terughoudend gebruik zou maken.
5.9.4

Zeer uitzonderlijke omstandigheden

Sinds de Notaris Maas-beschikking waarin de HR dit al aannam, is het in de
jurisprudentie aanvaard dat er zich zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen
voordoen, waarin het belang dat de waarheid aan het licht komt moet prevaleren

. Gewetensnood werd niet aanvaard in HvD --, Boekman/Bannier , p. . Zie
par. ..
. Sinds CMT  september , ECLI:NL:TCMT::AE, NJ ,  is dit vaste
jurisprudentie.
. MT Groningen  november , NJ , . Duijst -a, p. .
. Fanoy & Bannier , p. . Zie comm. art.  Sv, Duijst, aant. , suppl.  (aug ).
. Zie hierover par. ..
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boven het belang dat het beroepsgeheim bewaard blijft. Dit standpunt is ook
in de literatuur erkend. Tot nu toe is in de jurisprudentie de aanwezigheid van
dergelijke uitzonderlijke omstandigheden al een aantal keren aangenomen, met
als gevolg dat de advocaat (of andere verschoningsgerechtigde) in die gevallen
geen beroep toekwam op het verschoningsrecht. Deze uitspraken zijn met name
gewezen naar aanleiding van het toepassen van dwangmiddelen tegen advocaten
en andere verschoningsgerechtigden, zoals doorzoeking en inbeslagneming.
Uit de rechtspraak komt naar voren dat de beantwoording van de vraag wanneer sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden niet in een algemene regel
is samen te vatten. Wel valt uit de jurisprudentie een aantal richtlijnen te destilleren, dat ik hierna zal weergeven.
Volgens de HR kan van dergelijke zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake
zijn indien een advocaat zelf wordt verdacht van een ernstig strafbaar feit. Het
enkele feit dat een advocaat als verdachte wordt aangemerkt in een zaak is niet
toereikend om zijn verschoningsrecht te doorbreken. Er moet sprake zijn van
een redelijk vermoeden van schuld aan een ernstig strafbaar feit. In  heeft de
HR nog geoordeeld dat de mate van ‘stevigheid’ van de verdenking daarbij niet
doorslaggevend is.
In HR  november  is voor het eerst met betrekking tot een advocaat aangenomen dat sprake was van zeer uitzonderlijke omstandigheden, als gevolg waarvan het verschoningsrecht moest wijken voor de waarheidsvinding. De
. Zie HR  maart , ECLI:NL:HR::ACNJ , , m.nt. WLH onder HR
 oktober , NJ , . Hierna nog vele malen herhaald, zie bijvoorbeeld: HR
 maart , ECLI:NL:HR::AG:, NJ , , m.nt. WLH; HR  oktober , ECLI:NL:HR::AC, NJ , ; HR  februari , ECLI:NL:HR::AD, NJ , , m.nt. YB onder HR  november , ECLI:NL:HR::ZD, NJ ,  en HR  februari , ECLI:NL:HR::NJ
, ; HR  april , ECLI:NL:HR::AU, NJ , ; HR  mei
, ECLI:NL:HR::AV, RvdW , ; HR  oktober , ECLI:NL:HR::AV, NJ ,  en HR  oktober , ECLI:NL:HR:AW, NJ
,  (In deze laatste twee uitspraken werd terugverwezen omdat afwijzing door de
rechtbank ontoereikend was gemotiveerd); In voorgaande uitspraken was de vraag aan de
orde of er sprake was van zeer uitzonderlijke omstandigheden, maar deze zijn hier niet aangenomen.
. Hazewinkel-Suringa , p.  e.v. Verburg , p. e.v. Verburg , p.  en .
Fernhout , p.  e.v. Prakken & Spronken , p.  en . Fanoy & Bannier
, p.  e.v.
. HR  oktober , NJ , . Zie bijv. ook HR  januari , ECLI:NL:HR::AR.
. HR  december , ECLI:NL:HR::, NJ , . De jurisprudentie van de
HR biedt geen steun voor een zwaardere verdenkingsgraad, aldus A-G Knigge in zijn conclusie bij de beschikking.
. HR  november , ECLI:NL:HR::ZD, NJ ,  m.nt. YB.
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advocaat werd verdacht van deelname aan een criminele organisatie, waarbij de
advocaat met cliënten samenwerkte met het oogmerk om misdrijven te plegen. De
misdrijven zouden voornamelijk hebben bestaan uit het plegen van grootschalige
fraude. Over de vraag welke omstandigheden als zeer uitzonderlijk moeten worden aangemerkt, overwoog de HR het volgende (r.o. ..):
(r.o. ..)“De beantwoording van de vraag welke omstandigheden als zeer uitzonderlijk moeten worden aangemerkt, laat zich niet in een algemene regel
samenvatten. De enkele omstandigheid dat een advocaat als verdachte wordt
aangemerkt, is in ieder geval niet toereikend om zijn verschoningsrecht te doorbreken (vgl. HR  oktober , NJ , ). Dat kan anders zijn bij verdenking van een ernstig strafbaar feit, zoals het vormen van een crimineel samenwerkingsverband van een advocaat met bepaalde cliënten. Dan zal het belang
van die cliënten dat zij ervan moeten kunnen uitgaan dat de advocaat geheim
houdt hetgeen zij hem in die criminele aangelegenheid hebben toevertrouwd
moeten wijken voor het belang dat de waarheid aan het licht komt.(…)”
(r.o. .)”De rechtbank heeft niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door op de in de bestreden beschikkingen toereikend gemotiveerde en niet
onbegrijpelijke gronden als hiervoren vermeld aan te nemen dat in dit geval,
waarbij een advocaat van ernstige misdrijven wordt verdacht waarbij, indien
die verdenking op juistheid berust, de klager als advocaat is betrokken bij een
grootschalige fraude en daarbij misbruik heeft gemaakt van zijn bijzondere
positie als advocaat, zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen welke
rechtvaardigen dat de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de
advocaat jegens zijn medeverdachte cliënten niet langer bescherming verdienen
en het belang van de waarheidsvinding meebrengt dat in zoverre schending van
het beroepsgeheim mag plaatsvinden.”

Na deze uitspraak volgden nog meer uitspraken waarin zeer uitzonderlijke omstandigheden werden aangenomen, ook bij andere professioneel verschoningsgerechtigden. In veel gevallen ging het om verdenking van betrokkenheid van de advocaat of notaris bij een, als “ernstig” gekwalificeerd, strafbaar feit. Soms werden
zeer uitzonderlijke omstandigheden aangenomen terwijl de verschoningsgerechtigde (nog) niet werd verdacht van een strafbaar feit.
. Zie voor de laatste categorie, waarbij ernstige strafbare feiten worden vermoed ten aanzien
van de aan de zorg van een verschoningsgerechtigde toevertrouwde personen, bijvoorbeeld
HR  juni , ECLI:NL:HR::AO, NJ ,  (het verschoningsrecht van
de niet-verdachte Stichting Academisch centrum voor jeugd- en kinderpsychiatrie was in het
geding bij een verdenking tegen twee mede-patiënten van een in het centrum opgenomen
slachtoffer van sexueel misbruik). HR  mei , ECLI:NL:HR::AV, NJ ,
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In de uitspraken waarin de verschoningsgerechtigde werd verdacht van betrokkenheid bij een ernstig strafbaar feit, ging het bijvoorbeeld om het volgende:
verdenking van een advocaat van het beïnvloeden van getuigen; verdenking
van een advocaat van witwassen van grote sommen geld, waarbij ook bleek van
een zwaarwegend onderzoeksbelang jegens de medeverdachten; verdenking van
notarissen van onder andere het doen opnemen van valse opgaven in authentieke akten en het vormen van een crimineel samenwerkingsverband met cliënten met het oog op het ontduiken van vennootschapsbelasting door middel van
ABC-transacties. De HR achtte hier bovendien een zwaarwegend onderzoeksbelang aanwezig en vond dat de waarheidsvinding niet op een minder ingrijpende
wijze kon worden gediend;verdenking van een notaris van het in samenwerking met anderen antedateren van een koopovereenkomst. De HR oordeelde dat
hier sprake was van een zeer ernstig feit, omdat het de kern van het werk van
een notaris raakt en dit het vertrouwen van het notariaat ondermijnt, welk vertrouwen nu juist door het verschoningsrecht moet worden beschermd; verdenking van een notaris van medeplegen van witwassen en medeplegen van valsheid in geschrifte in authentieke akten. Ook hier werd het belang benadrukt dat

.
.
.

.

 (zaak Savannah). HR  juli , ECLI:NL:HR:BP, NJ ,  (doorbreking
van het verschoningsrecht van een arts die nog niet als verdachte werd aangemerkt; zie
over dit arrest ook: Vellinga-Schootstra , p.  e.v. HR  februari , ECLI:NL:HR:BU (vermoedelijke kindermishandeling). HR  december , ECLI:NL:HR::, NJ ,  (vermoedelijke zedendelicten jegens een minderjarige).
HR  juni , ECLI:NL:HR::AD .
HR  juni , ECLI:NL:HR::AT , NJ , .
HR  oktober , ECLI:NL:HR::BA-ECLI:NL:HR::BA. In HR 
oktober , ECLI:NL:HR::BA, NJ , , werd geoordeeld dat de rechtbank onvoldoende had gemotiveerd waarom sprake was van uitzonderlijke omstandigheden.
Zie ook HR  juni , ECLI:NL:HR::AT, NJ , . HR  mei ,
ECLI:NL:HR::AV, NJ , . Zie ook noot F. Vellinga-Schootstra bij HR 
juli , ECLI:NL:HR:, NJ , , die dit ook plaatst tegen de achtergrond van
art.  EVRM.
HR  maart , ECLI:NL:HR::BG, NJ , . Deze uitspraak was het
vervolg op HR  mei , ECLI:NL:HR::BA, NJ , , waarin de HR
het oordeel van de rechtbank, dat sprake was van zeer uitzonderlijke omstandigheden als
gevolg waarvan het verschoningsrecht van een notaris moest wijken voor het belang van de
waarheidsvinding, onvoldoende gemotiveerd achtte. De HR merkte hier nog op dat de rechter die moet oordelen of zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen, niet mag volstaan
met een marginale toetsing, maar zich een eigen, zelfstandig oordeel moet vormen. Zie ook
HR  april , ECLI:NL:HR:AU, NJ , . HR  oktober , ECLI:NL:HR::AV, NJ , . HR  oktober , ECLI:NL:HR::AW,
NJ , . Vgl. Rb Amsterdam --, ECLI:RBAMS::BY  (notaris verdacht van valsheid in authentieke akten, valsheid in geschriften en medeplegen van witwassen).
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de verweten gedragingen raakten aan de kern van de werkzaamheden als, en de
maatschappelijke functie van, notaris. Bovendien werd de doorbreking van het
verschoningsrecht proportioneel geacht; verdenking van een advocaat van witwassen voor een gewelddadig samenwerkingsverband, terwijl de advocaat ten tijde
van de inbeslagneming bijna  jaar op de hoogte moest zijn geweest van de criminele context van deze transacties.
Uit voorgaande uitspraken valt niet direct af te leiden wanneer het strafbare
feit waarvan de verschoningsgerechtigde wordt verdacht ernstig genoeg wordt geacht om te kunnen leiden tot het aannemen van zeer uitzonderlijke omstandigheden. In de literatuur is wel gewezen op een aantal factoren die hierbij een rol
kunnen spelen, te weten: (i) het op het strafbare feit gestelde strafmaximum, (ii)
wie degene is die wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en (iii) de
belangen die worden geschaad door het strafbare feit. Het strafmaximum lijkt
daarbij niet doorslaggevend. Als voorbeeld wordt genoemd een uitspraak van de
HR uit , waarbij een arts werd verdacht van dood door schuld, een culpoos
delict met een relatief laag strafmaximum. De omstandigheid dat de verdachte
een geheimhouder is en met name de omstandigheid dat door het plegen van het
strafbare feit het vertrouwen in de beroepsgroep van de geheimhouder wordt beschaamd speelt een belangrijke rol.
Uit recente uitspraken komt namelijk naar voren dat bij het acht slaan op de
aard en ernst van de strafbare feiten waarvan met name advocaten of notarissen
worden verdacht, meespeelt of de verdenking samenhangt met de kern van de
werkzaamheden van advocaten (of notarissen) en het vertrouwen dat de samenleving in deze beroepen stelt, aantast. De samenleving mag immers vertrouwen op
. HR  juni , ECLI:NL:HR::CA, NJ , .
. HR  mei , ECLI:NL:HR::BH, NJ , . Hier werd ook belang gehecht aan het feit dat het onderzoek zich richtte op zeer ernstige feiten gepleegd door een
samenwerkingsverband van personen, waarvan het effect op de samenleving en de rechtsorde zeer groot is.
. Zie De Vries , p.  e.v. Klein Lenderink , p.  e.v.
. HR  oktober , ECLI:NL:HR::BD, NJ ,  m.n. Leegemate (EMC );
hier werd als doorslaggevend argument aanvaard dat patiënten er in het algemeen op moeten kunnen vertrouwen dat bij een ernstig vermoeden van verwijtbaar ondeskundig handelen van de arts de medische gegevens voor onderzoek beschikbaar zijn. De Vries , p.
, vraagt zich af of de HR bij het kwalificeren van fraude, valsheid in geschrifte en dood
door schuld als een ernstig strafbaar feit, terugkomt op zijn eerdere eis dat het enkel zijn
van verdachte niet voldoende is. Zie ook Bleichrodt in zijn conclusie voor HR  mei ,
ECLI:NL:HR::BC (apothekerszaken). Zie ook Klein Lenderink , p. .
. Zie hierover Van Domburg, p. . De Vries , p. , die de nadruk legt op de belangen
die door het strafbare feit worden geschaad als factor die bijdraagt aan de ernst van een strafbaar feit. Zie ook Klein Lenderink,  p. .
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een integere beroepsuitoefening, waarbij men niet hoeft te vrezen dat advocaten
of notarissen hun beroepsgeheim misbruiken als dekmantel voor het plegen van
strafbare feiten. In de zaak die ten grondslag lag aan een uitspraak van de HR
uit  werd een advocaat verdacht van valsheid in geschrift en oplichting van
de rechtbank. Bij hem waren dossiers in beslag genomen waartegen hij met
een beroep op het verschoningsrecht een klaagschrift had ingediend. De rechtbank achtte het klaagschrift gegrond, en liet daarbij meewegen dat de kerntaak
van een advocaat verschilt van die van een notaris en oordeelde dat het in casu
niet verifiëren van de echtheid van stukken van cliënt door de advocaat niet voldoende zwaarwegend was om het verschoningsrecht te doorbreken. De rechtbank
oordeelde dat de verdenking jegens de advocaat noch samenhing met de kern van
zijn werkzaamheden noch het vertrouwen schaadde dat de samenleving in een
advocaat bij zijn optreden in gerechtelijke procedures moet kunnen stellen. De
HR achtte het oordeel van de rechtbank onbegrijpelijk en vernietigde de beschikking.
Uit de in deze paragraaf genoemde uitspraken komt naar voren dat een inbreuk op het verschoningsrecht niet verder mag gaan dan nodig is voor het aan
het licht brengen van de waarheid en dat de belangen van andere cliënten niet onevenredig mogen worden getroffen.
Ook valt op te maken dat het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat
en cliënt klaarblijkelijk geen bescherming verdient indien de cliënt een advocaat
in vertrouwen neemt die zich kennelijk niet als een behoorlijk advocaat gedraagt.
Anders gezegd: indien een advocaat niet in hoedanigheid van een integer advocaat
handelt en aldus een belangrijke kernwaarde niet in acht neemt.
De aanwezigheid van zeer uitzonderlijke omstandigheden heeft consequenties
voor de bescherming van het verschoningsrecht tijdens de doorzoeking bij advocaten en inbeslagneming van stukken van of bestemd voor een advocaat. In de

. In deze zin ook concl. A-G Knigge bij HR  juli , ECLI:NL:HR::, NJ ,
, onder ..
. HR  juli , ECLI:NL:HR::, NJ , . De advocaat, die voor een cliënt
in civiele procedures optrad in vastgoedtransacties, werd er onder meer van verdacht dat hij
in samenwerking met zijn cliënt schijnprocedures voerde en daarbij valse dagvaardingen en
conclusies had opgesteld en in een civiele procedure opzettelijk gebruik had gemaakt van
valse stukken, zoals een valse schuldbekentenis.
. De HR volgde de conclusie van A-G Knigge. In zijn lezenswaardige conclusie overweegt
Knigge dat criminele samenwerking met een cliënt niet altijd hoeft in te houden dat ook
sprake is van het met cliënten vormen van een criminele organisatie.
. HR  november , ECLI:NL:HR::ZD, NJ ,  m.nt. YB, HR  februari , ECLI:NL:HR::AD, NJ ,  en HR  juni , ECLI:NL:HR::AT, NJ , .
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eerste plaats wijkt het belang dat door het verschoningsrecht wordt gediend in
dat geval voor het belang van de vervolging van strafbare feiten. De hoofdregel
dat een doorzoeking bij een advocaat in het algemeen achterwege dient te blijven
als dat niet kan geschieden zonder schending van het beroepsgeheim kan in geval
van vaststelling van zeer uitzonderlijke omstandigheden terzijde worden geschoven. Er mag dan ruimer worden doorzocht. Dit houdt in dat er, bij het ontbreken van de toestemming van de advocaat, niet alleen maar gezocht mag worden
naar brieven en geschriften die voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het
begaan daarvan hebben gediend, maar ook naar brieven en geschriften die dienen
om de waarheid aan het licht te brengen. Nu het hier een uitzondering op de
hoofdregel betreft, mag dit niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor het
aan het licht brengen van de waarheid. Daarbij moet worden voorkomen dat
de belangen van andere cliënten van de advocaat dan de cliënten die betrokken
zijn bij de strafbare feiten waarvan de advocaat wordt verdacht onevenredig worden getroffen.
Uit de jurisprudentie volgt ook dat het in een dergelijk geval niet aan de advocaat is om te bepalen of, en zo ja, welke stukken onder zijn verschoningsrecht
vallen dan wel of bepaalde brieven en geschriften kunnen dienen om de waarheid
aan het licht te brengen. Dit oordeel komt dan in eerste instantie toe aan de rc, bij
voorkeur in gezamenlijk overleg met de deken van de orde van advocaten in het
desbetreffende arrondissement. Uit de uitspraak van de HR van  mei 
blijkt echter, dat de aanwezigheid van de deken niet altijd vanzelfsprekend wordt
geacht. Ook volgt uit de jurisprudentie dat de toetsing van de rechter dan niet
marginaal is, maar dat deze zich een eigen zelfstandig oordeel moet vormen.
Voor het oordeel dat sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden gelden
HR oktober , ECLI:NL:HR::AC, NJ , .
HR  november , ECLI:NL:HR::ZD, NJ ,  m.nt. YB
HR  juni , ECLI:NL:HR::AO, NJ , .
HR  november , ECLI:NL:HR::ZD, NJ ,  en HR  februari , ECLI:NL:HR::AD, NJ , . HR  oktober , ECLI:NL:HR::BA, NJ , .
. HR  november , ECLI:NL:HR::ZD, NJ ,  m.nt. YB, r.o. ...
HR  juni , ECLI:NL:HR::AD, NJ , . HR  juli , ECLI:NL:HR::, NJ , . Voorzover dat nodig is kan de rc kennisnemen van stukken
die voor de waarheidsvinding van belang zijn (ook al vallen deze onder het verschoningsrecht) en om te beoordelen of en in hoeverre een doorbreking van het verschoningsrecht
gerechtvaardigd is.
. ECLI:NL:HR::BH, NJ , .
. HR  maart , ECLI:NL:HR::BG, NJ , . HR  mei ,
ECLI:NL:HR::BA, NJ , . Er is dan sprake van een volle rechtmatigheidstoets, zie ook Vellinga-Schootstra , p. .
.
.
.
.
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zware motiveringseisen. Aan de feitelijke onderbouwing van dit oordeel worden
hoge eisen gesteld. Voor het aannemen van zeer uitzonderlijke omstandigheden
moeten voldoende concrete aanwijzingen zijn; het enkele feit dat de mogelijkheid
denkbaar is dat zich in een bepaald geval uitzonderlijke omstandigheden voordoen is niet voldoende.
De hiervoor beschreven consequenties gelden ook als de doorzoeking niet bij
de advocaat plaatsvindt, maar bij derden, bijvoorbeeld de cliënt.
De aanwezigheid van zeer uitzonderlijke omstandigheden is ook aan de orde
geweest in het kader van het afluisteren van gesprekken met advocaten. In de zaak
die ten grondslag lag aan de uitspraak van de HR uit , waren tapgesprekken
tussen een advocaat en familieleden van verdachte door de OvJ met machtiging
van de rc aan het procesdossier gevoegd. Het Hof oordeelde dat dit gerechtvaardigd was omdat er sprake was van bijzondere omstandigheden, waaronder de
omstandigheid dat de advocaat had getracht getuigen te beïnvloeden en dat de gegevens uit de tapgesprekken van belang waren voor de waarheidsvinding. De HR
oordeelde echter dat in een geval als dit, waarin de advocaat zelf geen verdachte
was, het de OvJ en de rc bij de toepassing van art. aa lid  Sv niet vrij stond het
belang van het verschoningsrecht af te wegen tegen het belang van de waarheidsvinding. Evenmin stond het hen vrij naar aanleiding van deze afweging de waarheidsvinding te laten prevaleren en op grond hiervan te bepalen dat mededelingen
die normaliter onder het verschoningsrecht vallen konden worden toegevoegd aan
. HR  mei , ECLI:NL:HR::BANJ , . Zie ook HR  mei ,
ECLI:NL:HR::AV, NJ , , (zaak Savannah) waarin de HR het oordeel van
de rechtbank dat sprake was van zeer uitzonderlijke omstandigheden ontoereikend gemotiveerd achtte, onder meer op grond van het feit dat er geen sprake was van een verdenking
tegen de verschoningsgerechtigde (Stichting Thuiszorg) en dat de rechtbank onvoldoende
blijk ervan had gegeven te hebben onderzocht of de relevante gegevens niet op andere wijze
hadden kunnen worden verkregen. Ook in HR  april , ECLI:NL:HR::,
NJ , , m.nt. F. Vellinga-Schootstra achtte de HR het oordeel van de rechtbank dat
de bij de cliënt van de advocaat in beslag genomen stukken aangemerkt konden worden als
corpora of instrumenti delicti, danwel dat sprake was van zeer uitzonderlijke omstandigheden, ontoereikend gemotiveerd. Bertens & Vellinga-Schootstra , p. .
. HR  december , ECLI:NL:HR::, NJ , , met conclusie A-G Knigge,
zie onder .. Het impliceert ook dat de oordelende rechter de beschikking moet hebben
over in beginsel alle relevante gegevens.
. Zie Rb. Utrecht --, ECLI:NL:RBUTR::BN . Hier achtte de rechtbank
het enkele feit, dat de mogelijkheid dat de notaris in samenspraak met en ten behoeve van
koper opzettelijk valselijk een akte zou hebben opgemaakt denkbaar was, onvoldoende concreet om het verschoningsrecht te doorbreken. Het feit dat de inbeslaggenomen stukken op
dit punt helderheid zou kunnen verschaffen maakt dit oordeel niet anders.
. Zie ook HR  maart , ECLI:NL:HR::BJ.
. HR  april , ECLI:NL:HR::BK.
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het dossier. De zittingsrechter moet zelf ten volle toetsen of mededelingen onder
het verschoningsrecht vallen, en indien hij concludeert dat dit het geval is, mogen deze mededelingen niet aan de beslissing ten grondslag worden gelegd. Op
grond van het voorgaande is er bij de toets of voldaan is aan gegevens die bescherming verdienen op grond van art. aa lid  Sv, geen ruimte voor beoordeling
of sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden, waarbij de waarheidsvinding
prevaleert boven het verschoningsrecht.
5.9.5

Wettelijke plicht; Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme

De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van een advocaat kunnen
worden doorbroken door een wettelijke plicht. De wetgever heeft dan besloten
dat het beroepsgeheim en het verschoningsrecht moeten wijken voor andere grote
maatschappelijke belangen.
Een niet onomstreden voorbeeld hiervan is te vinden in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft is
een uitwerking van de Europese anti-witwasrichtlijnen.De eerste Europese
anti-witwasrichtlijn had als doel ‘voorkoming van het gebruik van het financiele stelsel voor het witwassen van geld’ en introduceerde een meldplicht voor financiële instellingen. Omdat er aanwijzingen waren dat na invoering van deze
richtlijn witwassers zochten naar alternatieve methoden van witwassen en hierbij
meer gebruik gingen maken van niet-financiële instellingen, werd in  het
toepassingsbereik van de richtlijn uitgebreid tot juridische en fiscale dienstverleners. In Nederland werd op grond van de implementatiewetgeving, toen nog de
WID en de Wet MOT, deze meldplicht vanaf  juni  mede van toepassing op
. De zittingsrechter mag echter niet zelfstandig de machtigingsbeslissing van de rc toetsen.
. Dit is alleen anders als het gaat om een verdachte advocaat, zie HR  april , ECLI:NL:HR::BK. Zie over de dan toepasselijke procedure ook de OM-Aanwijzing 
en de NOvA-Handleiding.
. Zie hierover ook Duijst -a, p. .
. Stbl. , . In deze wet zijn de oude Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de
Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT) samengevoegd.
. Richtlijn / EEG van de Raad van  juni  tot voorkoming van het gebruik
van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG , L /). Deze “eerste” anti-witwasrichtlijn is inmiddels ingetrokken en vervangen door de derde Europese
anti-witwasrichtlijn, Richtlijn nr. //EG, PbEU L . Inmiddels is op  mei 
de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) /) aangenomen, die uiterlijk juni 
in nationale wetgeving moet worden geïmplementeerd, zie hierover par. ...
. Zie overweging  en  bij de Richtlijn //EG (e Witwasrichtlijn) tot wijziging van
Richtlijn //EEG.
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juridische en fiscale beroepsbeoefenaars. De derde Europese anti-witwasrichtlijn,
die zich ook richtte op het financieren van terrorisme, is in Nederland geïmplementeerd via de Wwft.
De Wwft meldplicht heeft een tweeledig doel: een preventief doel (zo veel mogelijk voorkomen dat bepaalde dienstverleners worden ‘gebruikt’ om geld wit te
wassen) en een repressief doel (het door de meldingen vergemakkelijken van het
opsporen van witwassers). Op grond van de Wwft zijn (onder meer) advocaten
die bepaalde diensten verlenen verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren en
bepaalde (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de Financiële
Inlichtingen Eenheid (FIE). De meldplicht is een wettelijke doorbreking van
de geheimhoudingsplicht van de advocaat. De Wwft offert het belang van de vertrouwelijkheid op aan het belang van de bestrijding van criminaliteit, meer specifiek het bestrijden van witwassen en de financiering van terrorisme.
Voor advocaten gelden de verplichtingen uit de Wwft slechts als ze zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij:
a) het aan-of verkopen van registergoederen;
b) het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
c) het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen, of soortgelijke
lichamen als bedoeld in art.  lid  onderdeel b AWR;
d) het aan- of verkopen dan wel overnemen van (aandelen in) ondernemingen;
e) werkzaamheden op fiscaal gebied;
f ) het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed; en
g) het optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële
of onroerende zaak transactie.
Als een advocaat op voornoemde terreinen advies of bijstand verleent geldt er echter
een vrijstelling voor zover de advocaat voor de cliënt werkzaamheden verricht betreffende de bepaling van diens rechtspositie (met inbegrip van het eerste gesprek met
de cliënt dat onder alle omstandigheden vertrouwelijk blijft), diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.
. De Wwft is op  augustus  in werking getreden.
. Stouten , p. . Kamerstukken II -,  , nr. , p..
. Voorheen Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Zie voor het cliëntenonderzoek art.  e.v.
Wwft en voor de meldplicht art.  Wwft.
. Art.  lid a onder  en  Wwft.
. Art.  lid  Wwft. Zoals volgt uit overweging  bij de derde Witwasrichtlijn, beoogde deze
de verplichtingen uit de richtlijn in overeenstemming te brengen met de aanbevelingen van
de FATF. Stouten , p. . Zie par. ...
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Voor wat betreft de meldplicht die op advocaten rust geldt het volgende. Om
te bepalen of er sprake is van een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft
heeft de wetgever een zogenaamde indicatorenlijst vastgesteld. Als sprake is van
een objectieve indicator (zoals bij transacties van € . of meer, betaald aan of
door tussenkomst van de beroepsbeoefenaar in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen) moet verplicht gemeld worden, binnen veertien dagen na het bekend worden met de ongebruikelijke transactie (bij transacties
van € . of meer, betaald aan of door tussenkomst van de beroepsbeoefenaar
in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen). Indien
sprake is van een subjectieve indicator is er nog enige beoordelingsruimte voor de
advocaat. In het laatste geval zal de advocaat moeten beoordelen of sprake is van
een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kan houden met witwassen of financiering van terrorisme. Indien de advocaat van oordeel
is dat hiervan sprake is zal hij dat moeten melden. De advocaat moet niet alleen
melden als een transactie is verricht, maar ook als deze slechts was voorgenomen
en uiteindelijk niet wordt uitgevoerd.
Ten slotte rust op de advocaat op grond van art.  lid  van de Wwft ook nog
het zogenaamde tipping-off verbod: de advocaat mag een door hem verrichte melding niet aan zijn cliënt laten weten. De advocaat mag wel zijn cliënt trachten af
te houden van de voorgenomen transactie. Het tipping-off verbod maakt inbreuk op de vertrouwensband tussen de advocaat en zijn cliënt. De Nederlandse
advocatuur heeft zich lang verzet tegen deze regelgeving met als voornaamste argument dat deze wetgeving een ontoelaatbare beperking op het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt oplevert.

. Thans opgenomen als bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen
en financieren van terrorisme, Stb. , . Het begrip ‘transactie’ is in de wet als volgt
gedefinieerd: handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt
waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen. In Nederland betreft de meldingsplicht ‘ongebruikelijke transacties’, terwijl in de
derde Witwasrichtlijn gericht is op het melden van ‘verdachte transacties’. Stouten , p.
 verwijst voor de achterliggende reden naar het vooropstellen van de preventieve werking
van de wet door de wetgever.
. In art.  lid  Wwft is opgenomen dat beroepsbeoefenaren die op redelijke gronden een
melding doen van een ongebruikelijke transactie niet om die reden kunnen worden vervolgd
op grond overtreding van art.  Sr.
. Art.  lid  Wwft.
. Voor kritiek op de meldplicht voor advocaten, zie bijv: Spronken , p. ; Huydecoper
; Van de Hoeven en Visser ; Knapen ; Zie hierna par. ...
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Het toezicht op grond van deze wet wordt uitgeoefend door of namens de
plaatselijke deken, onder andere door per steekproef uitgevoerde audits. Ingeval een advocaat geen goede administratie bijhoudt waardoor het toezicht wordt
gefrustreerd kan hij tuchtrechtelijk worden aangepakt.
5.9.6

Doorbreking geheimhoudingsplicht in Advocatenwet

Met ingang van  januari  is in de Advocatenwet in een aantal bepalingen
een doorbreking van de geheimhoudingsplicht van de advocaat opgenomen. Ten
behoeve van het houden van het toezicht op advocaten door de deken zijn advocaten, hun medewerkers en personeel en andere bij de beroepsuitoefening betrokken personen niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in art. a
Advocatenwet. Een zelfde doorbreking van de geheimhoudingsplicht is er ook
ten behoeve van het verrichten van: kwaliteitstoetsen bij advocaten, een door de
voorzitter van de raad van discipline gelast tuchtrechtelijk vooronderzoek en een
onderzoek in het kader van de procedure inzake de onbehoorlijke praktijkuitoefening.
Kwaliteitstoetsen worden verricht door een door de algemene raad aangewezen
deskundige. Een tuchtrechtelijk vooronderzoek geschiedt door de deken, een lid
of griffier van de raad van discipline en een ‘art. d onderzoek’ door een door de
voorzitter van de raad van discipline benoemde rapporteur. Kwaliteitstoetsers en
rapporteurs hoeven niet altijd advocaten te zijn. Om het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt te waarborgen is voor de betrokken functionarissen die hun specifieke taak uitoefenen een geheimhoudingsplicht opgenomen, die
gelijk is aan de in art. a Advocatenwet opgenomen geheimhoudingsplicht. Ten
aanzien van de kwaliteitstoetsers, de vooronderzoekers en de rapporteurs is daarbij
ook art.  Sv van overeenkomstige toepassing bepaald. Hiermee is beoogd dat
genoemde functionarissen bij de uitoefening van hun specifieke taak, ten aanzien
van informatie die onder de geheimhoudingsplicht van de advocaat valt, ook een
beroep kunnen doen op het (afgeleide) verschoningsrecht. Een verwijzing naar
. Art. a lid  Advocatenwet. Voorheen berustte het toezicht bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT).
. Zie bijv. HvD --, ECLI:NL:TAHVD::YA, nr. .
. Art. a lid  Advocatenwet. Vgl. regel , Gedragsregel .
. Zie respectievelijk art.  lid , art. m en art. d lid  Advocatenwet.
. Zie art.  lid , a lid , m en  lid  Advocatenwet.
. Zie amendement Van der Steur van  maart , Kamerstukken II, -,  ,
nr. , p. . Uit de toelichting blijkt dat Van der Steur er ten onrechte van uit gaat dat art.
 Sv van toepassing is op iedereen die uit hoofde van zijn beroep of betrekking een geheimhoudingsplicht heeft. Deze simpele verwijzing naar art.  Sv lijkt mij dan ook wat
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art.  Sv is voor het uitoefenen van toezicht door de deken achterwege gelaten. In de jurisprudentie van de tuchtrechter is reeds uitgemaakt dat de deken
in zijn toezichthoudende taak een beroep op het verschoningsrecht toekomt.

5.10

5.10.1

Knelpunten en verbeterpunten met betrekking tot
regelgeving en toepassing van de geheimhoudingsplicht
en het verschoningsrecht in de praktijk.
Inleiding

In deze paragraaf signaleer ik een aantal knelpunten en verbeterpunten in de regelgeving en of de toepassing van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht in de Nederlandse praktijk. Ik heb bij de samenstelling van dit overzicht
enerzijds onderzocht of een regeling of toepassing van de regeling strijdig is met
het doel van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt. Anderzijds heb ik onderzocht of er is voldaan aan de minimumwaarborgen die voortvloeien uit de jurisprudentie van het EHRM en het HvJ EU.
5.10.2

Zeer uitzonderlijke omstandigheden

De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht zijn niet absoluut. In de jurisprudentie van de HR is aanvaard, dat de in de Notaris Maas beschikking bevestigde
en tot algemeen rechtsbeginsel verheven principiële belangenafweging, in zeer uitzonderlijke omstandigheden anders kan uitpakken. Met andere woorden: er kunnen zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen, waarin het belang van de
gegarandeerde vertrouwelijke communicatie met bepaalde vertrouwenspersonen

.
.
.
.

kort door de bocht. Ik ben echter van mening, dat nu de hier bedoelde onderzoeks – en
toetsingsbevoegdheden beogen bij te dragen aan een goede beroepsuitoefening van de advocaat en het vertrouwen in de advocatuur, een beroep op het afgeleide verschoningsrecht voor
een effectieve vervulling van deze taak onmisbaar is, net zoals dat het geval is bij toezicht
door de deken. Zie ook Bannier e.a. .
Ook op dit punt is Van der Steur te makkelijk, omdat hij concludeert dat de deken, als
advocaat, een geheimhoudingsplicht heeft uit hoofde van zijn beroep en op die grond een
beroep kan doen op art.  Sv.
Zie HvD --, Adv. bl. --, nr. . Zie Bannier e.a. .
In par. .. heb ik het doel van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en client uitgewerkt.
Zie voor de minimumwaarborgen hoofdstuk .
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niet langer prevaleert boven het belang van de waarheidsvinding. In de uitspraken
die volgden op de Notaris Maas- beschikking werd benadrukt dat niet in een algemene regel was samen te vatten wanneer sprake zou zijn van dergelijke uitzonderlijke omstandigheden. In  is ten aanzien van het verschoningsrecht van de
advocaat voor het eerst de aanwezigheid van zeer uitzonderlijke omstandigheden
aangenomen in de situatie dat een advocaat werd verdacht van een crimineel samenwerkingsverband met een aantal cliënten. Het uitgangspunt dat de verdenking van een advocaat (of andere verschoningsgerechtigde) van een ernstig strafbaar feit als zeer uitzonderlijke omstandigheid kan worden aangemerkt, als gevolg
waarvan het belang van het beroepsgeheim dient te wijken voor het belang van de
waarheidsvinding, is nadien in de jurisprudentie regelmatig herhaald. Het concept
van de zeer uitzonderlijke omstandigheden is tot op heden niet in een algemene
regel samengevat. Ik heb twee bezwaren tegen het in de jurisprudentie ontwikkelde concept van de zeer uitzonderlijke omstandigheden.
Mijn eerste bezwaar richt zich tegen de individuele belangenafweging van de
rechter bij het aannemen van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Uit de Notaris Maas beschikking volgt mijns inziens dat er met het oog op de rechtszekerheid geen ruimte is voor een afweging door een rechter van de met een concreet
geval gemoeide belangen achteraf. Uit de jurisprudentie – met name gewezen in
het kader van het toepassen van dwangmiddelen tegen advocaten – blijkt echter
dat de rechter wel afwegingen maakt op grond van de omstandigheden van het
geval. In par. .. kwam naar voren, dat als het gaat om het verschoningsrecht
van de advocaat, tot nu toe zeer uitzonderlijke omstandigheden werden aangenomen bij verdenking van de advocaat van een als “ernstig” gekwalificeerd strafbaar
feit. Uit de jurisprudentie blijkt dat de aard en de ernst van het strafbare feit kan
variëren. Bovendien worden ook andere factoren meegewogen, zoals het bestaan
van een zwaarwegend onderzoeksbelang jegens de mede-verdachten, de aard en
de omvang van de gegevens waarop de inbeslagneming rust en de omstandigheid
dat de waarheidsvinding niet op minder ingrijpende wijze kan worden gediend.
Zoals ik in par. .. aangaf is bij andere professionele verschoningsgerechtigden
(met name artsen of zorgsinstellingen) ook in sommige gevallen de aanwezigheid
van zeer uitzonderlijke omstandigheden aangenomen, terwijl geen sprake was van
verdenking van een ernstig strafbaar feit van de verschoningsgerechtigde.
De vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaat en cliënt wordt
ook beschermd door art.  en  EVRM. Uit de jurisprudentie van het EHRM
volgt dat eventuele op grond van het nationale recht toegelaten beperkingen op
het beroepsgeheim van de advocaat, onderworpen worden aan een legaliteitstoets,
een legitimiteitstoets en een noodzakelijkheidstoets. Dat houdt onder meer in dat:
) het beroepsgeheim alleen beperkt mag worden in bijzondere omstandigheden;
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) de rechtsgrond voor de beperking voorzienbaar en toegankelijk moet zijn en
strikt moet zijn ingekaderd, en ) sprake moet zijn van toereikende waarborgen
tegen misbruik van het beroepsgeheim. Nu uit de jurisprudentie blijkt van een
individuele belangenafweging door de rechter op grond van de omstandigheden
van het geval, is voor rechtzoekenden en advocaten mijns inziens niet voldoende
voorzienbaar welke factoren bij het aannemen van zeer uitzonderlijke omstandigheden de doorslag zullen geven. Dit doet afbreuk aan de voor de bescherming van
vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt vereiste rechtszekerheid en
is in strijd met de legaliteitseis.
Mijn tweede bezwaar richt zich tegen het aanmerken van de verdenking van
een advocaat als zeer uitzonderlijke omstandigheid, als gevolg waarvan het belang
van vertrouwelijkheid moet wijken voor het belang van de waarheidsvinding. Uit
jurisprudentie van de HR volgt dat in het geval van advocaten voor het aannemen
van zeer uitzonderlijke omstandigheden met name doorslaggevend wordt geacht
of de verdenking van de advocaat samenhangt met de kern van de werkzaamheden
van de advocaat dan wel of de advocaat misbruik heeft gemaakt van zijn bijzondere positie, waardoor het vertrouwen in de beroepsuitoefening wordt aangetast.
Ik ben van oordeel dat, als het gaat om verdenking van een advocaat van het op
verzoek van of in overleg met zijn cliënten faciliteren, (mede) plegen of verhullen
van een (ernstig) strafbaar feit, de vraag of de tussen de advocaat en zijn cliënt
gewisselde stukken door het verschoningsrecht worden beschermd los staat van
de vraag of er zeer uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn. De voorvragen
die in dat geval gesteld zouden moeten worden, is of de cliënt de advocaat wel in
hoedanigheid van advocaat heeft benaderd en of de advocaat in die hoedanigheid
heeft gehandeld. Dat is mijns inziens niet het geval.
Zoals ik in par. .. aangaf, kunnen cliënten die een advocaat inschakelen om
hen behulpzaam te zijn bij het plegen van strafbare feiten niet gerechtvaardigd
vertrouwen op de bescherming van het verschoningsrecht. Advocaten die op
een dergelijk verzoek ingaan maken dan misbruik van hun bijzondere positie. Dat
. Zie ook Mevis , p. , die stelt dat het aanwijzen van gevallen die als zeer uitzonderlijk kunnen worden aangemerkt door de wetgever dient te geschieden. Zie ook Bertens &
Vellinga – Schootstra, p. , die aanbeveelt om het concept van zeer uitzonderlijke omstandigheden te codificeren.
. Zie ook Verburg , p. -; Kraan , p. ; Prakken & Spronken , p. ;
Vranken , p. . In deze zin ook Bertens-Vellinga-Schootstra , p. . Zie ook
concl. Vellinga voor HR  oktober , ECLI:NL:HR::BA, NJ , . Zie
ook concl. A-G Jörg voor HR  oktober , ECLI:NL:HR::BN, NJ ,
, die stelt dat het verschoningsrecht slechts ziet op de informatie die de beroepsbeoefenaar ontvangt in de normale beroepsuitoefening en dus niet ziet op het door advocaten
faciliteren van strafbare feiten.
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betekent dat de onder deze omstandigheden tussen cliënt en advocaat gewisselde
stukken die betrekking hebben op het strafbare feit waarvan de advocaat wordt
verdacht, niet worden beschermd door het professionele verschoningsrecht van
de advocaat. Er hoeft in dat geval geen belangenafweging te worden gemaakt. De
advocaat kan zich niet verzetten tegen kennisneming van stukken die dienen om
de waarheid aan het licht te brengen met een beroep op het professionele verschoningsrecht. Van belang hierbij is mijns inziens dat er voorafgaand aan de doorzoeking tot inbeslagneming sprake moet zijn van een dergelijke verdenking van de
advocaat. De doorzoeking bij de advocaat moet bovendien nog steeds voldoen
aan de uit de Nederlandse jurisprudentie en de jurisprudentie van het EHRM
voortvloeiende eisen die de vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en client beogen te waarborgen. De advocaat blijft immers in beginsel verschoningsgerechtigde ten aanzien van andere zaken voor de betreffende cliënt waar geen verdenking van strafbare feiten aan de orde is en ten aanzien van zijn andere cliënten.
In de Contourennota die is opgesteld in het kader van de voorgenomen modernisering van het wetboek van Strafvordering wordt voorgesteld het concept van
zeer uitzonderlijke omstandigheden zoals dat is ontwikkeld in de jurisprudentie
te codificeren. Met het oog op de voorzienbaarheid en de rechtszekerheid is het
naar mijn oordeel aan te bevelen om in te wet op te nemen in welke uitzonderlijke
gevallen het belang van het verschoningsrecht moet wijken voor het belang van
de waarheidsvinding. Ik acht het wel van belang dat daarbij ten aanzien van het
verschoningsrecht van advocaten een helder onderscheid wordt gemaakt tussen
de aanwezigheid van zeer uitzonderlijke omstandigheden en het vallen onder het
bereik van het verschoningsrecht.
5.10.3

Procedure toetsing verschoningsrecht door rechter en waarborg deken

In de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit werd bijna terloops een nieuwe, snellere procedure ingevoerd om, in geval
van een doorzoeking en inbeslagname van stukken waarbij advocaten of notarissen (of andere verschoningsgerechtigden) zich op het verschoningsrecht beroepen, te beoordelen of stukken onder het verschoningsrecht vallen. De op grond
. Dat laat onverlet dat een verdachte advocaat een beroep zou kunnen doen op het verschoningsrecht ex art.  Sv en niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling.
. Zie concl. A-G. Knigge onder . bij HR  juli , ECLI:NL:HR::NJ , ,
die zegt dat er geen sprake mag zijn van een ‘fishing expedition’. Zie ook EHRM  juli
, ECLI:NL:XX::BK, NJ , .
. Contourennota  september , kenmerk , p. .
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van deze wet ingevoerde gewijzigde tekst van art.  Sv is mijns inziens niet goed
doordacht en biedt onvoldoende handvatten en waarborgen voor een procedure
van toetsing van een beroep op het verschoningsrecht bij een doorzoeking en inbeslagneming.
In de MvT bij het oorspronkelijke wetsvoorstel wordt ingegaan op twee specifieke situaties: de doorzoeking ter inbeslagneming van stukken bij een verschoningsgerechtigde en de doorzoeking van de kantooradministratie van een onderneming, waarbij vaak grote hoeveelheden stukken in beslag worden genomen
door de OvJ en achteraf blijkt dat er mogelijk geheimhoudersstukken tussen zitten. Uit de toelichting blijkt dat wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het
de rechter-commissaris is die “oordeelt” of stukken van een notaris of advocaat in
beslag kunnen worden genomen. Deze veronderstelling gaat in de eerste plaats
voorbij aan de terzake geldende, in de jurisprudentie ontwikkelde, hoofdregel
dat het de verschoningsrechtigde is die bij een doorzoeking in eerste instantie beoordeelt of stukken object zijn van het verschoningsrecht. Dit standpunt dient
door politie en justitie te worden geëerbiedigd, tenzij dit standpunt ‘evident onjuist’ is. Uit de jurisprudentie volgt dat het oordeel, dat redelijkerwijze geen
twijfel erover kan bestaan dat het door de verschoningsgerechtigde ingenomen
standpunt onjuist is, in eerste instantie toekomt aan de rc, bij voorkeur in gezamenlijk overleg met de deken. Voor zover dat noodzakelijk is, mag de rc in dat geval kennis nemen van de desbetreffende stukken. Als de aanwezigheid van zeer
. Zie par. .. voor de tekst van art.  Sv.
. Zie MvT, p. : “Deze stukken moeten in voorkomende gevallen verzegeld worden en aan de
rechter-commissaris voorgelegd voor een beslissing over inbeslagneming en kennisneming.
In beide situaties geldt dat indien de rechter-commissaris oordeelt dat stukken van de advocaat of notaris in beslag kunnen worden genomen, deze meestal niet ter beschikking van de
officier gesteld, maar verzegeld worden”, Kamerstukken II /,  , nr. . Zie ook
MvT, p. : “De rechter-commissaris is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over de vraag of
stukken waarop mogelijk een verschoningsrecht kan gelden, en ten aanzien waarvan de verschoningsgerechtigde zich inderdaad op zijn verschoningsrecht beroept, omdat hij van mening is dat zijn plicht tot geheimhouding zich over de bewuste stukken uitstrekt, in beslag
mogen worden genomen. (..) De rechter-commissaris kan in beide gevallen in het kader van
zijn beslissing over inbeslagneming kennis nemen van de inhoud van de stukken.
. Dit uitgangspunt geldt ook als een advocaat zich bij een getuigenverhoor op het verschoningsrecht beroept. HR  maart , ECLI:NL:HR::AC, NJ , . HR 
juni , ECLI:NL:HR:AC, NJ , .
. HR  november , ECLI:NL:HR::ZC, NJ , . Later nog bevestigd in o.m. HR  september , DD , , HR  november , ECLI:NL:HR::ZD, NJ , , HR  februari , ECLI:NL:HR::AD,
NJ ,  en HR  april , ECLI:NL:HR::AU, NJ , .
. Zoals ik in par. .. aangaf, lijkt de HR hiermee terug te komen op het uitgangspunt dat
dit slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden zou gelden en dat de toetsing door de rc
marginaal en terughoudend dient te zijn.
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uitzonderlijke omstandigheden wordt aangenomen, geldt dat dit oordeel in eerste
instantie toekomt aan de rechter-commissaris, bij voorkeur in gezamenlijk overleg
met de deken. De hoofdregel, dat het oordeel van de verschoningsgerechtigde het
uitgangspunt is dat door de rechter marginaal en terughoudend wordt getoetst,
geldt in dat geval niet. Zowel in het geval van een doorzoeking bij een advocaat
als in het geval van een doorzoeking bij een derde (bijvoorbeeld de cliënt) geldt
dat de verschoningsgerechtigde altijd in de gelegenheid moet worden gesteld om
zich uit te laten.
De nieuwe regeling van art.  Sv geeft geenszins de voorgaande gaandeweg,
met het oog op de bescherming van het beroepsgeheim en verschoningsrecht,
in de jurisprudentie ontwikkelde regels weer. Bovendien geeft de regeling geen
aanknopingspunten voor de wijze van toetsing door de rechter en het al dan niet
hiertoe kennisnemen van stukken. Daarnaast wordt noch in art.  Sv, noch
in de toelichting aandacht besteed aan de in de praktijk aanbevolen procedure,
waarin de deken ter waarborging van het verschoningsrecht kan worden ingeschakeld, (onder meer) om de advocaat voor te lichten en om toezicht te houden bij
de selectie van stukken en bij de oordeelsvorming of stukken onder het verschoningsrecht vallen. De waarborg van een onafhankelijk toezichthouder, zoals de
deken, wordt in de jurisprudentie van het EHRM uitdrukkelijk erkend. Voorkomen moet worden dat bij een inbeslagneming te lichtzinnig kennis van de stukken wordt genomen. Indien achteraf blijkt dat het gaat om stukken die onder de
geheimhoudingsplicht vallen levert dit een inbreuk op het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt op. In de jurisprudentie van de HR wordt deze
procedure weliswaar aanbevolen, maar nog niet als standaard waarborg erkend. In
de huidige regeling van art.  Sv is ten onrechte geen rekening gehouden met de
rol van de deken of andere onafhankelijke toezichthoudende instantie.
In de toelichting bij art.  Sv wordt ten onrechte de indruk gewekt, dat het
afwachten van het kennisnemen van de stukken tot de definitieve uitslag van de
klaagschriftprocedure van art. a Sv, slechts als doel heeft te voorkomen dat
“achteraf als onrechtmatig beoordeelde kennisneming van de inhoud van stukken, gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de bewijsverzameling in de strafzaak”. Hiermee wordt miskend dat het doel van deze regeling in de eerste plaats
zou moeten zijn de bescherming van het belang dat eenieder zich vrij en zonder
vrees van openbaarmaking van het besprokene tot een hulpverlener voor bijstand
en advies kan wenden.
. Zie HR  mei , ECLI:NL:HR:BA, NJ , ; HR  mei , ECLI:NL:HR::; HR  juni , ECLI:NL:HR::, NJ , : de rechter
mag kennisnemen van de stukken om zich een eigen zelfstandig oordeel te vormen.
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De regeling van art.  Sv voldoet hiermee naar mijn oordeel niet aan de eis
van voorzienbaarheid en kent geen toereikende waarborgen ter bescherming van
het beroepsgeheim van de advocaat.
5.10.4

Discussie verschoningsrecht en uitbreidende palet aan werkzaamheden advocaat

Het verschoningsrecht van de advocaat is gekoppeld aan de hoedanigheid van
de advocaat. Het is dan van belang dat de advocaat informatie heeft ontvangen
of uitgewisseld ‘in de normale beroepsuitoefening’. In par. .. kwam aan de
orde dat soms, in mijn ogen onnodige, discussies worden gevoerd of bepaalde
werkzaamheden van de advocaat wel onder ‘normale beroepsuitoefening’ kunnen
worden geschaard en onder de reikwijdte van het verschoningsrecht vallen. Ook
blijkt uit twee in  gegeven uitspraken, dat de rechter ten aanzien van bepaalde
werkzaamheden twijfels had of deze werkzaamheden tot de kerntaak van de advocaat behoren.
In één zaak ging het om een door advocaten in opdracht van een cliënt uitgevoerd intern feitenonderzoek naar de gang van zaken binnen het bedrijf van client, ook wel aangeduid als een ‘forensisch feitenonderzoek’. De rechtbank wees
ten aanzien van dit onderzoeksrapport een beroep op het verschoningsrecht af,
onder meer omdat het geen juridische bevindingen, kwalificaties of conclusies bevatte. Ik ben van mening dat de rechtbank in deze zaak de afwijzing van het beroep op het verschoningsrecht onvoldoende heeft gemotiveerd. Het doen van een
feitenonderzoek is voor advocaten een voor de hand liggende werkzaamheid als
basis voor het verlenen van juridisch advies, zodat zonder gedegen toelichting niet
valt in te zien waarom de advocaat hierbij, evident niet in hoedanigheid zou zijn
benaderd. De hoofdregel is immers dat het uitgangspunt van de verschoningsgerechtigde op dit punt leidend is, tenzij dit redelijkerwijze niet juist kan zijn.
Ten slotte wordt in de voorbereidende (discussie)stukken in het kader van
de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering voorgesteld om het

. Rb. Den Haag  januari , ECLI:NL: RBDHA::. Zie ook HR  november
, ECLI:NL:HR::. Anders dan A-G Knigge in zijn conclusie bij dit arrest,
ben ik van oordeel dat het voor de vraag of bepaalde werkzaamheden ‘bij de advocaat horen’ niet relevant is of werkzaamheden ook door anderen, bijvoorbeeld accountants, kunnen
worden verricht.
. Een gedegen toelichting van de rechter ontbrak in dit geval. Fanoy , p. . Zie ook de
noot van S.R. van Breukelen bij deze uitspraak, gepubliceerd in JOR , .
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verschoningsrecht te koppelen aan bepaalde werkzaamheden van de advocaat.
Deze discussie doet afbreuk aan de voor de vertrouwelijkheid tussen advocaat en
cliënt vereiste rechtszekerheid. Het uitbreidende palet van werkzaamheden van
de advocaat zou naar mijn mening geen consequenties moeten hebben voor de
reikwijdte van het verschoningsrecht, zolang de advocaat is benaderd om in een
juridische context en met het oog op zijn beroepsspecifieke kennis en ervaring een
rechtzoekende te adviseren en/of in rechte bij te staan. Het uitgangspunt moet
zijn dat het standpunt van de advocaat dat hij in deze hoedanigheid is benaderd
leidend is, tenzij dit evident onjuist is.
5.10.5

Verschoningsrecht en communicatie met derden

Als uitgangspunt in de jurisprudentie is aanvaard dat, ‘alles wat aan de geheimhouder als zodanig is medegedeeld, ook als aan hem toevertrouwd heeft te gelden’.
De HR heeft met dit uitgangspunt willen aangeven dat voor de toepassing van het
verschoningsrecht geen onderscheid moet worden gemaakt tussen vertrouwelijke
en minder vertrouwelijke gegevens. Een andersluidende conclusie zou volgens de
HR leiden tot onwenselijke rechtsonzekerheid. Rechtzoekenden moeten immers de ‘zekerheid’ hebben dat ze vrijelijk met een advocaat of andere verschoningsgerechtigde kunnen spreken. Hierbij is ook aanvaard, dat correspondentie
met derden en van derden verkregen stukken onder het verschoningsrecht kunnen
vallen. Voor een goede voorbereiding van een zaak of advies moet een advocaat
onbelemmerd informatie kunnen opvragen bij derden, zijn cliënt kunnen vragen
ten behoeve van de advisering interne rapporten op te laten stellen en met potentiële getuigen kunnen communiceren.
Vertegenwoordigers van het OM hebben in diverse publicaties voorgesteld om
de reikwijdte van het verschoningsrecht te beperken tot uitsluitend communicatie
tussen advocaat en cliënt. Dit uitgangspunt dat communicatie met derden ook
onder de bescherming van het verschoningsrecht kan vallen, leidt in de praktijk
tot problemen bij doorzoekingen, waarbij – in mijn ogen onnodige – discussies
ontstaan over de vraag of bepaalde stukken onder het verschoningsrecht vallen.
Een door het OM voorgestane algehele uitsluiting van communicatie met derden
acht ik in strijd met het doel van het verschoningsrecht.
. Zie de brief van de minister van justitie en veiligheid aan de Tweede Kamer d.d.  november , kenmerk , p. .
. HR  maart , ECLI:NL:HR::AC, NJ , . HR  juni , ECLI:NL:HR:AC, NJ , .
. Zie par. ...
. Van der Boon . Mooijen .
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In een zaak uit  waarin de HR uitspraak heeft gedaan, kwam onder meer
de vraag aan de orde, of correspondentie tussen derden die in cc naar de verschoningsrechtigde (notaris) was verzonden onder het verschoningsrecht viel. Deze
vraag is onvoldoende beantwoord gebleven. Het ging om onderhandelingen tussen contractspartijen. De HR honoreerde het oordeel van de rechtbank, dat correspondentie tussen enerzijds degene die zich tot de verschoningsgerechtigde heeft
gewend en anderzijds derden die niet verschoningsgerechtigd zijn, niet onder het
verschoningsrecht valt. Het enkele feit dat een verschoningsgerechtigde in de cc
is vermeld is niet voldoende om aan te nemen dat correspondentie wel onder het
verschoningsrecht valt, aldus de HR. Dit oordeel miskent, dat ook in dit geval het
standpunt van de verschoningsgerechtigde, die zich in ieder geval over deze correspondentie zou moeten kunnen uitlaten, leidend zou moeten zijn.
5.10.6

Begrip ‘advies’ in Wwft

Op grond van de Wwft rust op advocaten een meldplicht als zij aan cliënten advies of bijstand verlenen op bepaalde in die wet omschreven terreinen. Met het
oog op de bescherming van de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt geldt er
een vrijstelling voorzover de advocaat, kort gezegd, voor de cliënt werkzaamheden
verricht betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging
en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.
Uit de parlementaire stukken voorafgaand aan de invoering van de Wwft volgt
dat met ‘het bepalen van de rechtspositie van de cliënt’ niet het verlenen van juridisch advies wordt bedoeld. Daarmee wordt slechts bedoeld het voeren van
een eerste verkennend gesprek met de cliënt, teneinde te kunnen vaststellen welke
vorm van bijstand van de advocaat wordt verlangd. Niet-procesgebonden juridische advisering die wordt verleend na het voeren van een eerste verkennend
gesprek, bijvoorbeeld: het geven van juridisch advies bij het opstellen van een
. HR  januari , ECLI:NL:HR::.
. Dit zou slechts anders moeten zijn, indien het standpunt van de verschoningsrecht evident
onjuist is, bijvoorbeeld als hij niet als verschoningsgerechtigde was betrokken bij deze onderhandelingen. Ook zou een beroep op het verschoningsrecht kunnen worden ontzegd,
als de onderhandelingen tot overeenstemming hebben geleid, zie hierover par. ... A.G.
Knigge vond het oordeel van de rechtbank op dit punt ook te kort door de bocht.
. Zie par. ...
. Zie Kamerstukken I -,  , E Nadere memorie van antwoord, p. . Zie ook
Nota van toelichting bij het besluit van  februari , Stb. , , p.  en . Kamerstukken II -,   en  , nr. , p. . Handelingen II -, ,
p. . Zie hierover ook Stouten , p.  e.v.
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overeenkomst, valt in Nederland niet onder de vrijstelling. Dit houdt naar mijn
mening een te vergaande beperking in van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt.
Deze beperking op het beroepsgeheim en het verschoningsrecht gaat verder
dan waartoe de derde Europese witwasrichtlijn verplicht en is naar mijn mening
in strijd met de vierde witwasrichtlijn. Evenmin is in de Nederlandse regeling
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om als waarborg van het beroepsgeheim de
melding door advocaten te laten doen aan een zelfregulerend orgaan. De Nederlandse regeling van de meldplicht voor advocaten voldoet naar mijn mening niet
aan de eis van voorzienbaarheid en aan het noodzakelijkheidsvereiste in de zin van
art.  EVRM.
5.10.7

Corpora et instrumenti delicti

Brieven of geschriften, die voorwerp uitmaken van het strafbare feit of tot het
begaan daarvan hebben gediend vallen buiten de bescherming van art.  Sv.
Dergelijke stukken kunnen geen object zijn van het aan de advocaat toekomende
verschoningsrecht. Uit een aantal uitspraken van de HR uit  en uit publicaties van het OM blijkt dat de afbakening van de corpora et instrumenti delicti
tot problemen leidt. Voorheen werden als voorbeelden van het voorwerp van
het strafbare feit geantedateerde documenten, vervalste stukken of afpersingsbrieven genoemd. Met name in een uitspraak van  januari  wordt door de HR
een door de rechtbank gehanteerde extensieve interpretatie van het begrip instrumenti delicti gehonoreerd. Een dergelijke ruime uitleg kan worden opgevat als een
beperking van de reikwijdte van het verschoningsrecht. Dit lijkt op gespannen
voet te staan met het uitgangspunt, dat beperkingen op het beroepsgeheim en het
verschoningsrecht strikt moeten zijn ingekaderd en leidt bovendien tot een onwenselijke rechtsonzekerheid.

. Zie hierover par. ... In het wetsvoorstel voor de implementatie van de vierde witwasrichtlijn is de huidige vrijstelling niet aangepast. Uit de MvT blijkt dat op dit punt geen
wijziging is beoogd.
. Zie par. ...
. HR  januari , ECLI:NL:HR::. Zie ook HR  januari , ECLI:NL:HR::; HR  mei , ECLI:NL:HR::; HR  juni , ECLI:NL:HR::, NJ , .
. HR  januari , ECLI:NL:HR::. Zie par. ... Zie ook: HR  april ,
ECLI:NL:HR::, NJ , , m.nt. Vellinga-Schootstra.

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 271

31/07/2017 16:02:02

272
5.10.8

Hoofdstuk 5. Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in Nederland

Aftappen communicatie

In par. .. ben ik ingegaan op de problematiek rond het opnemen van communicatie tussen advocaten en hun cliënten en de vernietigingsplicht ex art. aa
Sv. Bij het afluisteren en opnemen van communicatie met een advocaat is het beroepsgeheim in het geding. Als een van de belangrijkste kritiekpunten tegen de
regelgeving op dit gebied en de uitwerking daarvan gold, dat de officier van justitie inhoudelijk kan kennisnemen van deze communicatie en degene is die beslist
of bepaalde mededelingen onder het verschoningsrecht vallen. Een ander belangrijk kritiekpunt was dat de vernietigingsplicht van proces-verbalen die mededelingen bevatten die onder het verschoningsrecht vallen op grote schaal niet werd
nageleefd. Als (voorlopige) oplossing voor deze problematiek is ten aanzien van
advocaten het nummerherkenningssyteem ingevoerd, als gevolg waarvan geheimhoudersgesprekken niet worden opgenomen, maar onmiddellijk na herkenning
worden vernietigd. Voor de gevallen waarbij dit systeem niet werkt, bijvoorbeeld
als het systeem het nummer niet herkent of met een ander nummer wordt gebeld,
blijft de ‘oude’ procedure gehandhaafd. Dat betekent dat nog steeds een officier
van justitie kennis kan nemen van vertrouwelijke communicatie, terwijl bovendien de deken slechts wordt ingeschakeld als het gaat om een verdachte advocaat.
In  oordeelde het EHRM dat de Nederlandse regelgeving en uitvoering
in de praktijk niet in strijd is met art.  EVRM. Overwegingen daarbij waren,
dat niet vast was komen te staan dat de vernietigingsplicht niet werd nageleefd
en dat het door art. a Sv voorziene rechtsgevolg van niet-ontvankelijkheid als
afdoende sanctie had te gelden. In het merendeel van de geconstateerde gevallen van niet-naleving van de vernietigingsplicht is de sanctie in de praktijk echter
bewijsuitsluiting of strafvermindering. De rechtspraktijk in Nederland lijkt dus af
te wijken van de door het EHRM als relevant aangemerkte argumenten. Personen
die zich tot een advocaat voor advies en bijstand wenden, kunnen er als gevolg van
deze regelgeving niet van uit gaan dat derden geen kennis kunnen nemen van de
met de advocaat uitgewisselde communicatie.
Het nummerherkenningssysteem heeft geen einde gemaakt aan de problemen
rond het afluisteren van advocaten. Naar aanleiding van het afluisteren van advocaten door de AIVD zijn in  twee procedures gevoerd tegen de Staat met als
inzet, dat de Wiv onvoldoende waarborgen biedt ter bescherming van het recht
op vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt en niet voldoet aan de

. Pas na deze procedure bleek dat op grote schaal geheimhoudersgesprekken niet waren vernietigd.
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rechtspraak van het EHRM. Veiligheidsdiensten konden op grond van deze wet
en het daarop gebaseerde beleid vertrouwelijke gesprekken met en van advocaten
afluisteren en daaruit verkregen informatie aan het openbaar ministerie doorgeven. Dit achtte de rechter onrechtmatig. Het afluisteren van advocaten is slechts
onder bijzondere omstandigheden toegestaan en moet zijn voorzien van een vorm
van onafhankelijk toezicht door een orgaan dat de mogelijkheid heeft het tappen
te voorkomen of te beëindigen. Daarnaast mogen volgens de rechter de diensten
de hieruit verkregen informatie slechts in uitzonderlijke gevallen – bij voorbeeld
ter voorkoming van een terroristische aanslag – en na een onafhankelijke rechterlijke toets – aan het OM doorspelen. Thans is een wetsvoorstel tot wijziging van
de Wiv aanhangig. In afwachting van de wetswijziging geldt met ingang van  januari  beleid, op grond waarvan het toepassen van bijzondere bevoegdheden
jegens advocaten dient te worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag.

5.11

Conclusie

In Nederland geldt de verplichting tot geheimhouding als een ‘fundamenteel
rechtsbeginsel dat de advocaat in de uitoefening van zijn beroep in acht moet
nemen en waarop cliënten met het oog op de juiste behartiging van hun belangen onvoorwaardelijk moeten kunnen vertrouwen’. De geheimhoudingsplicht
is wettelijk verankerd. Opzettelijke schending van de geheimhoudingsplicht door
de advocaat is strafbaar gesteld. Daarnaast kunnen tegen een advocaat die de geheimhoudingsplicht schendt tuchtrechtelijke maatregelen worden genomen.
Aan de geheimhoudingsplicht van de advocaat is ook diens recht gekoppeld
om zich, met betrekking tot hetgeen hem in die hoedanigheid is toevertrouwd,
van de getuigplicht te verschonen. Dit verschoningsrecht zorgt er kort gezegd
voor, dat de advocaat tegenover iedereen, ook tegenover de rechter mag zwijgen
over zaken die onder zijn geheimhoudingsplicht vallen. Het verschoningsrecht van
de advocaat vindt zijn grondslag in een in Nederland geldend algemeen rechtsbeginsel. Als gevolg van een belangenafweging brengt dit rechtsbeginsel met zich
mee dat het algemeen maatschappelijk belang van waarheidsvinding moet wijken
voor het algemeen maatschappelijk belang van vertrouwelijke en onbelemmerde
. Rb. Den Haag  juli , ECLI:NL:RBDHA::. Hof Den Haag  oktober
, ECLI:NL:GHDHA::.
. Tijdelijke regeling onafhankelijke toetsing bijzondere bevoegdheden Wiv  jegens advocaten en journalisten, Stcrt. , .
. Zie noot .
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rechtshulp. Daarnaast heeft de wetgever bepaald dat tegen verschoningsgerechtigden een aantal strafvorderlijke bevoegdheden niet kan worden toegepast. De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht zijn niet absoluut, in die zin dat de
geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht opzij kunnen worden gezet door
een wettelijke plicht of in uitzonderlijke gevallen kunnen worden doorbroken als
andere, hogere, belangen prevaleren.
De wet -en regelgeving ten aanzien van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht is summier zodat de invulling hiervan grotendeels aan de rechter is
overgelaten. De jurisprudentie en literatuur bieden voor een groot deel voldoende
aanknopingspunten om in individuele gevallen te kunnen beoordelen of communicatie of stukken onder het verschoningsrecht vallen. Uit vaste rechtspraak komt
naar voren dat het verschoningsrecht een wezenlijke rol speelt in de toegang van
de rechtzoekende tot onbelemmerde rechtshulp. Het uitgangspunt is dat doorbreking tot uitzonderlijke gevallen beperkt dient te blijven.
Toch signaleer ik een aantal knelpunten en verbeterpunten, waaruit naar voren komt dat de regelgeving en de toepassing van de geheimhoudingsplicht en het
verschoningsrecht in de praktijk in sommige gevallen leiden tot rechtsonzekerheid, dan wel dat de regelgeving onvoldoende duidelijk of inzichtelijk is. Daarnaast heb ik gesignaleerd dat een aantal regels, de uitleg of de toepassing ervan,
niet voldoet aan het noodzakelijkheidsvereiste of strijdig is met het doel van het
verschoningsrecht.
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HOOFDSTUK 6

Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen
advocaat en cliënt in Frankrijk

6.1

Inleiding

De vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt wordt in Frankrijk gewaarborgd
door het beroepsgeheim van de advocaat, le secret professionnel. In hoofdstuk 
ben ik ingegaan op de historische achtergrond, de grondslag en de functie van het
secret professionnel. In dit hoofdstuk zal ik de regeling van het secret professionnel
in Frankrijk in kaart brengen. Ik laat de structuur van dit hoofdstuk zo veel mogelijk overeengekomen met de structuur van de bespreking van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in het Nederlandse recht. In par. . zal
ik eerst stilstaan bij de aard en de wezenskenmerken van het secret professionnel.
In par. . zal ik ingaan op de inhoud en regelgeving van het secret professionnel.
In Frankrijk is de inhoud en reikwijdte van het secret professionnel gedetailleerd
in wet- en regelgeving neergelegd. Daarnaast is in de Franse wetgeving een uitgebreide procedure opgenomen, die beoogt het secret professionnel te beschermen
bij een doorzoeking tot inbeslagneming bij het kantoor of de woning van de advocaat. In par. . ga ik in op de consequenties van een schending van het secret professionnel. In par. . zal ik, mede aan de hand van de uitleg en uitwerking van de
regels in de jurisprudentie en doctrine, de omvang en de reikwijdte van het secret
professionnel in kaart brengen. In par. . ga ik meer specifiek in op het toepassen
van dwangmiddelen tegen advocaten en de wettelijke procedure die de bescherming van het secret professionnel en de vrije beroepsuitoefening van de advocaat
moet verzekeren. In par. . zal ik ingaan op de uitzonderingen en beperkingen
op dit recht. In par. . volgt een conclusie.
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Wezenlijke kenmerken van het secret professionnel

Advocaat is confident nécessaire
De advocaat is de confident nécessaire van de cliënt. Voor zijn beroepsuitoefening wordt de geheimhoudingsplicht onmisbaar geacht. Het wordt als een algemeen maatschappelijk belang gezien dat een ieder zich in vertrouwen en zonder
vrees voor openbaarmaking tot een advocaat voor noodzakelijke en deskundige
hulp, bijstand of advies kan wenden. Voor een goede beroepsuitoefening is het
noodzakelijk dat een advocaat over alle relevante informatie beschikt. De geheimhoudingsplicht wordt onmisbaar geacht voor de bescherming van de vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt en voor de beroepsuitoefening van de advocaat,
dat zowel het verlenen van juridisch advies als juridische bijstand door de advocaat omvat.

Regel van openbare orde en absoluut beginsel
Zoals ik in hoofdstuk  heb aangegeven, ontwikkelde de doctrine in de loop van
de e eeuw de theorie van het absolute karakter van het beroepsgeheim (secret
absolu). Dit in de doctrine aanvaarde uitgangspunt werd in die periode ook grotendeels gevolgd in de jurisprudentie. De aanname dat het beroepsgeheim een
absoluut karakter had en als een regel van openbare orde kon worden aangemerkt
hield in, dat het beroepsgeheim niet opzij kon worden gezet of kon worden ingeperkt, tenzij dit gebeurde op grond van een duidelijke en ondubbelzinnige bepaling van formele wetgeving. Ook leidde deze aanname ertoe dat geen onderscheid
werd gemaakt in de aard van de medegedeelde feiten, zolang de feiten waren uitgewisseld in het kader van de beroepsuitoefening.
De theorie van het absolute karakter van het beroepsgeheim werd voor het eerst
verdedigd door Charles Muteau in zijn in  verschenen verhandeling (traité )
over het beroepsgeheim. Charles Muteau noemde als belangrijk voordeel van deze
theorie de rechtszekerheid voor alle betrokken partijen. André Hallays noemde in
zijn werk uit  als bijkomend voordeel dat de toepassing van het beroepsgeheim
. Art.  lid  RIN.
. Zie par. ... Dal , p. . Viala & Beigner , p. -. Martin , p. .
Ader e.a. , p. -.
. Lambert  p. , . Ader e.a. , p. . Zie ook Garçon, art. , nr. , p.
. Dit uitgangspunt lag ook ten grondslag aan het arrest Watelet, Cass. Crim  december
, DP. , I, . Zie voor latere uitspraken ook Crim.  maart , D. , ;
Crim.  december , n. -., Bull. Crim. Nr. .
. Garçon, nr. , p. .
. Lambert , p. . Muteau .
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niet afhankelijk werd gesteld van de moraal en het geweten van de beroepsbeoefenaar. Met name in de medische wereld heeft deze theorie enkele decennia veel
aanhang gehad. Zoals we hierna zullen zien, wordt het beroepsgeheim nog als een
absoluut beginsel aangemerkt, maar is het absolute karakter van het beroepsgeheim
later genuanceerd, althans in de reikwijdte, omdat men inzag dat het beroepsgeheim
naast het algemeen belang toch ook individuele belangen diende.
In de RIN is vastgelegd dat het beroepsgeheim van de advocaat van openbare
orde, algemeen (ten aanzien van eenieder) geldend, absoluut en niet beperkt in
tijd is.
Het absolute en het openbare orde karakter van het beroepsgeheim wordt met
name gekenmerkt door het feit dat de geheimhoudingsplicht van de advocaat –
op de hierna te noemen uitzonderingen na – door niets of niemand kan worden
opgeheven of ingeperkt. De eerste uitzondering is dat de advocaat slechts uit
zijn geheimhoudingsplicht kan worden ontslagen indien en uitsluitend voor zover
dit noodzakelijk is voor zijn eigen verdediging inzake tegen hem door de cliënt ingediende klachten of tegen de advocaat ingestelde (al dan niet gerechtelijke) procedures. De advocaat mag in dat geval niet meer mededelen dan strikt noodzakelijk is om zich te kunnen verweren. De tweede uitzondering houdt in dat de
. Hallays , p. . Volgens Hallays was de cliënt/patiënt anders volledig overgeleverd aan
de “grillen” van de beroepsbeoefenaar, hetgeen afbreuk deed aan het noodzakelijke vertrouwen.
. Zie bijvoorbeeld Brouardel, Le secret médical, Paris: Librairie Baillière , aan wie het veel
aangehaalde citaat is ontleend: ‘le silence quand même et toujours’.
. Lambert , p. . Ader e.a. , p. : het beroepsgeheim is gekoppeld aan de vertrouwensrelatie die noodzakelijk is voor de bijstand (défense) aan of de behandeling van de
‘gebruiker’ en is het resultaat van de relatie cliënt-beroepsbeoefenaar die door George Duhamel werd aangeduid als ‘le colloque singulier’.
. Het beginsel van het beroepsgeheim is absoluut, maar dat gaat niet op voor de reikwijdte
van het beroepsgeheim, waar de advocaat juist de vrijheid heeft en het onderscheidingsvermogen om in het belang van (de zaak van) cliënt te bepalen welke van de hem door de
cliënt toevertrouwde informatie hij naar buiten brengt. Ader e.a. , p. . Zie ook de
uitspraak van de Cour de cassation van  mei , waarin werd uitgemaakt dat “l’avocat
n’a autre règle que sa consience et doit s’abstenir des divulgations qu’elles lui interdit”, Civ.
 mai , DP . ..
. Ook niet door de eigen cliënt of bijvoorbeeld door de deken. Dal  p. .
. Art. . RIN is op dit punt gewijzigd als gevolg van art.  van het Decreet nr. - van
 juli . Vroeger was deze uitzondering beperkter geformuleerd en kon het beroepsgeheim slechts opzij worden gezet indien het ging om de verdediging van de advocaat in een
strafrechtelijke procedure, een civiele procedure inzake de beroepsaansprakelijkheid van de
advocaat of een geschil over een declaratie.
. Zie bijvoorbeeld Crim.  mei , nr. -., Bull.crim. nr. ; Gaz. Pal. .,
, met noot Damien. Voor een arts, zie de uitspraak in de zaak ‘Le roi des gitans’,  december , D. , , met noot Lepointe. Ader e.a. , p. . Viala & Beigner
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geheimhoudingsplicht van de advocaat slechts in een aantal limitatieve gevallen
opzij kan worden gezet door een wettelijke bepaling.
De advocaat kan dus niet door derden, noch door zijn cliënt worden gedwongen tot het doen van mededelingen omtrent hetgeen onder zijn beroepsgeheim
valt. Het beroepsgeheim is in deze zin voor de advocaat ook geen privilege,
maar een plicht. Op deze wijze beoogt het beroepsgeheim een garantie aan de
cliënt te bieden, dat de met zijn advocaat uitgewisselde communicatie ook echt
vertrouwelijk blijft en tegelijk ook een garantie aan de advocaat en zijn cliënt dat
derden, in het bijzonder de overheid en de vervolgingsautoriteiten, geen kennis
kunnen nemen van vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt en dat
de advocaat en de cliënt zich daartegen zo nodig kunnen verzetten.

Vertrouwelijke informatie
Vertrouwelijkheid is een wezenlijk onderdeel van het secret professionnel.
Het moet gaan om informatie met een geheim karakter. Bij het toevertrouwen van
informatie aan een advocaat wordt het geheime karakter van deze informatie en de
geheimhoudingsplicht van de beroepsbeoefenaar verondersteld. Voorwaarde hierbij
is wel dat de beroepsbeoefenaar de geheime of vertrouwelijke informatie in het kader van zijn beroepsuitoefening heeft verkregen. De feiten die onder de geheimhoudingsplicht vallen, moeten dus wel enig verband hebben met de beroepsuitoefening van de advocaat. Het feit dat bepaalde informatie al bij derden bekend is
doet niet af aan het geheime en vertrouwelijke karakter van deze informatie.

.

.

.
.
.
.
.

, p. . Zie ook TGI Paris,  oktober , D. , somm. , obs. Massis; bevestigd door CA Paris,  mei , D. .
Deze wettelijke uitzonderingen voor specifieke strafrechtelijke en fiscale gevallen komen
hierna aan de orde in par. .. Hier zal ik ook ingaan op het feit dat een advocaat die wordt
verdacht van het plegen of medeplegen van een strafbaar feit (infraction) geen beroep kan
doen op het beroepsgeheim jegens de vervolgende instanties. Zie ook de toegestane melding
of aangifte van een voorgenomen misdrijf op grond van een zwaarwegender motief, Viala
& Beigner , p. .
Dat zelfs de cliënt de advocaat niet uit de geheimhoudingsplicht kan ontslaan, was nog in
een oudere versie van de RIN , art. ., specifiek opgenomen. Ook erfgenamen van de client kunnen de advocaat niet uit de geheimhoudingsplicht ontslaan. Zie ook de uitspraak
Watelet, besproken in par. ...
Viala & Beigner , p. .
Zie Ader e.a. , p. . Dal , p. .
Ader e.a. , p. , . Zie ook Garçon , p. .
Zie bijvoorbeeld Garçon , p. , . De arts die bij het verzorgen van zijn patiënt
getuige is van een jegens zijn patiënt gepleegd misdrijf heeft ten aanzien van deze feiten geen
geheimhoudingsplicht.
Viala & Beigner , p. . Zie bijvoorbeeld Cass. Crim.  nov. , Dr.pén. ,
. Zie ook Garçon , p. ,  en de daar besproken jurisprudentie.
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Zeggenschap
In de relatie tussen advocaat en cliënt is de advocaat degene die de zeggenschap
heeft over het secret professionnel. De cliënt heeft niet de mogelijkheid om de advocaat uit zijn geheimhoudingsplicht te ontslaan en hem te dwingen om informatie te openbaren die onder het secret professionnel valt. Dit vloeit voort uit het
feit dat het secret professionnel een belang van openbare orde dient. Wel heeft de
advocaat de vrijheid en wordt hij geacht het onderscheidingsvermogen te hebben,
om in het belang van (de zaak van) cliënt te bepalen welke van de hem door de
cliënt toevertrouwde informatie hij naar buiten brengt of deelt met derden. 
Cliënt zelf is niet gehouden tot geheimhouding. Anders dan de advocaat, staat
het de cliënt wel vrij om de informatie die onder het secret professionnel valt te
gebruiken en naar buiten te brengen. De cliënt heeft het recht om de correspondentie die hij heeft gericht aan zijn advocaat te openbaren, waarmee het secret
professionnel ten aanzien van deze correspondentie wordt opgeheven.De cliënt
zelf is de enige aan wie dit recht toekomt, en als hij de correspondentie heeft geopenbaard, kan nadien niemand zich meer op het secret professionnel beroepen
ten aanzien van deze correspondentie.

Verschoningsrecht.
Het (absolute karakter van het) beroepsgeheim brengt met zich mee, dat de advocaat niet mag getuigen over hetgeen hem is toevertrouwd en daartoe ook niet
kan worden gedwongen. In de jurisprudentie is aanvaard dat de advocaat op dit
punt enkel zijn eigen geweten dient te volgen.

. Du Granrut , p. . Zie bijv. Cass. crim.  december , D. , , ; CA
Paris,  november , Gaz. Pal. , , .
. Martin , p. .
. Du Granrut , p. . Ader e.a. , p. .
. Viala & Beigner , p. . Ader e.a. , p. . Zie Cass. re civ.  april , nr.
-., P+B, Salvati c/ SARL Ryv, Juris-Data nr. -; Procédures juni ,
p. , nr. , noot R. Perrot. Civ.  re  september , nr. -., NP, D. .
, obs. B. Blanchard. Civ. re  april , nr. -., D.  Pan , obs. B.
Blanchard.
. De advocaat heeft dit recht niet, zie Cass. e civ.  juli , nr. F-D, pourvoi nr.
X-..
. Dit is ook steeds het uitgangspunt dat in de jurisprudentie is aanvaard. Ader e.a. , p.
. Zie bijvoorbeeld: Crim.  dec. , nr. -., Bull. Crim. nr. , D. .
.
. Ader e.a. , p. . Civ.  mei , DP ...
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Het secret professionnel van de advocaat; inhoud en
regelgeving.
Inleiding

De geheimhoudingsplicht vormt een van de wezenskenmerken van de beroepsuitoefening door de advocaat. Het secret professionnel omvat zowel het recht
van de advocaat en de cliënt op vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en
cliënt als de plicht van de advocaat tot geheimhouding. Het beroepsgeheim van
de advocaat is vastgelegd in of vloeit voort uit diverse regelingen, zowel wettelijke
bepalingen, als uitvoerende regelgeving en orderegels. In par. .. ga ik in op
de inhoud van de geheimhoudingsplicht, zoals deze voortvloeit uit art. - van
de wet van  december , de basiswet voor de beroepsgroep van advocaten. In
par. .. ga ik in op Decreet nr. - met betrekking tot regels van beroepsethiek. In par. .. sta ik stil bij de overkoepelende orderegelgeving, Règlement
intérieur national (RIN), art.  en  bis. Daarnaast wordt het secret professionnel
ook in een aantal specifieke rechtsgebieden en procedures beschermd, deze noem
ik in par. ...
6.3.2

Wetgeving; Art. 66-5 van de wet van 31 december 1971

De inhoud en omvang van de secret professionnel van de advocaat is wettelijk
vastgelegd in art. - van de wet van  december  (de Basiswet), voorzover
relevant:
“En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de
la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à
celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention
“officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier
sont couvertes par le secret professionnel.(…)”

. Ader e.a. , p. .
. Ader e.a. , p. . Dal , p. . Dal noemt als (een van de ) doel(en) van het beroepsgeheim het behoud van de onafhankelijkheid van de confident nécessaire van de cliënt,
zie p. . Zie ook Viala & Beigner, p. .
. Daarnaast geniet het beroepsgeheim ook bescherming van de jurisprudentie van het EHRM
en het HvJ EU. Zie hierover nader hoofdstuk .
. Loi nr. - du  décembre  portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques. Zie over deze wet en de belangrijkste wetswijzigingen: par. .. en ...
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Zoals in par. .. naar voren kwam, was met de inwerkingtreding van de Basiswet
een fusie doorgevoerd tussen de advocaat-oude stijl, de avoué (procureur) bij de
tribunaux de grande instance en de agrée (procureur) bij de tribunaux de commerce (handelsrechtbanken). De beroepsuitoefening van de advocaat-oude stijl
speelde zich in de ste eeuw met name af in de context van geschilbeslechting. De
fusie met de beroepsgroep van juridisch adviseurs werd pas doorgevoerd bij wet
van  december . Tot aan de fusie waren de beroepsgroepen van advocaten
en van juridisch adviseurs gescheiden. In de jurisprudentie werd lange tijd het beroepsgeheim wel toegekend aan advocaten, maar niet aan de juridisch adviseurs.
Artikel - van de Basiswet is enkele keren gewijzigd, om (meer) duidelijkheid te
scheppen in de omvang van de geheimhoudingsplicht, rekening houdende met de
uitbreiding van de werkzaamheden van de “nieuwe” advocaat.Art. - is in het
leven geroepen bij wijziging van de Basiswet door de wet van  december  en
vermeldde oorspronkelijk dat de adviezen van een advocaat aan zijn cliënt en de
tussen advocaat en cliënt uitgewisselde communicatie onder het beroepsgeheim
van de advocaat vielen:
“Les consultations adressées par un avocat à son client et les correspondances
échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel.”

Bij wet van  januari  is deze bepaling aangevuld in die zin dat dit betrekking
had ‘op alle zaken’. De toevoeging “en toute matière” was bedoeld om de wetstekst te verduidelijken en om er geen misverstand over te laten bestaan dat het
beroepsgeheim gold voor zowel procesgerelateerd werk als adviserend werk van
een advocaat, en werd geacht met terugwerkende kracht te gelden met ingang van
 januari . Inmiddels werd in de jurisprudentie, ondanks de wettelijke bepalingen, het beroepsgeheim afgewezen voor de “rédacteur d’actes”, de advocaat die
zich (voornamelijk) bezig hield met het opstellen van contracten.

. Wet -, inwerkingtreding  januari . Zie par. ...
. Zie over het verloop van de verschillende wijzen van beroepsuitoefening van de advocaat
vanaf de e eeuw: par. ... De advocaat in de e eeuw verleende zowel bijstand en verdediging in juridische procedures als juridisch advies. Pas in de loop van de  ste eeuw werd
het verlenen van juridisch advies een specialisme dat gaandeweg niet meer door advocaten
werd gedaan, maar door de beroepsgroep van conseils juridiques. Door de fusie met deze
laatste beroepsgroep hoorde het verlenen van juridisch advies weer tot de normale beroepsuitoefening van de advocaat.
. Art.  van wet nr. - van  december , JO  januari.
. Wet nr. - van  januari , JO  januari (réforme de la procedure pénale). Zie Martin
, p. .
. Viala & Beigner , p. . Martin , p. -.
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Om duidelijkheid te scheppen in deze onwenselijke situatie, heeft de wetgever
nogmaals ingegrepen, en wel bij wetswijziging van  april .De wetgever laat
er sindsdien in ieder geval geen misverstand over bestaan, dat onder de reikwijdte
van het beroepsgeheim van de advocaat zowel adviserende werkzaamheden (le domaine du conseil) vallen, waaronder ook wordt begrepen het opstellen van overeenkomsten, als procesgerelateerde werkzaamheden (celui de la défense). Zoals
ik in par. . zal aangeven, is het maar de vraag of de jurisprudentie zich daar inmiddels voldoende op heeft aangepast.
6.3.3

Decreet nr. 2005-790

Een aantal specifieke onderwerpen met betrekking de beroepsuitoefening van de
advocaat is nader uitgewerkt in decreten. In Decreet nr. - (hierna: Decreet ) zijn regels met betrekking tot de beroepsethiek van de advocaat opgenomen.
Art.  van Decreet  bepaalt als volgt ten aanzien van de geheimhoudingsplicht van de advocaat:
“Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction
et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret
professionnel”.

Op grond van deze bepaling dient een advocaat zich te onthouden van het doen
van mededelingen of het openbaar maken of verspreiden van gegevens, indien hij
hiermee zijn beroepsgeheim zou schenden. De in deze bepaling genoemde uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht van de advocaat komen aan de orde in
par. ..

. Wet - van  april , art. , JO  april.
. Zie voor latere wijzigingen van art. - van de Basiswet: wet nr. - van  februari
 (met betrekking tot de uitzondering op confraternele correspondentie voorzover deze
de vermelding “officiel” bevat); decreet nr. - van  januari  (een specifieke
regeling voor de advocaat die in hoedanigheid van trustee (fiduciaire) optreedt); en wet nr.
- van  maart  (met betrekking tot een uitzondering ingeval van bemiddeling door de advocaat bij sportcontracten uit hoofde van art. - van de Code de sport).
. Zie par. ...
. Decreet  verving een deel van het Basisdecreet van  november  (nr. -)
aangaande de beroepsregels (art. - en art. ) door de in dit decreet omschreven
beroepsethische regels.
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Secret de l’ enquête et de l’instruction
In art.  van Decreet  is een, specifiek ten aanzien van strafrechtelijke procedures, aan het secret professionnel verwante geheimhoudingsplicht van de advocaat opgenomen, te weten, de plicht om le secret de l’ enquête et de l’instruction
(het geheim van het strafrechtelijk (voor)onderzoek) te respecteren. Strikt genomen staat le secret de l’enquête et de l’instruction los van het secret professionnel,
maar de advocaat die le secret de l’enquête et de l’instruction schendt, wordt geacht hierdoor ook het secret professionnel te schenden.
In art.  van de Code de procédure pénal (CPP) is de algemene regel van de
secret de l’enquête et de l’instruction neergelegd. Hierin is bepaald dat, tenzij de
wet anders bepaalt en zonder afbreuk te doen aan het recht op een vrije verdediging, de procedure van het strafrechtelijk (voor)onderzoek geheim is. De hierin
opgenomen zwijgplicht geldt voor alle personen die meewerken (‘chaque personne
qui concourt’) aan dit onderzoek.
Art.  van het Decreet maakt duidelijk dat deze verplichting ook geldt voor de
advocaat, ook al kan een advocaat niet direct worden aangemerkt als ‘medewerker
aan het strafrechtelijk (voor)onderzoek’. Art.  bepaalt als volgt:
“L’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en
s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des
renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres
intéressant une enquête ou une information en cours.
Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à
son client ou des tiers que dans les conditions prévues à l’article  du Code de
procédure pénale.”

Op grond van art.  dient de advocaat zich te onthouden van het verstrekken
aan derden van informatie afkomstig uit het strafdossier en van het openbaarmaken van stukken of correspondentie met betrekking tot een lopend strafrechtelijk onderzoek. Deze verplichting kan echter geen afbreuk doen aan het recht

. Ader e.a. , p. . Zie bijv. Crim.  juni , nr. -., Bull.crim. nr. , D.
. Pan. , obs. G. Roujou de Boubée.
. Artikel  Code de procédure pénal: “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans
préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est
secrète. Toute personne qui concourt de l’enquête et de l’instruction est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles - et - du Code pénal.”
. Gewijzigd bij Decreet - van  juli , art.  sub , J.O.R.F.,  mei .
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op verdediging van de cliënt. Een advocaat zou dus wel mededelingen kunnen
doen en persverklaringen afleggen, indien dit in het belang van zijn cliënt is.
De advocaat mag bovendien slechts afschriften van stukken uit het procesdossier aan zijn cliënt of aan derden verstrekken onder de voorwaarden die genoemd
zijn in art.  CPP. Dat betekent onder meer dat de advocaat of – indien deze
niet wordt bijgestaan door een advocaat – de procespartij, eerst recht heeft op afschriften van stukken uit het procesdossier na het eerste verhoor of na de eerste
verschijning in rechte. De advocaat dient, voorafgaand aan het verstrekken van
kopieën van stukken uit het procesdossier aan zijn cliënt, de rechter-commissaris
(juge d’instruction) schriftelijk te informeren om welke stukken het gaat. Aan
derden mogen door de procespartij of een advocaat slechts kopieën van deskundigenrapporten worden verstrekt als dat nodig is met het oog op het recht op verdediging.
6.3.4

Orderegelgeving; Règlement intérieur national (RIN), art. 2 en 2
bis

Zoals in par. .. aan de orde kwam, kent iedere plaatselijke orde in Frankrijk
een eigen intern reglement van orde. De RIN is het overkoepelende en bindende
reglement op nationaal niveau. In de RIN wordt de geheimhoudingsplicht als één
van de eerste beginselen van het beroep van de advocaat aangeduid. Art. ., eerste
alinea, van de RIN omschrijft de betekenis en de kenmerken van het beroepsgeheim als volgt:
“L’avocat est le confident nécessaire du client”.
Le secret de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le
temps.

. De ratio van het geheim van het strafrechtelijk onderzoek is immers gelegen in de bescherming van de verdachte (le mis en examen). Zie Dal , p. .
. Mits hij van dit recht behoedzaam gebruik maakt en eventuele mededelingen naar derden
niet meer inhouden dan strikt noodzakelijk is voor een goede verdediging. Dal , p. .
. De partij die een kopie verzoekt dient voorafgaand aan de verkrijging een verklaring te ondertekenen dat hij heeft kennisgenomen van het bepaalde in art.  CPP, e alinea en van
art. -. Indien de advocaat om een kopie verzoekt, geeft hij de kopie aan zijn cliënt eerst
nadat laatstgenoemde bedoelde verklaring heeft ondertekend.
. De rechter-commissaris kan zich binnen  werkdagen na ontvangst van de kennisgeving
verzetten tegen verstrekking van een kopie bij gemotiveerde beslissing. Voor de procedure
die hierop volgt, zie art.  CPP.
. Hierin vindt men de vastlegging van het reeds lang in de doctrine en jurisprudentie aanvaarde beginsel, zie ook Garçon , p. .
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Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction
et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret
professionnel.”

In art. . van de RIN is dus vastgelegd dat de advocaat de noodzakelijke vertrouwenspersoon is van de cliënt, en dat het beroepsgeheim van de advocaat van openbare orde, algemeen (ten aanzien van eenieder) geldend, absoluut en niet beperkt
in tijd is. De bescherming van de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt
wordt noodzakelijk geacht voor de bescherming van de vertrouwensrelatie tussen
advocaat en cliënt en voor de beroepsuitoefening van de advocaat, dat zowel het
verlenen van juridisch advies als juridische bijstand door de advocaat omvat.
In de tweede alinea van art. . is de tekst van Decreet  geïntegreerd. Hierin
wordt gewezen op twee uitzonderingen waarin de geheimhoudingsplicht van de
advocaat wordt ingeperkt of opgeheven.
In art. . RIN is een niet-limitatieve opsomming gegeven van wat onder de
reikwijdte van het secret professionnel valt. In aanvulling op hetgeen reeds in art.
- van de Basiswet is vermeld, gaat het hierbij kort gezegd om alle door de advocaat in het kader van zijn beroepsuitoefening ontvangen en aan hem toevertrouwde informatie. Als specifieke voorbeelden worden onder meer genoemd: de
naam van de cliënt(en), de agenda van de advocaat en de financiële aspecten van
de dienstverlening van de advocaat aan de cliënt.Tenslotte vermeldt dit artikel
dat bij de advocaat thuis of op zijn kantoor geen inzage in of inbeslagneming van
geheimhouderstukken mag plaatsvinden, tenzij dit geschiedt onder de voorwaarden als genoemd in art. - CPP.
In art. . van de RIN is geregeld dat de advocaat ervoor moet zorgen dat zijn
personeel en medewerkers de geheimhoudingsplicht in acht nemen. Als een advocaat in een samenwerkingsverband werkzaam is of deelneemt aan een structure
de mise en commun de moyens, strekt de geheimhoudingsplicht van de advocaat

. Zoals in par. . werd gesteld wordt het beginsel van het beroepsgeheim als absoluut aangemerkt, maar dat gaat niet op voor de reikwijdte van het beroepsgeheim.
. Zie hierover ook Ader e.a. , p. , die er op wijzen, dat de woorden ‘confiance’ en
‘confidence’ dezelfde etymologische oorsprong hebben en zelfs synoniemen waren tot in de
e eeuw. Vanaf dat moment werd aan confidence echter de volgende betekenis toegekend:
‘communicatie van iets onder het zegel van geheimhouding’, zie Rey [dir], Dictionnaire historique de la langue francaise, Le Robert.
. Zie hierna par. ..
. Zie nader over de omvang en reikwijdte van de secret professionnel, par. ..
. Zie hierna in par. .. en ..
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zich uit tot alle advocaten van het samenwerkingsverband. In art.  bis RIN is het
bepaalde in art.  van Decreet  woordelijk overgenomen.
6.3.5

Bescherming secret professionnel in specifieke rechtsgebieden en
procedures

Bescherming van secret professionnel in het strafrecht
Hierboven kwam al aan de orde de plicht van de advocaat tot naleving van le secret
de l’enquête et de l’instruction uit hoofde van art.  CPP. Ook is reeds genoemd
art.  CPP met betrekking tot de aanwezigheid van de advocaat bij verhoren en
de zwijgplicht van de advocaat in dit verband. Indien de cliënt van de advocaat
in voorlopige hechtenis zit, is art. -- CPP van belang voor de verplichtingen
van de advocaat ten aanzien van de communicatie met zijn cliënt. Een cliënt die
in voorlopige hechtenis zit heeft recht op vertrouwelijke communicatie met zijn
advocaat. Op de advocaat rust in dat geval ook een specifieke zwijgplicht jegens
eenieder ten aanzien van zijn communicatie met cliënt en ten aanzien van alle
informatie die hij heeft verkregen uit proces-verbalen of door hem bijgewoonde
verhoren of confrontaties.

Secret professionnel en aangifteplicht
Art. - CP regelt de strafbaarstelling van eenieder die op de hoogte is van een
misdrijf dat nog voorkomen kan worden, of waarvan de gevolgen kunnen worden
beperkt, of waarbij de vermoedelijke daders in staat moeten worden geacht tot het
plegen van verdere misdrijven die nog voorkomen zouden kunnen worden, en die
hiervan geen aangifte of melding doet bij de relevante autoriteiten. Advocaten
zijn op grond van deze bepaling uitgezonderd van deze aangifteplicht.

Secret professionnel en strafvordelijke bevoegdheden
De wetgever heeft aan de bevoegdheid tot het inroepen van het secret professionnel
gekoppeld dat tegen advocaten een aantal strafvorderlijke bevoegdheden niet kan
worden toegepast. In art.  - CPP vindt men een regeling die het kantoor en de

. Art. - CPP.
. Het geheim van de voorlopige hechtenis (Le secret de la garde à vue), art. -- CPP. Ook
bij deze verplichting geldt dat geen afbreuk kan worden gedaan aan het recht op een vrije
verdediging.
. Op schending van deze bepaling staat een gevangenisstraf van  jaar en . E boete.
. Verwezen wordt naar art. - CP. Zie echter ook art. - CP voor het recht om
aangifte of melding te doen van bepaalde misdrijven. Zie hierover Ader e.a. , p. .
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woning van de advocaat beoogt te beschermen bij een doorzoeking ter inbeslagneming van het kantoor of de woning van een advocaat. Deze bepaling beschrijft
uitvoerig onder welke voorwaarden een dergelijke doorzoeking kan plaats kan
vinden en bepaalt dat een doorzoeking op grond van dit artikel geen afbreuk mag
doen aan de vrije beroepsuitoefening van de advocaat. In par. . zal ik ingaan
op deze procedure en de uitwerking van deze procedure in de jurisprudentie.
Het vorderen door de procureur van de republiek en/of door de gerechtelijke
politie van documenten die van belang kunnen zijn voor het strafrechtelijke onderzoek, kan niet geschieden zonder de toestemming van de in art. - tot en met
- CPP bedoelde personen, waaronder de advocaat. Ook geniet het telefoon-,
e-mail- en internetverkeer met een advocaat een zekere bescherming.

Bescherming van secret professionnel bij doorzoekingen in fiscaalrechtelijke procedures
Art. L  B van de Livre de procédure fiscale (LPF) regelt de doorzoeking door
fiscale autoriteiten bij personen die –kort gezegd- van belastingontduiking of belastingfraude worden verdacht. Een doorzoeking en eventuele inbeslagneming van
stukken op grond van deze bepaling geschiedt op grond van en onder toezicht
van de rechter die het verlof tot doorzoeking heeft verleend. Daartoe wordt een
gerechtelijke politie officier aangewezen om de doorzoeking te begeleiden en de
rechter te informeren over de gang van zaken.
Op de gerechtelijke politie-officier rust de verplichting om de secret professionnel en de rechten van de verdediging te (doen) respecteren, onder verwijzing naar
art.  en  CPP.

. Vgl. Art. - CPP voor de regeling van doorzoeking tot inbeslagneming bij de journalist;
art. - CPP voor een dergelijke procedure bij de arts, notaris, deurwaarder en procureur;
art - CPP als het gaat om staatsgeheimen; art. - CPP voor een doorzoeking tot inbeslagneming bij een gerechtelijk ambtenaar. Het valt op dat de regeling van art. - CPP
en art. - CPP zeer summier is en slechts bepaalt dat de doorzoeking tot inbeslagneming
plaatsvindt door een rechter (magistrat) in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de
relevante beroepsorganisatie.
. Art.  CPP bepaalt meer in het algemeen dat bij een doorzoeking of inbeslagneming op
grond van dit artikel de nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om het secret professionnel en de rechten van de verdediging te waarborgen.
. Zie ook art. . RIN.
. Zie art. - CPP en art. -- CPP.
. Zie par. ..
. In deze bepaling wordt niet verwezen naar art. - CPP. Anders dan bij een doorzoeking
bij een advocaat is de aanwezigheid van de deken hier niet voorgeschreven.
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Schending van het secret professionnel
Strafbaarstelling van de schending van het secret professionnel;
Code Pénal

In par. .. ben ik ingegaan op de achtergrond en wetshistorie van de eerste wettelijke bepaling waaruit het secret professionnel van de advocaat voortvloeide: art.
 CP. Art.  CP uit  stelde de openbaarmaking (révélation) door bepaalde
personen van aan hen toevertrouwde geheimen strafbaar. Art.  CP is een aantal
keren gewijzigd en inmiddels is de strafbaarstelling van de schending van de beroepshalve geheimhoudingsplicht sinds  geregeld in art. - en art. -
CP. Art. - CP luidt als volgt:
“La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en
est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou
d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de  euros d’amende.”

In de gewijzigde bepaling valt op dat geen enkel beroep meer specifiek is genoemd. Hoewel de tekst daar niet duidelijk over is, wordt algemeen aangenomen dat de ontvanger van de informatie van geheime aard een confident nécessaire
moet zijn.
Aan het vereiste van “openbaarmaking’ in de zin van dit artikel is al snel voldaan: Voor de schending van de geheimhoudingsplicht is het enkele feit dat de
geheime informatie door de confident nécessaire met derden wordt gedeeld al
voldoende. Opzet is geen bestanddeel van de delictsomschrijving. De enkele
onvoorzichtigheid of excessieve roddel is voldoende om een schending van de
geheimhoudingsplicht aan te nemen. Hetzelfde geldt indien geheime informatie
wordt geopenbaard met als doel de waarheid aan het licht te brengen.
. In de eerste wettelijke bepaling werden degenen die een medisch beroep uitoefenden specifiek genoemd, zie par. ...
. Ader e.a. , p. . Ader & Damien , p. , merkt nog op dat de tekst evenmin
een duidelijk onderscheid maakt tussen het recht op geheimhouding en de plicht tot het
bewaren van geheimen; de uitwerking hiervan heeft zich in de jurisprudentie ontwikkeld.
. Ader e.a. , p. . Het feit dat de informatie in de grootste intimiteit aan een ander wordt medegedeeld doet daar niet aan af. Er is dus geen “bekendmaking” vereist, zie
Garçon, p. . Zie ook Muteau , p. ; Merger  p. ; Hallays , p.
. Ook het slechts gedeeltelijk prijsgeven van een geheim levert al schending van art. 
CP (thans - CP) op.
. Ader e.a. , p. . Zie ook Garçon , p. , .
. Ader e.a. , p. . Zie ook Crim.  jan. , nr. -., Bull. Crim. nr. ; D.
. . Zie voor andere voorbeelden van schending van de geheimhoudingsplicht door
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Daarnaast moet het gaan om informatie met een geheim karakter. Daarvan
kan sprake zijn indien degene die de “geheime” informatie aan een ander toevertrouwt uitdrukkelijk om geheimhouding verzoekt. In geval van de uitoefening
van bepaalde beroepen, zoals dat van advocaat, wordt bij het toevertrouwen van
informatie het geheime karakter van deze informatie en de geheimhoudingsplicht
van de beroepsbeoefenaar verondersteld. Voorwaarde hierbij is wel dat de beroepsbeoefenaar de geheime of vertrouwelijke informatie in het kader van zijn beroepsuitoefening heeft verkregen. Het maakt voor de toepasselijkheid van art. -
CP niet uit of de informatie aan de geheimhouder daadwerkelijk is medegedeeld;
ook informatie die de geheimhouder aangaande de zaak of de cliënt, al dan niet
toevallig, op andere wijze heeft verkregen of zelf heeft waargenomen valt eronder
en mag door de geheimhouder niet worden geopenbaard. Een andere eis is dat
de feiten die onder de geheimhoudingsplicht vallen, wel enig verband moeten
hebben met de beroepsuitoefening van de geheimhouder.
Uit deze bepaling vloeit ook voort dat de confidents nécessaires niet verplicht
kunnen worden om als getuige in rechte een verklaring af te leggen.Aan een
advocaat die veroordeeld is voor de schending van zijn secret professionnel kan
als bijkomende straf (onder meer) een tijdelijk of blijvend beroepsverbod worden
opgelegd. Art. - CP bepaalt ten slotte dat artikel - CP niet van toepassing is indien een wettelijke bepaling verplicht tot openbaarmaking of melding
van bepaalde onder de geheimhouding vallende informatie of indien openbaarmaking van geheime informatie op grond van een wettelijke bepaling is toegestaan.

.
.
.
.
.
.

een advocaat: Civ. re,  juni , nr. -., Bull. Civ. I, nr ; Aix-en-Provence,
 juni , D. . IR .; Paris,  nov , D. . Somm. , obs. Castelain.
Ader e.a. , p. . Zie ook Garçon , p. .
Garçon , p. .
Garçon , p. , . Zie ook par. ..
Ader e.a. , p. . Ader & Damien , p. , ook voor de uitspraken op dit punt.
Art. - CP jo - CP. Ader e.a. , p. . Dit is een strafrechtelijke sanctie, geen
tuchtrechtelijke maatregel.
Met een wettelijke meldingsplicht wordt hier bijvoorbeeld bedoeld de op advocaten rustende meldingsplicht die in Frankrijk is geïmplementeerd op grond van de Europese
anti-witwasregelgeving, zie hierna par. ... Viala & Beignier, p. .
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Schending van het secret professionnel in het tuchtrecht en in het
civiele recht

Tegen een advocaat die de geheimhoudingsplicht schendt kunnen ook tuchtrechtelijke maatregelen worden genomen. Het advocatentuchtrecht is geregeld in
de Basiswet en in het Basisdecreet. Op grond van art.  van het Basisdecreet
kan elke overtreding van wet-of regelgeving, elke schending van beroepsregels en
elke tekortkoming in de naleving van de plicht tot integriteit, eerbaarheid en fijngevoeligheid, ook indien dit betrekking heeft op gedragingen buiten de beroepsuitoefening, aanleiding geven tot het opleggen van disciplinaire maatregelen aan
een advocaat als genoemd in art.  van het Basisdecreet. Bepaalde feiten kunnen
zowel tuchtrechtelijk laakbaar zijn als een strafbaar feit opleveren.
Artikel  Code Civil beheerst de contractuele relatie tussen advocaat en
cliënt. Op grond van deze bepaling kan de cliënt in een procedure voor de civiele rechter een vordering tot schadevergoeding instellen tegen de advocaat die
zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Indien tegen de advocaat reeds een
strafprocedure aanhangig is, kan de civiele actie ook bij de strafrechter worden
ingesteld.
6.4.3

Schending van het secret de l’enquête et de l’instruction

Indien een advocaat zich schuldig maakt aan de schending van le secret de l’enquête et de l’instruction, kan dat tevens een schending van le secret professionnel
met zich meebrengen. De grondslag voor le secret de l’enquête et de l’instruction
is echter gelegen in de bescherming van de verdachte (le mis en examen), hetgeen
met zich meebrengt dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de rechten van de
verdediging. Dat betekent dat een advocaat in het belang van de verdediging van
zijn cliënt soms toch ongestraft mededelingen kan doen of een persverklaring kan

. Viala & Beigner, p. . Zie bijv. CE  dec. , D. De la Burgade, “La radiation du Dr.
Gubler”, LPA  juni , p. .
. Zie par. ...
. Strafvonnissen met betrekking tot dezelfde feiten hebben gezag van gewijsde in de tuchtrechtprocedure en leiden doorgaans ook tot een tuchtrechtelijke maatregel. Martin , p.
. Een samenloop van een strafrechtelijke en disciplinaire procedure wordt niet in strijd
geacht met het EVRM; Cass. re civ.  april , Bull. Civ. I, nr. .
. Zie hiervoor par. ... Dal , p. . Ader & Damien , p. , . Zie bijv.
Cass. crim.  september , nr. -., Bull. crim. nr. ; D . Zie ook Crim.
 okt. , nr. -., Bull. Crim. nr. . Zie ook EHRM  december , nr.
/ (Mor t. Frankrijk).
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afleggen. Voorwaarde is dat deze mededelingen passend zijn en strikt noodzakelijk zijn met het oog op een goede verdediging. De secret de l’enquête et de
l’instruction is voorts ingekaderd door art. -- CP. Art. -- CP regelt de
strafbaarstelling van het opzettelijk openbaarmaken van informatie aangaande of
afkomstig uit een lopend strafrechtelijk onderzoek door degenen die hiermee bekend zijn uit hoofde van hun functie, mits tevens aan de volgende twee voorwaarden is voldaan. De openbaarmaking moet geschieden aan personen waarvan de
openbaarmaker weet dat deze bij de zaak betrokken kan zijn en de openbaarmaking moet hebben plaatsgevonden met het oog op het belemmeren van het onderzoek of de waarheidsvinding.

6.5
6.5.1

Omvang en reikwijdte secret professionnel; de hoofdregels
Hoedanigheid van advocaat

De rechten en plichten die voor de advocaat uit de secret professionnel voortvloeien, zijn gekoppeld aan zijn optreden in hoedanigheid van advocaat. Slechts
informatie die de advocaat in het kader van zijn beroepsuitoefening heeft verkregen valt eronder.
Op grond van art. - van de Basiswet heeft de secret professionnel betrekking op alle gebruikelijke werkzaamheden van de advocaat, waarbij uitdrukkelijk
is bepaald dat deze zowel advieswerkzaamheden als procesgerelateerde werkzaamheden omvatten:
“En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la
défense (..)”.

. Dal , p. .
. Deze bepaling is in het leven geroepen bij de wet - van  maart  en gewijzigd
door de wet - van  december . Deze wijziging vond met name plaats naar
aanleiding van kritiek vanuit de advocatuur en met het oog op een betere bescherming van
de secret professionnel. Zie hierover Dal , p. .
. Dal , p. .
. Martin , p. . Ader e.a. , p. . Zie ook Cass. e civ.,  juni , D. ,
, waarin werd uitgemaakt dat hetgeen een vrouw die in een echtscheidingsprocedure was
verwikkeld had medegedeeld aan een bevriende advocaat, niet onder het secret professionnel
viel, aangezien deze communicatie niet in het kader van de beroepsuitoefening had plaatsgevonden. Het betrof communicatie tussen vrienden. Civ re,  juni , nr. -.,
Bull. Civ., nr. .
. Het doel van deze formulering is om er geen misverstand over te laten bestaan dat het secret
professionnel voor alle terreinen van de gebruikelijke beroepsuitoefening van de advocaat
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Onder gebruikelijke werkzaamheden van de advocaat wordt ook begrepen het opstellen van contracten en het voeren van onderhandelingen.
De cassatierechter (la Cour de Cassation) heeft in strafzaken jarenlang een
restrictieve uitleg gehanteerd van de secret professionnel, in die zin dat deze als absoluut en algemeen geldend recht beperkt was tot het verlenen van rechtsbijstand
in procedures door de advocaat. Als onderbouwing van deze uitleg werd gewezen op de grondslag van de secret professionnel, die zou zijn gelegen in het recht
op verdediging in gerechtelijke procedures. Voor juridische advieswerkzaamheden, waaronder begrepen het opstellen van contracten en het onderhandelen,
werd slechts een relatieve geheimhoudingsplicht aanvaard, die niet kon worden
ingeroepen jegens de autoriteiten. Deze ‘tweedeling’ die in de jurisprudentie
ten aanzien van de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht gaandeweg werd aanvaard, is in twee principiële uitspraken van de strafkamer van de Cour de Cassation bevestigd.
In de uitspraak van  september  ging het om een advocaat, die zijn clienten had bijgestaan in contractsonderhandelingen. Hij had in deze context ten
behoeve van zijn cliënten een letter of intent en overeenkomsten opgesteld met
betrekking tot de overgang van twee ondernemingen. De advocaat werd eerst als
getuige gehoord in een later tegen de, van bedrog en misbruik van bedrijfsactiva
(abus de biens sociaux) verdachte, cliënten ingestelde strafprocedure. Vervolgens werd de advocaat zelf verdacht van medeplichtigheid en kwam de vraag aan
de orde of het getuigenverhoor van de advocaat in strijd was met het secret professionnel. Volgens de Cour de Cassation was er geen sprake van strijd met het secret
professionnel, omdat het verhoor van de advocaat betrekking had op werkzaamheden van de advocaat die niet raken aan het recht op verdediging in een gerechtelijke procedure, te weten het opstellen van overeenkomsten en het voeren van
onderhandelingen. Bij dergelijke werkzaamheden is de geheimhoudingsplicht van
de advocaat niet absoluut, en raakt het niet aan de openbare orde, maar slechts
aan de individuele belangen van cliënten, aldus de Cour de Cassation.

.
.
.
.
.

geldt en ook jegens de justitiële en andere autoriteiten kan worden ingeroepen, zie Ader e.a.
, p. , .
Martin , p. .
Martin , p. . Ader & Damien , p. . Ader e.a. , p.  en .
Martin , p. . Ader e.a. , p. .
De advocaat noch zijn cliënten hadden bezwaar gemaakt tegen het horen van de advocaat
als getuige. Martin , p. .
Zie Cass. Crim.  september , nr. -., Bull.crim, nr. . JCP . II. ,
noot R. Martin. Dal , p. . Viala & Beigner , p. . Martin , p. .
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Vóór 1991 lijkt dat een logische conclusie, aangezien de werkzaamheden
van de advocaat tot die tijd gericht waren op het verlenen van rechtsbijstand in
procedures. Maar ook na de fusie leek de cassatierechter simpelweg de wettelijke
verankering van het gewijzigde beroep advocaat te negeren.1234 In een uitspraak
van  maart  bevestigde de cassatierechter de jurisprudentiële lijn van vóór
de fusie als volgt:
“Si selon les principes rappelés par l’article - de la loi du  décembre ,
les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toute matière
(sic), couvertes par le secret professionnel, il demeure que le juge d’instruction
tient de l’article  du Code de procédure pénale le pouvoir de les saisir dès lors
qu’elles ne concernent pas l’exercise des droits de la défense”.

Deze uitspraak leidde wederom tot ingrijpen van de wetgever om de tekst van
art. - van de Basiswet te wijzigen in de thans nog geldende bewoordingen.
Ondanks de ondubbelzinnige wetstekst, zijn er nog steeds uitspraken van de strafkamer van de Cour de Cassation, waarin voor de reikwijdte van het secret professionnel een onderscheid wordt gemaakt tussen proceswerkzaamheden van de
advocaat en juridisch advieswerkzaamheden. Toch zijn er ook uitspraken van
bodemrechters die een meer genuanceerd beeld laten zien.

Specifieke werkzaamheden van de advocaat
Voor specifieke werkzaamheden van de advocaat is, op grond van de voor die
specifieke werkzaamheden toepasselijke regelgeving, een uitzondering op of een
beperking van de reikwijdte van het secret professionnel aanvaard. Dit geldt voor
de advocaat die als trustee optreedt, de advocaat die als sportmakelaar optreedt
en de advocaat die optreedt voor één van de partijen in een private of openbare
. En ook de bij wet nr. -, per  januari  ingevoerde wijziging van art. - van de
Basiswet, zie par. ...
. Cass. Crim.,  maart , nr. -., Bull. Crim. nr. . JCP . II. , noot
R. Martin. Het ging in deze zaak om bij een juridisch adviseur in beslag genomen correspondentie met een advocaat, die betrekking had op een gemeenschappelijke cliënt. Martin
, p. . Dal , p. . Viala & Beigner , p. , . Zie ook Cass. er civ.,
 maart , Bull. civ. I, nr. ; JCP G , IV, . Zie voor kritische kanttekeningen, Martin , p. .
. Wet nr. -,  april , JO  april, p. . Zie par. ...
. Zie Cass. crim.,  juni , nr. -., Bull. crim. nr. ; JCP G , II, ,
noot R. Martin; D. , p. , noot J. Pradel. Zie ook Cass. er civ.,  maart ,
Bull. civ. I, nr. ; JCP G , IV, . JCP . I. , nr , obs. Maron; JCP .
I. , nr. , obs. Martin. Ader e.a. , p. .
. Ader & Damien , p. . Zie bijv. TGI Paris, ord.  juli , D. . Somm. ,
obs. Blanchard; Gaz. Pal.  augustus , obs. A. Damien.
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aanbestedingsprocedure en procedures voor gunning van overheidsopdrachten.
De advocaat die naast zijn werk als advocaat bijvoorbeeld parlementslid of gemeenteraadslid is en in het kader van die specifieke functie werkzaamheden verricht, handelt in dat geval niet in hoedanigheid van advocaat. De werkzaamheden die hij in die specifieke functie verricht worden niet beschermd door het secret
professionnel. Hetzelfde geldt voor de advocaat als hij bijvoorbeeld werkzaamheden verricht als accountant, bewindvoerder, arbiter of mediator. De advocaat
moet bij het uitoefenen van deze specifieke functies zorgen dat zijn werkzaamheden niet in strijd komen met het door hem als advocaat in acht te nemen secret
professionnel.

Advocaat privé
Een advocaat is niet  uur per dag met zijn beroepsuitoefening bezig. Op die
momenten is een advocaat ‘niet in hoedanigheid’. Het komt voor, dat niet op
voorhand duidelijk is of de advocaat in zijn communicatie met derden wel of niet
als advocaat optreedt. Een voorbeeld van zo’n situatie speelde in de zaak, die ten
grondslag lag aan de uitspraak van  juni  van de civiele kamer van de Cour
de cassation. Centraal stond de vraag, of de uitlatingen van een vrouw die in
een echtscheidingsprocedure was verwikkeld, aan een bevriende advocaat, onder
de bescherming van de secret professionnel vielen. In deze zaak oordeelde de cassatierechter, dat het de bodemrechter vrij stond deze vraag ontkennend te beantwoorden en te bepalen dat het hier ging om communicatie tussen vrienden.
6.5.2

Hoedanigheid van cliënt

De geheimhoudingsplicht van de advocaat heeft betrekking op cliënten,
oud-cliënten, mogelijke toekomstige cliënten en personen die de advocaat in hoedanigheid hebben benaderd voor advies. Een cliënt kan zowel een natuurlijk
persoon zijn, als een rechtspersoon. Als het gaat om een rechtspersoon is het
voor de beantwoording van de vraag wie als cliënt kan worden aangemerkt, van
.
.
.
.
.
.

Zie art. - van de Basiswet en art. . RIN. Zie par. .. en ...
Ader e.a. , p.  en  e.v.
Ader e.a. , p. , .
Ader e.a. , p. .
Cass. e civ.,  juni , nr. -..
Martin , p. . Ader e.a.  p. . Zie ook Crim.  maart , nr. -.,
Bull. Crim. nr. ; D. , , obs. B. Blanchard.
. Ader & Damien , p. . Ader e.a. , p.  e.v.
. Ader e.a. , p. , .

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 294

31/07/2017 16:02:06

6.5 Omvang en reikwijdte secret professionnel; de hoofdregels

295

belang welke personen binnen het bedrijf bevoegd zijn om met de advocaat te
communiceren of toegang hebben gekregen tot de met de advocaat gewisselde
communicatie.
6.5.3

Gedeeld secret professionnel en communicatie met derden

Gedeeld secret professionnel
De advocaat komt in zijn dagelijkse praktijk doorgaans in contact met veel mensen. De vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt zou niet voldoende gewaarborgd zijn als het secret professionnel zich uitsluitend zou beperken tot het contact
en de informatie-uitwisseling tussen advocaat en cliënt. Advocaten kunnen alleen
werken of in groepsverband. Indien de advocaat in een samenwerkingsverband
werkt, geldt de secret professionnel zowel voor de advocaat als voor alle advocaten
met wie de advocaat in het samenwerkingsverband werkt. Dit geldt ook voor
advocaten die samenwerken op basis van een kostenmaatschap.
In het verlengde van het secret professionnel rust op advocaten die in een groep
samenwerken de verplichting om geen tegenstrijdige belangen te behartigen.
Een advocaat mag bij de behandeling van een zaak geen gebruik maken van informatie die hij in een andere zaak heeft opgedaan. Ook geldt het secret professionnel onverminderd voor de advocaat die een andere advocaat opvolgt in de
behandeling van een zaak voor een cliënt.
De advocaat moet er voor zorgen dat alle leden van zijn personeel, die geen
advocaat zijn, het secret professionnel naleven. Op grond van art.  van de nationale cao voor advocaten en hun personeel (Convention collective nationale des
avocats et de leur personnel), rust op alle niet-advocatuurlijk personeel een zelfstandige verplichting tot naleving van het secret professionnel. Tenslotte rust de
. Ader e.a. , p. , . Met name bij de beoordeling van de toepassing van dwangmiddelen tegen advocaten hanteren strafrechters een enge interpretatie van het begrip ‘cliënt’.
. Art. . RIN. Dal  p. . Ader e.a. , p. , .
. Du Granrut , p. . De verplichting tot geheimhouding strekt zich uit tot iedereen
die op het kantoor van de advocaat werkzaam is, Ader e.a. . Advocaat- stagiaires die
hun stage doen op een advocatenkantoor leggen er zelfs een speciale eed voor af, zie art.
- Basiswet.
. Du Granrut , p. . Art.  Decreet .
. Martin , p. . Cass. crim.,  september , JCP , II, , noot R. Martin.
. De Granrut , p. . De opvolgende advocaat kan in een procedure niet de correspondentie tussen de cliënt en de vorige advocaat gebruiken.
. Art. . RIN. Dal , p. .
. Conv. Coll. --, Brochure JO nr. . Du Granrut , p.  en . Ader e.a.
, p. .
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plicht tot naleving van het secret professionnel ook op de door de advocaat bij zijn
beroepsuitoefening ingeschakelde derden, zoals tolken, accountants of andere deskundigen. De advocaat moet er op toezien dat bij inschakeling van deze derden
het secret professionnel gewaarborgd is.

Communicatie met derden
Zoals we in par. .. zullen zien heeft het secret professionnel betrekking op al
hetgeen aan een advocaat in zijn hoedanigheid is toevertrouwd, daaronder begrepen informatie die de advocaat in een zaak aangaande de cliënt van derden heeft
verkregen. Uitgangspunt is dat de gesprekspartners van de advocaat niet gebonden zijn aan de geheimhoudingsplicht van de advocaat. Dit is anders, indien
het secret professionnel wordt gedeeld met de in de vorige subparagraaf genoemde
personen, met wie de advocaat samenwerkt. Besprekingen die de advocaat en zijn
cliënt in aanwezigheid van derden voeren (bijvoorbeeld contractsonderhandelingen) vallen in beginsel niet onder het secret professionnel.
Een aparte categorie derden wordt gevormd door de deken(s) en de raden van
orde. In beginsel deelt een advocaat het secret professionnel niet met de deken,
maar in het kader van bepaalde controle- en toezichtbevoegdheden van de deken
en de raden van orde, kan de advocaat zich niet beroepen op het secret professionnel.Ten slotte is er nog de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten onderling.
6.5.4

Het toevertrouwen van informatie/object secret professionnel

Wat valt eronder?
Onder het bereik van het secret professionnel vallen alle handelingen en verrichtingen van de advocaat in het kader van de beroepsuitoefening, alle omstandigheden
die verband houden met de beroepsuitoefening van de advocaat en al hetgeen de
. Du Granrut, p. , .
. Dal  p. . Ader & Damien , p. . Zie Rb Parijs,  november , D. .
Somm. , obs. Castelain.
. Ader & Damien , p. . Ader e.a. , p. . Zie voor een voorbeeld, waarin een
journalist zich ten onrechte voordeed als cliënt, Crim.  november , nr. -.,
Bull. Crim. nr. ; Gaz. Pal. . , , noot Doucet en Le Faucheur. Zie bijv. ook
Civ. re,  maart , nr. -., Bull. Civ. I, nr. ; JCP . I.  nr. , obs. F.
G’Sell. Civ. re,  sept. , nr. -., NP.
. Ader e.a. , p. .
. Ader & Damien , p. , . Damien , p.  e.v. Zie ook: Rb Parijs,  april
, Mazurier, Gaz. Pal. . , , noot Damien.
. Zie par. ...
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advocaat in zijn hoedanigheid is toevertrouwd. In art. - van de Basiswet en
art. . RIN is neergelegd, dat daar in ieder geval het volgende onder valt:
– De adviezen van een advocaat die aan de cliënt zijn gericht of voor de cliënt
zijn bestemd;
– De tussen de cliënt en zijn advocaat uitgewisselde communicatie;
– De tussen advocaten onderling gewisselde communicatie, met uitzondering
van communicatie die voorzien is van de vermelding ‘officielle’;
– Gespreksnotities of besprekingsverslagen van contacten tussen advocaat en client en meer in het algemeen alle stukken in een door de advocaat aangelegd
dossier van de cliënt (en alle informatie die de advocaat in het kader van de
beroepsuitoefening heeft verkregen);
– De naam van de cliënt en de agenda van de advocaat;
– De financiële regeling tussen advocaat en cliënt en alle geldtransacties (maniements de fonds) die worden verricht uit hoofde van art. , e alinea van de
Basiswet;
– De door accountants (commissaires aux comptes) of andere derden opgevraagde informatie, welke informatie uitsluitend door de advocaat aan de client mag worden verstrekt.
Bij alle hierboven genoemde informatie maakt het niet uit in welke vorm de gegevens zijn vastgelegd of de uitwisseling van gegevens heeft plaats gevonden. Hoewel
oorspronkelijk werd gesproken over le secret de la correspondance, staat inmiddels
vast dat als gevolg van technologische ontwikkelingen het beroepsgeheim zich
uitstrekt tot alle moderne communicatiemiddelen. Zowel mondelinge danwel
schriftelijke communicatie valt eronder als papieren of elektronische stukken en
informatie-uitwisseling.Het maakt daarbij niet uit of de communicatie al is verzonden, nog onderweg is, of is ontvangen door de advocaat. Het secret professionnel strekt zich ook uit tot communicatie in handen van de cliënt of bij een derde

. Ader & Damien , p. . Ader e.a. , p.  e.v. Dal , p. . Du Granrut
, p. .
. Als het gaat om communicatie tussen een gedetineerde cliënt en zijn advocaat, is de bescherming van de vertrouwelijke communicatie gebaseerd op art. D.  en D  en D.  en
D.  van de CPP. Zie ook TA Versailles,  oktober , D. , IR, p. . Viala &
Beigner, p. . Zie ook art.  CPP, op grond waarvan correspondentie uitgewisseld tussen een verdachte en zijn advocaat niet als schriftelijk bewijs kan dienen.
. Zie Civ. e,  december , nr. -., Bull. Civ. I.nr. .
. Martin , p. .
. RIN art. .. Hieronder valt ook e-mail en sms verkeer. Ader e.a. , p. .
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aan wie de communicatie is toevertrouwd. De vertrouwelijkheid heeft zowel
betrekking op de brief zelf als op de daarbij meegezonden stukken.
Het beginsel van de vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt (le
secret de la correspondance) was voordat het in art. - Basiswet was opgenomen
reeds lang in de, met name strafrechtelijke, jurisprudentie aanvaard en wordt aangemerkt als ‘recht’ van de advocaat en de cliënt op vertrouwelijkheid. Het secret
professionnel betreft zowel hetgeen de cliënt aan de advocaat heeft toevertrouwd
als informatie die de advocaat van derden heeft verkregen inzake de cliënt en diens
zaak. Bij het toevertrouwen van informatie door de cliënt aan de advocaat, kan
het gaan om feiten maar ook om gevoelens, motieven en verwachtingen van de
cliënt. Ook hetgeen de advocaat afleidt uit de van cliënt of derden verkregen
informatie valt eronder. Het moet wel gaan om informatie die ‘noodzakelijk’
aan de advocaat is toevertrouwd (confidences nécessaires) met het oog op de verdediging van de cliënt en de behartiging van zijn belangen.
De Basiswet bepaalt pas sinds de wetswijziging van  april  dat de secret
professionnel zich uitstrekt tot ‘alle correspondentie’ tussen advocaat en cliënt.
Dit leidde in de periode erna tot een nogal rigide uitleg door de Cour de Cassation, waarin geen ruimte werd gelaten voor uitzonderingen. Een wet van  fe. Martin , p. . Ader & Damien , p. . Cass. Crim.  maart , S.
..; DP .. Zie echter ook Crim.  oktober , nr. -., D. actualité,  november , obs. Bombled, waarin twee dubbelgevouwen blaadjes van een advocaat bestemd voor een cliënt niet voldeden aan de notie van beschermde correspondentie in
de zin van art. - CP. Ader & Damien , p. .
. Civ. e,  oktober , nr. -., Bull. Civ. I, nr. ; JCP . I. , obs. Martin.
Ader & Damien , p. .
. Cass. Crim.,  maart , DP , p. ; Versailles,  april , Gaz. Pal. , ,
p. , noot A.D. – Bourges,  januari , Gaz. Pal. , , p. ; D. , inf. rap.
p. . Overigens wordt aanvaard dat dit ook geldt in civiele zaken, Martin , p. .
Zie echter ook: T. Paris,  april , Gaz. Pal. , I, , noot Darrois en Tiraqueau
. Crim.  maart , nr.  -., Bull. Crim. nr. ; D . IR; D. .
Somm. , obs. Pradel. D. . Zie ook: Crim.  december , nr. -., Bull.
Crim. nr. . Ader & Damien , p. .
. Zie rb. Parijs  november , D. , Somm. , obs. Castelain. Zie ook Ader e.a.
, p. .
. Martin , p. .
. Parijs,  juli , D. . IR . Ader e.a. , p. .
. Ader e.a. , p. . Viala & Beigner, p. . Zie ook Cass. crim.  december ,
D. , I. . Zie ook Cass. crim.  nov. , Bull. Crim. , nr. . Zie rb. Parijs 
juli , D. , somm. , obs. Th. Massis. Zie ook arrest van CA Parijs  juli ,
D. , IR, .
. Viala & Beigner , p. . Zie par. ...
. Zie bijv. de volgende uitspraak en de commentaren daarop: Cass. e civ.,  februari , nr.
-., bull. Civ , I, nr. ; JCP G , II, , concl. J. Sainte-Rose; JCP G
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bruari  bracht verandering in deze absolute uitleg van de reikwijdte van het
secret professionnel. Deze wetswijziging introduceerde de mogelijkheid om door
de vermelding van ‘officielle’ de geheimhoudingsplicht ten aanzien van bepaalde
communicatie op te heffen. Bovendien is het op grond van een uitspraak van de
Cour de Cassation van  april  ook mogelijk dat een cliënt de geheimhouding van een door hem aan zijn advocaat gerichte communicatie kan opheffen,
doordat de cliënt de communicatie zelf openbaar heeft gemaakt. De vertrouwelijkheid van de communicatie wordt niet opgeheven als gevolg van het overlijden
van de verzender of de ontvanger.

Communicatie tussen advocaten onderling
In Frankrijk vormt de – mondelinge en schriftelijke – communicatie tussen advocaten onderling een aparte subcategorie van het secret professionnel. De vertrouwelijkheid van communicatie tussen advocaten was in Frankrijk al een erkend
beginsel in de periode vóór de revolutie. Ook tijdens de revolutie onderhielden
de ‘advocaten van de Marais’ onderlinge contacten waarbij de geheimhouding
werd gerespecteerd. Aangezien advocaten in die tijd cliënten nog niet mochten vertegenwoordigen vond deze communicatie plaats op persoonlijke titel. Dat
veranderde vanaf het moment dat advocaten wel cliënten konden vertegenwoordigen.
De omgang met confraternele correspondentie was lange tijd een gedragsrechtelijke kwestie. Op grond van – vaak plaatsgebonden – orde reglementen, diende
een advocaat die confraternele correspondentie wilde overleggen in een procedure
zich eerst voor advies tot de deken te wenden. De deken kon besluiten de vertrouwelijkheid van bepaalde correspondentie op te heffen. Rechters waren hier
echter niet aan gebonden en advocaten die, afgaande op het advies van de deken,

.
.
.
.
.

, I, , nr. , obs. L. Cadiet; JCP G , I, , nr. , obs. R. Martin; D , p.
; Gaz. Pal. - april , p. , noot Raoult; LPA  augustus , p. , noot Pons.
Viala & Beigner , p. .
Wet nr. - van  februari , JO  februari , p. ; JCP G , III,
. In deze wet waren de aanbevelingen van de CNB verwerkt.
Cass. e civ.,  april , nr. -., Bull.Civ. I, nr. , D .P+B, Salvati c/SARL
Ryv, Juris-Data nr. -. Zie hierover ook par. ..
Paris,  november , Gaz. Pal. . , : de erfgenaam van een overleden cliënt heeft
voor het overleggen in een procedure van correspondentie tussen de overleden cliënt en zijn
advocaat, toestemming nodig van laatstgenoemde advocaat. Ader & Damien , p. .
Zie hoofdstuk .
Ader & Damien , p. .
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confraternele correspondentie in het geding brachten, waren niet gevrijwaard van
tuchtrechtelijke maatregelen of strafrechtelijke vervolging.
In de jurisprudentie werd vervolgens gaandeweg de mogelijkheid aanvaard, dat
confraternele correspondentie waarin overeenstemming tussen partijen was vastgelegd, wel in rechte mocht worden overgelegd. Daarvan werden uitgezonderd de
brieven die vertrouwelijk van aard waren en de brieven waarin de voorafgaande
onderhandelingen waren weergegeven. Indien een advocaat echter in strijd met
zijn beroeps- en gedragsregels toch confraternele correspondentie overlegde kon
een rechter deze correspondentie wel lezen. Het kwam voor dat een rechter dergelijke correspondentie ten grondslag legde aan zijn beslissing. De jurisprudentie
was niet eenduidig en de praktijk werd als onbevredigend ervaren.
Strikt genomen viel de communicatie tussen advocaten niet onder de
reikwijdte van het secret professionnel. Daar kwam verandering in door de wetswijziging van  april  van art. - van de Basiswet, waarin werd bepaald,
dat alle communicatie tussen advocaten onderling onder het secret professionnel
viel. De vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten was niet langer
slechts een gedragsrechtelijke regel, maar werd wettelijk verplicht en de schending
ervan strafbaar gesteld. Deze regel bleek aldus verwoord in te praktijk te rigide,
zodat gaandeweg toch weer enige uitzonderingen hierop werden toegelaten. Art.
- van de Basiswet en art. . RIN bepalen sinds de wetswijziging van  februari , dat communicatie tussen advocaten onderling, met uitzondering van de
communicatie die is voorzien van de vermelding ‘officielle ’, onder de reikwijdte
van het secret professionnel valt.
Deze communicatie is bovendien specifiek geregeld in art.  van de RIN.
De hoofdregel is neergelegd in art. . RIN, waarin is bepaald dat alle mondelinge en schriftelijke communicatie tussen advocaten vertrouwelijk van aard is.
Deze communicatie mag niet in rechte worden overgelegd en de vertrouwelijke
aard ervan kan niet worden opgeheven. Uitzonderingen op de hoofdregel zijn
. Ader & Damien , p. .
. Ader & Damien , p. , .
. Toulouse,  juni , DP .. – T. Seine,  januari , D. . . Zie
evenwel de beslissing van de cour d’appel van Parijs,  november , Gaz. Pal. . ,
, waarin werd bepaald dat geen beroep kon worden gedaan op brieven van een cliënt aan
zijn advocaat.
. Ader & Damien , p. .
. Ader & Damien, p. , .
. De relatie tussen in Frankrijk gevestigde advocaten en in andere EU-lidstaten gevestigde advocaten is geregeld in art. . RIN. De relatie met advocaten die buiten de EU zijn gevestigd
is geregeld in art. . RIN.
. Hiermee wordt ook elektronische communicatie bedoeld.
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vervat in art. . RIN. Bepaalde communicatie mag voorzien zijn van de vermelding ‘officielle’ en valt daarmee niet onder het bereik van het secret professionnel
als bedoeld in art. - van de Basiswet. Dat is in de eerste plaats het geval indien
de communicatie kan worden aangemerkt als een proceshandeling of processtuk
(acte de procédure). In de tweede plaats gaat het dan om communicatie die niet
verwijst naar eerdere vertrouwelijke mondelinge of schriftelijke communicatie of
onderdelen daarvan.
In de praktijk doen advocaten er tegenwoordig verstandig aan bij onderhandelingen afspraken te maken over het gebruik van hun onderlinge communicatie en
af te stemmen welke communicatie als vertrouwelijk moet worden bestempeld.
Een cliënt kan overigens geen aanspraak maken op de tussen zijn advocaat en de
advocaat van de wederpartij in een procedure gevoerde correspondentie.

Consequentie van het vallen onder de reikwijdte van de secret professionnel
Zoals gezegd brengt de secret professionnel zowel rechten als plichten voor de advocaat met zich mee. Een advocaat moet zich onthouden van het doen van mededelingen over, het verstrekken van inzage in, of het op enige wijze openbaar maken van stukken die onder de reikwijdte van het secret professionnel vallen. De
andere kant van de medaille is dat de advocaat en zijn cliënt zich kunnen verzetten
tegen inzage en inbeslagneming van deze stukken door derden. De communicatie
tussen advocaat en cliënt mag niet in beslag worden genomen, noch worden ingezien door derden. Rechters, en meer specifiek de rechter-commissaris, dienen
het secret professionnel te respecteren. Zoals hierna in par. . zal blijken, geniet
het kantoor van de advocaat speciale bescherming. Gevangenisinstellingen mogen
correspondentie tussen advocaat en de gedetineerde cliënt niet controleren.

. In deze communicatie moeten wel de kernbeginselen van de advocaat als gedefinieerd in art.
 van de RIN in acht worden genomen.
. Ader & Damien , p. .
. Ader & Damien , p. . De cliënt heeft wel recht op teruggave van de door hem aan
zijn advocaat toevertrouwde stukken en op correspondentie voorzien van de vermelding
“officielle”.
. RIN art. .. Art. - CP. Voor de uitzonderingen hierop, zie par. ..
. Ader & Damien , p. . Ader e.a. ,  e.v. Dit mag ook niet als de betreffende
communicatie ongeoorloofde instructies van een verdachte aan de (toekomstige) advocaat
bevat, zie Crim.  september , DP ..; S. ...
. Ader & Damien , p. . Ader e.a. , p.  e.v.
. Ader e.a. , p. . Art. D  CPP. Het moet wel gaan om gesloten enveloppen waarop
duidelijk de naam en het professionele adres van de advocaat staan vermeld. Zie ook art.
R. -- CPP. Zie ook hoofdstuk , voor de jurisprudentie van het EHRM op dit gebied.
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Secret professionnel en strafvorderlijke bevoegdheden

De strafrechtelijke jurisprudentie over het secret professionnel heeft voor een groot
deel betrekking op het toepassen van dwangmiddelen tegen advocaten, of hun clienten, bijvoorbeeld bij het door de vervolgingsinstanties bij een advocaat in beslag
nemen van stukken, of het afluisteren van telefoongesprekken waar een advocaat
aan deelneemt. In deze paragraaf concentreer ik me op de uitwerking van deze regels in de jurisprudentie.
6.6.1

Doorzoeking en inbeslagneming bij een cliënt

Een doorzoeking en inbeslagneming bij de cliënt dient te geschieden met inachtneming van de bescherming van het secret professionnel en van de rechten van verdediging (les droits de la défense ). Communicatie tussen een advocaat en zijn
cliënt mag bij een doorzoeking niet in beslag worden genomen. Een uitzondering hierop geldt voor communicatie die tot bewijs kan strekken van medeplichtigheid of betrokkenheid van de advocaat van de cliënt aan een strafbaar feit.
Uit de jurisprudentie blijkt dat de Cour de Cassation bij de beoordeling van de
vraag of stukken worden beschermd door het secret professionnel meeweegt of de
communicatie betrekking heeft of in verband staat met de ‘rechten van verdediging’, welke notie over het algemeen eng wordt geïnterpreteerd.

. Ader e.a. , p. . Du Granrut, p. . Art.  en  CPP. Zie bijv. Cass. Crim. 
april , nr. -., Bull.crim. nr. .
. Art. - wet van de Basiswet. Zie EHRM  april , nr. / en nr. /
(Vinci e.a. t. Frankrijk), waarin het Hof oordeelde dat Frankrijk art.  EVRM had geschonden, omdat de personen waar een doorzoeking had plaatsgevonden geen effectief en
concreet rechtsmiddel ter beschikking stond om zich te verzetten tegen de inbeslagneming
van stukken die onder het secret professionnel vielen. Ader e.a. , p. , . Zie ook
Crim.  november , nr. -., Bull. Crim, nr. , waarin correspondentie tussen de advocaat en de boekhouder van de cliënt niet onder de reikwijdte van het secret professionnel viel.
. Er moet sprake zijn van een verdenking voorafgaand aan de doorzoeking en inbeslagneming.
Ader e.a. , p. . Com.  maart , nr. -., NP.
. Zie par. ... Vgl. art. - Basiswet. Zie bijv. Cass. Crim.  december , -.,
Bull. Crim. nr. . D .. In deze uitspraak achtte de Cour de Cassation stukken
onder de bescherming van secret professionnel te vallen, omdat ze in verband stonden met
het uitoefenen van de rechten van verdediging. Het betrof communicatie die betrekking had
op de executie van een (andere) strafrechtelijke uitspraak. Zie voor een ruimere interpretatie
van ‘de rechten van verdediging’: T. Corr. Nanterre,  december , Gaz.Pal. . ,
, noot A. Damien. Versailles,  april , Gaz. Pal. . , , noot A. Damien. In
deze zaak werd het advies van een advocaat aan zijn cliënt geacht betrekking te hebben op
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Art.  CPP geeft de strikte kaders weer, waarin bij een mogelijke inbeslagneming geopereerd moet worden indien men op vertrouwelijke communicatie stuit.
Bij doorzoeking van een computer mag vluchtig worden kennisgenomen van bestanden, teneinde te kunnen beoordelen of sprake is van documenten die worden
beschermd door secret professionnel. Bestanden die worden beschermd door het
secret professionnel mogen niet in beslag worden genomen. Inbeslaggenomen
stukken die onder de reikwijdte van het secret professionnel vallen, moeten onverwijld worden gerestitueerd aan de rechthebbende en eventule kopieën moet worden vernietigd. Indien bij de inbeslagneming van computerbestanden onderdelen daarvan communicatie met een advocaat betreffen, leidt dit tot gedeeltelijke
nietigheid van het beslag.
6.6.2

Doorzoeking en inbeslagneming bij een advocaat

Uit de bescherming van het secret professionnel vloeit voort, dat het kantoor van
de advocaat speciale bescherming geniet. De wetgever heeft aan de bevoegdheid
tot het inroepen van het secret professionnel gekoppeld dat tegen advocaten een
aantal strafvorderlijke bevoegdheden niet kan worden toegepast. Slechts in limitatieve, uitzonderlijke en strikt ingekaderde gevallen, kan hiervan worden afgeweken.
Het kantoor van een advocaat is niet gevrijwaard van een doorzoeking en
eventueel inbeslagneming van stukken, zij het dat het slechts onder strikte voorwaarden is toegestaan. In hoofdstuk  kwam aan de orde dat het kantoor van de
advocaat beschermd wordt door art.  EVRM. Uitzonderingen of beperkingen
die door een nationale wetgever op deze bescherming worden aangenomen moeten voldoen aan de legaliteitseis, de legitimiteitseis en de noodzakelijkheidseis.
Daarnaast moet zijn voorzien in strikt ingekaderde speciale waarborgen die de bescherming van het beroepsgeheim verzekeren. Als waarborg is bijvoorbeeld aangemerkt de tussenkomst van een onafhankelijke toezichthouder, zoals de deken, en

.
.
.
.
.
.

de rechten van verdediging, terwijl ten tijde van het advies nog geen gerechtelijke procedure
in zicht was. Ader e.a. , p. .
Ader e.a. , p. . Crim.  juni , nr. -., NP. Crim.  april , nr.
-., Bull. Crim. nr. ; D. . .
Ader e.a. , p. .
De nietigheid betreft slechts de door het secret professionnel beschermde stukken. Com. 
januari , nr. -., np. Ader e.a. , p. .
Dal , p. . Ader e.a. , p.  e.v.
Martin , p. . Zie par. ...
Zie hiervoor par. ...
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het bestaan van effectieve rechtsmiddelen om zich te verzetten tegen een beperking van het beroepsgeheim.
Artikel .. van de RIN bepaalt in dit verband, dat op het kantoor of in het
woonhuis van de advocaat geen stukken mogen worden ingezien, of in beslag genomen, behalve onder de voorwaarden als omschreven in art. - CPP. Art. -
CPP regelt de procedure die het kantoor en de woning van de advocaat beoogt te
beschermen bij een doorzoeking en inbeslagneming aldaar. In deze regeling, die in
het licht moet worden geplaatst van de bescherming van art.  EVRM, is gepoogd
een evenwicht te bereiken tussen het belang van de waarheidsvinding en het belang van het secret professionnel.
Art. - is in de CPP opgenomen bij wet nr. - van  december .
In eerste instantie bepaalde de wet, dat doorzoekingen bij een advocaat slechts
konden worden uitgevoerd door een rechterlijk ambtenaar (magistrat) in aanwezigheid van de deken of een vertegenwoordiger van de deken. Vóór de invoering
van deze bepaling was een officier de police judiciaire bevoegd tot de doorzoeking
en inbeslagneming bij een advocaat. Daarnaast werd in deze bepaling de aanwezigheid van de deken bij een doorzoeking en inbeslagneming wettelijk verankerd. In de praktijk bleek de rol van de deken beperkt te zijn, hetgeen in 
leidde tot een wetswijziging die een betere bescherming van de secret professionnel introduceerde. Hierin werd onder meer bepaald dat slechts de deken en de
rechter-commissaris het recht hadden op kennisneming van de stukken voorafgaand aan de inbeslagneming. Ook kreeg de deken het recht om zich te verzetten
tegen de inbeslagneming. In  volgde een nadere wetswijziging, die (onder
meer) de verplichting introduceerde tot motivering van de machtiging tot doorzoeking.
Het uitgangspunt is dat een doorzoeking en inbeslagneming bij een advocaat
slechts betrekking mag hebben op de volgende stukken: ) Stukken die strekken

. Zie bijv. EHRM  september , nr. / (Servulo e.a. t. Portugal).
. Zie over de achtergrond en totstandkoming van deze bepaling: Martin , p. . Ader
e.a. , p. , . Ader e.a.  wijst ook op de parlementaire discussie die werd gevoerd ten aanzien van de personen die gerechtigd zouden moeten zijn tot het kennisnemen
van stukken in dit verband.
. JORF,  december .
. Ader e.a. , p. .
. Het was voordien al wel gebruikelijk om de deken in te schakelen bij een doorzoeking bij
de advocaat. Ader e.a. , p. .
. Wet nr. - van  juni , JO  juni, p. , art. .
. Wet nr. -,  december , JO  december, p. , art. . De wet is nadien nog gewijzigd bij wet nr. - van  januari , art.  (V). Sindsdien vallen ook
‘voorwerpen’ onder de reikwijdte van de bepaling.
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tot bewijs van medeplichtigheid of betrokkenheid van de advocaat aan het onderzochte misdrijf, bijvoorbeeld stukken die voorwerp van het strafbare feit uitmaken, zoals een vals stuk, en ) stukken die dienen om de waarheid aan het licht te
brengen inzake het vermoeden van betrokkenheid van de advocaat bij het onderzochte strafbare feit, mits hierbij de rechten van de verdediging niet in gevaar komen. Zo is bijvoorbeeld aanvaard dat een advocaat geen beroep kan doen op de
bescherming van de secret professionnel, als hij misbruik maakt van zijn bevoegdheid om bewijsmateriaal te onttrekken aan het onderzoek. Ook moet de secret
professionnel wijken als de advocaat voor zijn cliënt valse getuigenverklaringen of
alibi’s regelt.
De procedure die in art. - CPP uitgebreid is omschreven, is thans grofweg als volgt. Een doorzoeking bij de advocaat mag slechts plaatsvinden door
de rechter-commissaris in aanwezigheid van de deken. De doorzoeking mag
slechts plaatsvinden op grond van een schriftelijke en gemotiveerde beslissing van
de rechter-commissaris, of andere rechterlijk ambtenaar. In deze beslissing moet
de aard van het misdrijf zijn aangegeven waarop het onderzoek zich richt, de
gronden die een doorzoeking rechtvaardigen en het doel van de doorzoeking. De
doorzoeking bij een advocaat mag er niet op gericht zijn om aanknopingspunten
of bewijs te vinden met betrekking tot een strafbaar feit waarvan de cliënt wordt
verdacht.
De betrokken rechter-commissaris moet op voorhand aangeven naar welke
specifieke documenten wordt gezocht; in geen geval mag sprake zijn van een algemeen, globaal (ongericht) onderzoek. De inhoud van deze beslissing wordt
door de rechter-commissaris vanaf aanvang van de doorzoeking ter kennis van de
deken of diens vertegenwoordiger gebracht. De rechter-commissaris moet er op
. Ader e.a. , p. ,  en . Du Granrut , p. . Martin , p. . Dit is
vaste jurisprudentie. Zie bijv. Crim.  maart , (Dal , p. ). Crim.  juni ,
nr. -., Bull. Crim. Nr. ; D. . Crim.  juli , nr. -.. Crim. 
juni , nr. -., Bull. Crim. nr. , AJ Pénal . , noot Belfanti. Crim.
, nr. -., Bull. Crim. nr. . Crim.  sept. , nr. -.. Cass. crim,
 maart , Bull. Crim. nr. , D. . , obs. J. Pradel. Zie ook CA Parijs, 
maart , Gaz. Pal. , , p. ; CA Colmar,  oktober , Gaz. Pal. , ,
p. , noot A. Damien.
. Martin , p. .
. Cass. crim.,  januari , Bull. Crim. nr. , Gaz. Pal. , , p. .
. Art. - CPP spreekt van een “magistrat”. De deken kan zich op grond van dit artikel ook
laten vertegenwoordigen.
. Du Granrut , p. . Ader e.a. , p. .
. Cass. crim.  juni . Dal , p. . Er mag dus geen algemene doorzoeking van het
kantoor van een advocaat plaatsvinden, omdat de vrije uitoefening van de beroepsuitoefening van de advocaat hiermee in gevaar zou komen. Du Granrut , p. .
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toezien dat de inbeslagneming geen afbreuk doet aan de vrije beroepsuitoefening
door de advocaat.
Slechts de deken en de betrokken rechter-commissaris of andere rechterlijk
ambtenaar zijn, voorafgaand aan een eventuele inbeslagneming, bevoegd tot inzage of kennisneming van de op locatie aanwezige stukken. Stukken die betrekking hebben op andere dan de in de doorzoekingsbeslissing genoemde overtredingen of misdrijven, mogen in geen geval in beslag worden genomen. Deze
bepalingen gelden op straffe van nietigheid van het beslag.
De deken kan zich verzetten tegen de door de rechter-commissaris voorgenomen inbeslagneming van stukken, als hij van oordeel is dat deze inbeslagneming
onregelmatig is en in strijd met het secret professionnel. Het betreffende stuk
dient in dat geval te worden verzegeld. Deze handelingen, waaronder de door de
deken geuite bezwaren, worden opgenomen in een proces-verbaal, dat niet bij het
dossier van de procedure (de processtukken) wordt gevoegd.
Vervolgens voorziet art. - CPP in een bijzondere beklagprocedure (procédure de contestation) voor de juge des libertés et de la détention (JLD), ook wel
juge du secret genoemd. De JLD neemt een gemotiveerde, niet voor hogere
voorziening vatbare, beslissing binnen vijf dagen na ontvangst van de stukken.
Hij hoort daartoe de rechter-commissaris of andere rechterlijke ambtenaar die de
doorzoeking heeft uitgevoerd, eventueel de procureur van de Republiek, alsmede
de advocaat op wiens kantoor of in wiens huis de doorzoeking heeft plaatsgevonden en de deken of diens vertegenwoordiger. Hij mag de verzegelde envelop in
aanwezigheid van voornoemde personen openen.
Als de JLD van oordeel is dat er geen grond is voor inbeslagneming van de
stukken, beveelt hij de onmiddellijke teruggave ervan. Ook geeft hij in dat geval
opdracht tot vernietiging van het proces-verbaal met betrekking tot de doorzoeking en voorgenomen inbeslagneming en de daartegen geuite bezwaren. Indien
noodzakelijk beveelt hij tot het verwijderen van iedere verwijzing in de processtukken naar de betreffende stukken of de inhoud ervan. Indien de JLD echter
. In de jurisprudentie is uitgemaakt dat de deken in deze rol als auxiliaire de justice kan worden aangemerkt met als taak het waarborgen van de rechten van verdediging en het secret
professionnel. Crim.  januari , nr. -.. Ader e.a. .
. De JLD is nieuw ingesteld bij voornoemde Wet nr. - van  juni , JO 
juni, p. , (art.-) met ingang van  januari . Zijn hoofdtaak is het nemen van
beslissingen inzake de voorlopige hechtenis. Voorheen werden beslissingen ten aanzien van
inbeslagnemingen voorgelegd aan de president van de rechtbank (art. , par. ). Martin
, p. . Bij het instellen van de JLD als beklagrechter was één van de overwegingen
dat de beslissing ten aanzien van de vraag of stukken onder het secret professionnel vallen
zou berusten bij een rechter die noch als onderzoeksrechter bij de zaak betrokken was, noch
als rechter in de hoofdzaak. Ader e.a. , p. .

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 306

31/07/2017 16:02:08

6.6 Secret professionnel en strafvorderlijke bevoegdheden

307

van oordeel is dat er wel gegronde redenen zijn voor het inbeslagnemen van de
stukken, beveelt hij de stukken en het betrokken proces-verbaal bij de processtukken te voegen.
Hoewel het hier gaat om een niet voor hogere voorziening vatbare beslissing,
blijft het mogelijk dat partijen in een later stadium bij de rechterlijke instantie
waarbij de zaak aanhangig is in of de chambre d’instruction de nietigheid van het
beslag inroepen. Ook indien er geen beklag is ingesteld tegen de inbeslagneming,
krijgen de inbeslaggenomen stukken een aparte behandeling en worden ze opgenomen in een ander proces-verbaal dan het proces-verbaal als bedoeld in art. 
CPP. Dit proces-verbaal alsmede de verzegelde documenten worden onverwijld
doorgezonden aan de juge des libertés, tegelijk met het origineel of een kopie van
het procesdossier. De hiervoor beschreven procedure is eveneens van toepassing
als het gaat om een doorzoeking van het bureau van de orde, het kantoor van de
caisses de règlement pécuniaire des avocats of het woonhuis van de deken. In deze
gevallen komen de hiervoor omschreven bevoegdheden van de juge des libertés
toe aan de president van de rechtbank, die voorafgaand aan de doorzoeking wordt
ingeschakeld.
Art.  CPP regelt onder meer de inbeslagneming van computergegevens en
bepaalt dat het mogelijk is computergegevens te kopiëren. In een uitspraak van de
Cour de Cassation van  juni  is uitgemaakt dat computergegevens, al dan
niet op de harde schijf opgeslagen, voor de bescherming van de secret professionnel gelijk moet worden gesteld met schriftelijke communicatie tussen advocaat en
cliënt. De hiervoor omschreven procedure van aanwezigheid en bezwaar van de
deken tegen inbeslagneming geldt hier dus onverkort.
6.6.3

Toepassing in de praktijk van de procedure

Vanaf de invoering van de specifieke regelgeving in  aangaande de doorzoeking en inbeslagneming bij advocaten kwam de toepassing in de praktijk door de
rechter-commissarissen van de hierin opgenomen garanties voor de bescherming
van het secret professionnel slechts aarzelend op gang. Deze aarzeling werd gesteund in de jurisprudentie van de Cour de Cassation. De rol die de deken was
toebedacht kwam nauwelijks uit de verf.
Na de wetswijziging van  is langzamerhand een wijziging ingetreden in de
praktijk van de doorzoekingen bij advocaten. Ook bevestigt de jurisprudentie van
. Cass. crim.,  juni  en Cass. crim.,  augustus , nr. -.. Dal , p. .
Martin , p. .
. Martin , p. .
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de Cour de Cassation, de betere bescherming van de secret professionnel bij doorzoekingen van advocaten. In de ordonnance van de president van de rechtbank
Parijs van  juli , werd voor het eerst de procedure uit de nieuwe wetstekst
toegepast.Hierin werd ook, anders dan voorheen de Cour de Cassation, de bescherming van het secret professionnel aan de beslissing ten grondslag gelegd. De
Cour de cassation legde aan beslissingen op dit gebied het recht van verdediging
ten grondslag, hetgeen werkzaamheden van de advocaat op het gebied van juridisch adviesverlening doorgaans van de bescherming uitsloot. De in  nieuw
ingevoerde procedure voedde de hoop dat deze in de praktijk van doorzoekingen
en inbeslagneming bij advocaten een betere bescherming van het secret professionnel zou garanderen en dat dit zijn weerslag zou hebben in de jurisprudentie van de
strafkamer van de Cour de Cassation. Toch lijkt dat nog niet helemaal gelukt,
getuige de kritiek verwoord in het boek van Nioré.
6.6.4

Opnemen van communicatie

Art.  tot en met - CPP bevat een regeling met betrekking tot het aftappen
van telecommunicatie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Als aan
bepaalde voorwaarden wordt voldaan kan de juge d’instruction opdracht geven
tot het afluisteren van communicatie. De machtiging tot het afluisteren van
communicatie hoeft niet met redenen omkleed te zijn en is niet vatbaar voor hogere voorziening. Communicatie waaraan een advocaat deelneemt kan op deze
grond ook worden afgeluisterd. Art. - CPP verbiedt op straffe van nietigheid
. Gaz. Pal.,  augustus , p. , noot A. Damien. Dit is overgenomen in de ordonnance
van  oktober  (Gaz. Pal.,  oktober , p. ). Martin , p. .
. Martin , p. .
. Nioré . Vincent Nioré was jarenlang als plaatsvervangend deken betrokken bij doorzoekingen van advocaten in de regio Parijs.
. Deze bepalingen zijn in het leven geroepen bij wet nr. - van  juli , JO 
juli. De aanleiding voor deze wet was de uitspraak van het EHRM van  april , nr.
/ (Kruslin en Huvig t. Frankrijk), waarin Frankrijk door het Hof op de vingers
was getikt voor de toenmalige praktijk inzake het afluisteren van telecommunicatie. Ader
e.a. , p. .
. Op grond van art.  CPP kan de juge d’instruction een opdracht geven tot het afluisteren van communicatie als dat noodzakelijk is in het kader van het strafrechtelijk onderzoek
en als het gaat om strafbare feiten waarvoor tenminste  jaar gevangenisstraf kan worden
gegeven. Als het bijvoorbeeld gaat om georganiseerde misdaad wordt de opdracht gegeven
door de JLD.
. Wel moet de machtiging de identificatiegegevens bevatten ten aanzien van de te tappen
communicatieverbinding, aangeven op grond van welk strafbaar feit (infraction) het dwangmiddel wordt toegepast en aangeven voor welke periode het dwangmiddel wordt toegepast,
art.  en - CPP. De machtiging kan worden afgegeven voor maximaal vier maanden,
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de uitwerking van de met een advocaat gevoerde onderschepte telecommunicatie,
als deze communicatie gevoerd is in het kader van de uitoefening van de rechten
van de verdediging. De Cour de Cassation bepaalde in dit verband dat gesprekken tussen een advocaat en cliënt niet mogen worden uitgewerkt, tenzij de inhoud van dien aard is dat deelname van de advocaat aan een strafbaar feit wordt
vermoed danwel deze inhoud kan bijdragen aan de waarheidsvinding ten aanzien
van de betrokkenheid van de advocaat. Art. - CPP verbiedt op straffe van
nietigheid de interceptie van de telefoonlijn van het kantoor of de woning van
een advocaat, zonder dat de deken hierover van te voren is ingelicht door de juge
d’instruction.
Art. - CPP verbiedt het plaatsen van opname en afluisterapparatuur in
het huis, het kantoor of de auto van een advocaat. Op grond van art. L -
van de Code de la sécurité intérieure mag ten aanzien van een advocaat die handelt in het kader van zijn beroepsuitoefening geen bevel worden gegevens tot het
toepassen van een technisch middel tot onderschepping van gegevens ten behoeve
van de nationale veiligheidsdienst. Een voornemen tot het toepassen van een dergelijk middel jegens een advocaat dient te worden voorgelegd aan de Commission
nationale de controle des techniques de renseignement (CNCTR).

.
.
.
.

art. - CPP. Zie voor kritiek op deze regeling en de toepassing in de praktijk, Ader e.a.
, p.  e.v.
De rechten van de verdediging mogen niet worden geschaad. Zie bijv. Crim.  nov. ,
nr. -., Bull. Crim. nr. ; D. . IR . Crim.  nov. , nr. -.,
Bull. Crim. nr. . Ader e.a. , p. .
In strijd met deze bepaling tot stand gekomen telefoontaps mogen niet worden gebruikt.
Zie ook Du Granrut , p. . Dal , p. -.
Art. - CPP is van toepassing in procedures inzake georganiseerde misdaad. Verwezen
wordt naar art. - t/m - en art. - CPP. Zie ook Du Granrut , p. . Dal
, p. -.
De CNCTR dient na te gaan of sprake is van een noodzakelijke en proportionele beperking
van de vrije beroepsuitoefening van de advocaat. Ook dient de CNCTR er voor te waken
dat de onderschepte gegevens uitsluitend worden aangewend voor het doel waarvoor het is
toegepast (kort gezegd de bescherming van de openbare orde) en niet mogen dienen als basis
voor een strafrechtelijke vervolging. Zie Ader e.a. , p. , waarin de zorg wordt uitgesproken dat, gelet op de vergaande bevoegdheden op grond van deze wet de bescherming
van het secret professionnel niet voldoende gegarandeerd is.
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Grenzen aan en beperkingen op het secret professionnel
Inleiding

In het Franse recht wordt het secret professionnel als een absoluut beginsel beschouwd. In de reikwijdte is een aantal uitzonderingen en beperkingen aanvaard.
Deze uitzonderingen of beperkingen noem ik in deze paragraaf.
6.7.2

Art. 226-14 Code Pénal

Art. - CP bepaalt, dat de strafbaarstelling van de schending van de secret
professionnel uit hoofde van artikel - CP niet van toepassing is indien een
wettelijke bepaling verplicht tot openbaarmaking of melding van bepaalde onder
de geheimhouding vallende informatie of indien openbaarmaking van geheime
informatie op grond van een wettelijke bepaling is toegestaan. Daarnaast geeft
art. - CP een niet-limitatieve opsomming van een aantal gevallen waarin de
geheimhoudingsplicht die voortvloeit uit art. - CP opzij kan worden gezet,
en waarin melding van bepaalde informatie is toegestaan. Artikel - CP luidt,
voorzover relevant voor advocaten:
“L’article - n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la
révélation du secret. En outre il n’est pas applicable:
e A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives
de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations
sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infliguées à un mineur ou à
une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son age ou de
son incapacité physique ou psychique;(..)”
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au
présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.”

Op grond van art. - CP leidt het in voorkomend geval doen van bepaalde
mededelingen door een advocaat niet tot een schending van de geheimhoudingsplicht als opgenomen in art. - CP. Evenmin kan dit leiden tot een

. Met een wettelijke meldingsplicht wordt bijvoorbeeld gedoeld op de op advocaten rustende
meldingsplicht op grond van de Europese anti-witwasregelgeving, zie hierna par. ... Viala
& Beignier, , p. .
. De overige leden van art. - CP hebben betrekking op artsen, andere hulpverleners in
de gezondheidszorg en maatschappelijk werkers.
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disciplinaire maatregel. De voorbeelden die specifiek in art. - CP worden
genoemd hebben met name betrekking op het waarschuwen van de relevante autoriteiten bij constatering van jegens minderjarigen of psychisch of fysiek zwakkere personen gepleegde mishandeling. Hierbij is de wetgever er van uit gegaan
dat het inlichten van de relevante autoriteiten een hoger belang dient. Het gaat in
deze gevallen dus niet om een meldingsplicht. In de literatuur is ook verdedigd
dat het een advocaat onder omstandigheden is toegestaan melding te doen van
een voorgenomen misdrijf op grond van een zwaarwegender wettelijk beschermd
belang, bijvoorbeeld als het gaat om het voorkomen van levensbedreigende omstandigheden.
6.7.3

Uitzonderingen genoemd in art. 66-5 van de Basiswet

Art. - van de Basiswet regelt de inhoud, omvang en reikwijdte van het secret
professionnel. Hierin is onder meer bepaald dat confraternele correspondentie,
voorzien van het opschrift ‘officielle’, buiten de reikwijdte van het secret professionnel valt.
Daarnaast noemt art. - van de Basiswet twee voorbeelden van specifieke
werkzaamheden die de advocaat niet in hoedanigheid van advocaat verricht,
waarin de reikwijdte van het secret professionnel is beperkt. In de eerste plaats is
dat in het geval dat de advocaat op grond van een trustovereenkomst is opgetreden in de hoedanigheid van trustee (fiduciaire). De advocaat is dan onderworpen
aan de specifieke voor trustovereenkomsten (contrat de fiducie) geldende regelgeving. Dit is slechts anders indien een advocaat heeft gecorrespondeerd met een
andere advocaat, die niet bekend was met het feit dat eerstgenoemde advocaat in
hoedanigheid van trustee optrad.
In de tweede plaats kan de secret professionnel geen afbreuk doen aan de verplichtingen die gelden voor een advocaat, die optreedt in hoedanigheid van sportmakelaar en bemiddelt bij de totstandkoming van professionele sportcontracten.
Op grond van art. - en art. - van de Code de sport rust op een advocaat de verplichting om bepaalde contracten te melden bij de afgevaardigde
. Viala & Beignier,  p.  e.v. Dit wordt aangemerkt als een gewetenskwestie van de
advocaat. Hierbij wordt opgemerkt dat het in dergelijke gevallen is aangewezen om eerst de
deken te raadplegen.
. Zie bijv. Cass. Crim.,  okt. , Bull. Crim. nr. ; D. , somm. , obs.
Dekeuwer-Défossez; Dr. Pénal , comm. , noot Véron.
. Viala & Beigner , p. .
. Zie ook par. ..
. En voorzover de correspondentie niet voorzien was van het opschrift ‘officielle’.
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sportbonden (fédérations délégataires), dan wel de door de bonden opgerichte
professionele liga’s (ligues professionnelles). Het gaat om contracten, waarbij de
advocaat heeft bemiddeld namens één van de partijen, alsmede het contract op
grond waarvan de advocaat gemachtigd was om één van de geïnteresseerde partijen te vertegenwoordigen bij het afsluiten van deze contracten.
6.7.4

Artikel 2(1) RIN en art. 4 van het Decreet 2005

In de tweede alinea van art. . RIN is de tekst van art.  van het Decreet 
geïntegreerd. Hierin zijn twee uitzonderingen verwoord waarin de geheimhoudingsplicht wordt ingeperkt of opzij gezet. De eerste uitzondering is dat de advocaat slechts uit zijn geheimhoudingsplicht kan worden ontslagen indien en uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor zijn eigen verdediging inzake tegen
hem door de cliënt ingediende klachten of tegen de advocaat ingestelde (al dan
niet gerechtelijke) procedures. De advocaat mag in dat geval niet meer mededelen dan strikt noodzakelijk is om zich te kunnen verweren.
De tweede uitzondering houdt in dat de geheimhoudingsplicht van de advocaat slechts opzij gezet kan worden door een wettelijke bepaling.
In art. . RIN is nog de uitzondering opgenomen voor de advocaat die optreedt voor één van de partijen in een private of openbare aanbestedingsprocedure en procedures voor gunning van overheidsopdrachten. In laatstgenoemde
procedures is het advocaten toegestaan om de naamsgegevens van cliënten te vermelden, met hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Als het gaat om

. Het doel van deze meldingsplicht is het in staat stellen van de sportbonden en professionele
liga’s om hun in art. L. - en art. L. - Code du sport opgenomen controlerende
taak te kunnen uitoefenen.
. Art. . RIN is op dit punt gewijzigd als gevolg van art.  van Decreet . Vroeger was
deze uitzondering beperkter geformuleerd en kon het beroepsgeheim slechts opzij worden
gezet indien het ging om de verdediging van de advocaat in een strafrechtelijke procedure,
een civiele procedure inzake de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat of een geschil over
een declaratie. Zie par. ..
. Zie bijvoorbeeld Crim.  mei , nr. —., Bull.crim. nr. ; Gaz. Pal. .,
, met noot Damien; RSC . Chron. , obs. Levasseur. Voor een arts, zie de uitspraak in de zaak “Le roi des gitans”,  december , D. , , , met noot Lepointe.
Ader & Damien , p. . Viala & Beigner , p. . Zie ook TGI Paris,  oktober
, D. , somm. , obs. Massis; JCP G , II, , met noot Derieux; bevestigd door CA Paris,  mei , D., ibid. , en JCP G , II, , met noot Derieux.
Zie ook Du Granrut, p. .
. Zie ook art. - van de Basiswet.
. Besluit van de algemene vergadering van de CNB d.d.  april , thans verwerkt in art.
. RIN. Larcier, p. .
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gegevens van een voormalig cliënt van de advocaat, die thans cliënt is van het
kantoor waar de advocaat sinds een periode van minder dan twee jaren niet meer
werkzaam is, dient de advocaat de toestemming van de cliënt in overleg met het
voormalige kantoor te vragen. Tevens dient de advocaat bij de aanbestedingsprocedure de gegevens van het advocatenkantoor te vermelden, waar hij de opgegeven
ervaring met die cliënt heeft opgedaan. Deze door de Orde geïnitieerde regeling
is overgenomen in een uitspraak van de Conseil d’Etat van  maart . De
Conseil d’Etat oordeelde dat de markt voor juridische dienstverlening op zich niet
als vertrouwelijk kan worden bestempeld, en dat de aanbestedende dienst – met
inachtneming van de geldende beroeps-en gedragsregels – om gegevens kan vragen, waaruit ervaringen met vergelijkbare opdrachten kan blijken. Deze gegevens
kunnen door advocaten worden verstrekt onder de in art. . RIN genoemde
voorwaarden.
6.7.5

Meldingsplicht op grond van anti-witwas regelgeving

In art. L. - en verder van de Code monétaire financière (CMF) is in het Franse
recht de uitwerking van de Europese anti-witwasrichtlijnen te vinden. Op
grond van deze bepalingen rust op advocaten die bepaalde diensten verlenen de
verplichting hun cliënten te identificeren en de verplichting om bepaalde verdachte transacties te melden bij de deken van de orde waartoe de advocaat behoort. De deken zal dan beslissen of hij deze informatie al dan niet doorstuurt
naar TRACFIN, een dienst die valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van financiën. Deze verplichtingen vormen een wettelijke doorbreking van
de geheimhoudingsplicht van de advocaat.
In  heeft het EHRM in de zaak Michaud/Frankrijk geoordeeld dat de
meldingsplicht die op advocaten rust, zoals deze in Frankrijk is geïmplementeerd,
geen disproportionele inbreuk vormt op het beroepsgeheim van advocaten. Als
belangrijkste argumenten hiervoor bracht het EHRM naar voren, dat de meldingsplicht niet zag op de rol van advocaten bij het verdedigen van hun cliënten
en dat in de wetgeving een specifieke waarborg is opgenomen ter bescherming
van het beroepsgeheim, te weten, de filter van de deken zoals opgenomen in art.
.
.
.
.

C.E. arrest van  maart , Aix-en-Provence.
Dal , p. .
Zie par. ...
Zie par. ... Zie in dit verband ook de uitspraak van de Conseil d’Etat van  juli  en
de uitspraak van de Conseil d’Etat van  april . In de laatste uitspraak werd nog wel
geoordeeld dat de implementatiewetgeving een inbreuk vormde op het beroepsgeheim, naar
aanleiding waarvan de wetgeving is aangepast.
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L. - CMF. De meldingsplicht geldt bij het verrichten van bepaalde in de wet
omschreven activiteiten van de advocaat. De meldingsplicht geldt niet indien
de advocaat de in de wet genoemde werkzaamheden verricht in het kader van procedures of als juridisch adviseur. Deze uitzondering op de meldplicht is alleen niet
van toepassing als de advocaat bij het verlenen van juridisch advies zelf deelneemt
aan witwaspraktijken, als het advies wordt verleend met het oog op witwassen of
het financieren van terrorisme of als de advocaat weet dat de cliënt juridisch advies
zoekt voor witwasdoeleinden of ten behoeve van het financieren van terrorisme.
6.7.6

Informatieplicht op grond van fiscale wetgeving

Op grond van art. L.  van de Code général des impôts (CGI), dienen advocaten mee te werken aan een verzoek om inlichtingen van de belastingdienst,
ten behoeve van het vaststellen van hun belastingverplichtingen. Daartoe kan de
belastingdienst verzoeken om inzage in de boekhouding (livre journal), waarin
beroepsmatige uitgaven en inkomsten zijn weergegeven. Op advocaten rust de
algemene boekhoudverplichting om een boekhouding en een lijst van activa (immobilisations) en afschrijvingen (amortissements) ter beschikking te houden ten
behoeve van controle van de belastingdienst. Uit de boekhouding van de advocaat moeten de dagelijkse inkomsten en de reserves blijken. De algemene
verplichting uit hoofde van art. L.  L. CGI is voor advocaten aangepast. De
boekhouding hoeft geen identiteitsgegevens van cliënten te bevatten, maar wel
verwijzen naar een bijlage met deze gegevens, die op verzoek aan de belastingdienst dient te worden gezonden. Een advocaat kan dus worden verplicht inzage
te geven in de identiteit van cliënten, de gedeclareerde bedragen en de datum en
wijze waarop betalingen hebben plaatsgevonden, en hiervan bewijsstukken te bewaren. Het voorgaande is een doorbreking van de geheimhoudingsplicht van de
advocaat. Overige gegevens aangaande de cliënt of de zaak die de advocaat in behandeling heeft vallen overigens onverkort onder het secret professionnel. De belastingdienst heeft geen recht op inzage in of informatie over de aard van de zaak
en de door de advocaat verrichte werkzaamheden, maar slechts op de identiteit

.
.
.
.
.

Art. L. - lid  sub  CMF.
Art. L. - lid  CMF.
Dal , p. .
Zie art. L.  CGI.
Instructie van  maart , B.O.I., , L--. Zie ook C.E. (ass.),  maart ,
“Conseil national de l’Ordre des médecins”. Zie Dal , p. .
. Zie art. L.  CGI.
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van de cliënt, het ontvangen bedrag, de datum en de wijze van betaling van dit
bedrag en bewijstukken daarvan.
6.7.7

Overig

Toezicht door de Orde
In het kader van bepaalde controle- en toezichtbevoegdheden van de deken en de
raden van orde, kan de advocaat zich niet beroepen op het secret professionnel.

Advocaat verdacht van strafbaar feit
Een advocaat die wordt verdacht van het plegen of medeplegen van een strafbaar
feit (infraction) kan geen beroep doen op het beroepsgeheim jegens de vervolgende instanties.
Ook is aanvaard dat een advocaat geen beroep kan doen op de bescherming
van de secret professionnel, als hij misbruik maakt van zijn bevoegdheid om bewijsmateriaal te onttrekken aan het onderzoek en in het algemeen om zijn vervolgde cliënt te beschermen. Daarnaast moet de secret professionnel wijken als
de advocaat voor zijn cliënt valse getuigenverklaringen of alibi’s regelt.

6.8

Conclusie

Het secret professionnel vormt een van de wezenskenmerken van de beroepsuitoefening door de advocaat. Het secret professionnel omvat zowel het recht van de
advocaat en de cliënt op vertrouwelijke communicatie tussen hen als de plicht
van de advocaat tot geheimhouding. De advocaat is de confident nécessaire van
de cliënt. Het wordt als een algemeen maatschappelijk belang gezien dat een ieder
zich in vertrouwen en zonder vrees voor openbaarmaking tot een advocaat kan
wenden voor juridische bijstand en advies. Het beroepsgeheim van de advocaat is
van openbare orde, algemeen (ten aanzien van eenieder geldend), absoluut en niet

. Dal , p. . Art. L.  Livre des procédures fiscales (LPF). Zie ook art. - van de
Basiswet. Zie ook art. L.  A LPF.
. Ader & Damien , p. , . Damien , p.  e.v.. Zie ook: Rb Parijs,  april
, Mazurier, Gaz. Pal. . , , noot Damien. De beperking van de geheimhoudingsplicht geldt alleen voor zover dat strikt noodzakelijk is.
. Viala & Beigner , p. .
. Martin , p. .
. Cass. crim.,  januari , Bull. Crim. nr. , Gaz. Pal. , , p. .
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beperkt in tijd. Een advocaat kan niet verplicht worden als getuige in rechte een
verklaring af te leggen.
De wetgever heeft aan de bevoegdheid tot het inroepen van het secret professionnel gekoppeld dat tegen advocaten een aantal strafvorderlijke bevoegdheden
niet kan worden toegepast. Het kantoor van de advocaat geniet speciale bescherming. Doorzoeking en inbeslagneming bij een advocaat mag slechts onder strikte
voorwaarden geschieden. Art. - CPP regelt uitvoerig de specifieke procedure
van doorzoeking en inbeslagneming bij een advocaat. Eén van de waarborgen ter
bescherming van het secret professionnel die hierin is opgenomen is de tussenkomst van de deken.
Het beroepsgeheim van de advocaat is vastgelegd en vloeit voort uit wettelijke
bepalingen, uitvoerende regelgeving en orderegels. Het is wettelijk vastgelegd dat
onder de reikwijdte van het beroepsgeheim zowel adviserende werkzaamheden
als procesgerelateerde werkzaamheden vallen. Ondanks de ondubbelzinnige wetstekst, zijn er nog steeds uitspraken, met name van de strafkamer van de Cour de
Cassation, waarin voor de reikwijdte van de secret professionnel een onderscheid
wordt gemaakt tussen proceswerkzaamheden van de advocaat en juridisch advieswerkzaamheden.
Hoewel de secret professionnel in Frankrijk als een absoluut beginsel wordt beschouwd, is in de reikwijdte een aantal uitzonderingen en beperkingen aanvaard.
Schending van het beroepsgeheim door de advocaat en andere confidents nécessaires is strafbaar gesteld. Daarnaast kunnen tegen een advocaat die de geheimhoudingsplicht schendt tuchtrechtelijke maatregelen worden genomen.
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HOOFDSTUK 7

Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen
advocaat en cliënt in Engeland

7.1

Inleiding

De grondslag en de functie van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat
en cliënt in Engeland heb ik in par. . behandeld. In dit hoofdstuk staat de inhoud, omvang en reikwijdte van legal professional privilege centraal. De speciale
bescherming die het Engelse recht toekent aan de vertrouwelijke communicatie
tussen advocaat en cliënt houdt in, dat de cliënt of zijn advocaat bij een beroep
op legal professional privilege kort gezegd in beginsel niet kan worden verplicht
om deze over te leggen, of daarin inzage te geven, of een getuigenverklaring af te
leggen ten aanzien van deze vertrouwelijke communicatie. Het legal professional
privilege kan worden vergeleken met het in Nederland geldende professionele
verschoningsrecht van de advocaat. Ik laat de structuur van dit hoofdstuk zo veel
mogelijk aansluiten op de structuur van de bespreking van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in het Nederlandse recht en in het Franse
recht.
In par. . zal ik aangeven wat de wezenlijke kenmerken zijn van legal professional privilege. In par. . zal ik ingaan op de verplichting van de advocaat tot
geheimhouding van de met de cliënt gevoerde communicatie. De verplichting tot
vertrouwelijkheid van solicitors en barristers jegens de cliënt is wezenlijk voor
een beroep op legal professional privilege. Vergeleken met andere professionele relaties geniet de vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt door legal
professional privilege een extra bescherming.

. Zie par. ... Met de aanduiding ‘advocaat’ bedoel ik in dit hoofdstuk de solicitor en de
barrister.
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Aangezien legal professional privilege een uitzondering inhoudt op de disclosure verplichting en de getuigplicht, zal ik in par. . stilstaan bij de duty to
disclose en de getuigplicht. In par. . zal ik de hoofdregels weergeven van de inhoud, omvang en reikwijdte van legal professional privilege. In par. . ga ik meer
specifiek in op bepaalde aspecten van legal advice privilege en in par. . doe ik
dat voor litigation privilege. In par. . zal ik de uitzonderingen en beperkingen
op legal professional privilege beschrijven. In par. . volgt een conclusie.

7.2

Wezenskenmerken van het legal professional privilege

Eén overkoepelend beginsel; twee sub-onderdelen
Het is sinds de uitspraak in Three Rivers  algemeen aanvaard dat legal professional privilege één overkoepelend beginsel is, dat kan worden onderverdeeld in twee
complementaire onderdelen, te weten legal advice privilege en litigation privilege. Hoewel het onderscheid tussen deze twee subonderdelen uit de rechtspraak
niet altijd even duidelijk naar voren kwam, wordt inmiddels aangenomen dat
er geen overlap is tussen beide begrippen en dat de onderverdeling als volgt is.
Kort gezegd beschermt legal advice privilege de communicatie tussen advocaat en
cliënt gericht op het geven of verkrijgen van juridisch advies, zowel in het kader
van (voorgenomen, aanhangige of te verwachten) procedures als daarbuiten. Litigation privilege beschermt (i) communicatie tussen een cliënt en/of zijn advocaat
enerzijds en derden anderzijds en (ii) documenten opgesteld met het oog op het
verkrijgen van informatie of juridisch advies ter voorbereiding van een (voorgenomen, aanhangige of te verwachten) gerechtelijke procedure. In Three Rivers
 somde Lord Carswell een aantal wezenskenmerken op van legal advice privilege. De door hem genoemde kenmerken, die ik hierna zal weergeven, gelden
echter – tenzij hierna anders aangegeven – voor beide sub-onderdelen van legal
professional privilege.

. Three Rivers , []  AC , par.  (Lord Carswell). De overige leden van de Appellate Committee sloten zich hierbij aan (par. , ,  en ). Thanki , p. . Zie
ook par. ...
. Zie Waugh v British railways Board [] AC , - (HL) (Lord Edmund-Davies);
In re L (a Minor)(Police Investigation: Privilege)[] AC , - (HL)(Lord Jauncey);
en Three Rivers , par.  (Lord Carswell) en par. - (Lord Rodger). Thanki  acht
dit de enige juiste onderverdeling, zie p. . Anders, Zuckerman , p. , die meent dat
er wel een overlap is tussen legal advice privilege en litigation privilege.
. Met gerechtelijke procedure wordt hier een adversaire procedure bedoeld.
. Three Rivers , par. -.
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Vertrouwelijke informatie
Eén van de voorwaarden om voor bescherming van legal professional privilege
in aanmerking te komen, is dat er sprake is van vertrouwelijke communicatie of
vertrouwelijke documenten. Aan de basis van legal professional privilege ligt (onder meer) de geheimhoudingsplicht van de advocaat, die zich uitstrekt tot de met
zijn cliënt uitgewisselde vertrouwelijke communicatie, en de bescherming van de
vertrouwelijkheid van stukken die als onderdeel van de instructie (brief) worden
verkregen of opgesteld met het oog op een voorgenomen of te verwachten gerechtelijke procedure. Vertrouwelijkheid is een essentiële voorwaarde voor een
beroep op legal professional privilege, maar het feit dat er sprake is van vertrouwelijke communicatie is nog niet voldoende om in aanmerking te komen voor legal
professional privilege.  De House of Lords heeft zich in Hilton v Barker Booth
& Eastwood uitgelaten over de omvang van de geheimhoudingsplicht van de advocaat jegens de cliënt. Daarin is uitgemaakt dat deze inhoudt dat de advocaat de
plicht heeft om geen privé-informatie (private information) over zijn cliënt naar
buiten te brengen indien dit in strijd zou zijn met de belangen van de cliënt, ook
al betreft het niet per se vertrouwelijke informatie en ook indien de informatie
(deels) een openbaar karakter heeft. In de literatuur wordt aangenomen dat
deze test ook moet wordt aangehouden voor de beantwoording van de vraag of
iets vertrouwelijk is in het kader van een beroep op het sub-onderdeel legal advice
privilege.
Vertrouwelijkheid van de communicatie of van het verzamelde materiaal is
ook voor een beroep op litigation privilege een wezenlijk onderdeel. De vraag
of er sprake is van vertrouwelijkheid wordt in de context van litigation privilege,
waar het met name gaat om communicatie tussen een advocaat of zijn cliënt enerzijds en een derde anderzijds, anders beoordeeld dan in de context van een beroep
. Thanki , p. . Zie Paragon Finance plc v Freshfields []  WLR ,  (CA)
(Lord Bingham CJ); Sumitomo Corporation v Credit Lyonnais Rouse Ltd []  WLR
, par.  (CA) (Jonathan Parker LJ).
. Zie bijvoorbeeld de vertrouwelijke communicatie met artsen of geestelijken, die in Engeland
niet beschermd wordt door legal professional privilege. Zie Bourns v Raychem ()  All
ER  (CA). Webster v James Chapman & Co ()  All ER . Thanki , p. .
. []  WLR . Thanki , p. .
. Thanki , p. , die ook verwijst naar: Greenough v Gaskell ()  M&K , ; Re
Sarah C Getty Trust [] QB , . Zie ook Zuckerman , p. , die verwijst
naar Ainsworth v. Wilding []  Ch , . Zie ook art.  EVRM.
. Thanki , p. . Matthews & Malek , par. .. Hollander , par. -.
Maar zie ook Pattenden , par. ., volgens wie de meningen in de literatuur verdeeld zijn ten aanzien van de eis van vertrouwelijkheid voor litigation privilege. Zie ook
Sumitomo Corporation v Credit Lyonnais Rouse Ltd []  WLR , par.  (CA) (Jonathan Parker LJ).
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op legal advice privilege. Het gaat dan meer om vertrouwelijkheid in die zin dat
bepaalde communicatie of documenten niet ‘properly available for use’ zijn, aldus
Aldous LJ in zijn uitspraak in Bourns Inc v Raychem Corp.
De voorwaarde vertrouwelijkheid wordt hierna voor beide sub-onderdelen van
legal professional privilege nader besproken in par. .. en ...

Belangenafweging en absoluut beginsel
De grondslag van legal professional privilege is gebaseerd op een afweging van
twee botsende algemene maatschappelijke belangen. Het gaat enerzijds om het
belang van de waarheidsvinding en anderzijds om het algemene belang dat voor
een goede werking van het rechtssysteem een ieder toegang moet hebben tot professioneel en gedegen juridisch advies en bijstand en daarbij verzekerd moet zijn
van onbelemmerde communicatie met een advocaat. Het is algemeen aanvaard
dat het belang dat door legal professional privilege wordt gediend moet prevaleren. Sinds R v Derby Magistrates, ex parte B gaat men er van uit dat legal professional privilege absoluut is, in die zin dat het niet opzij kan worden gezet door
een ander publiek belang in specifieke omstandigheden te laten prevaleren. Er
is dus geen ruimte meer voor een belangenafweging door de rechter in individuele gevallen.
Slechts de cliënt kan afstand doen van legal professional privilege. Daarnaast
kan een beroep op legal professional privilege worden ontzegd op grond van een
wettelijke regeling. Dit kan alleen indien de wettelijke regeling in uitdrukkelijke bewoordingen de bescherming van legal professional privilege uitsluit (express
language) of dit doel noodzakelijkerwijze uit de wet voortvloeit (necessary implication).Tot slot is er nog een aantal in de jurisprudentie aanvaarde uitzonderingen. Deze uitzonderingen zullen aan de orde komen in par. ..

Zeggenschap cliënt
De cliënt is degene die beslist of vertrouwelijke communicatie al dan niet wordt
geopenbaard, bijvoorbeeld door het afleggen van een getuigenverklaring danwel
.
.
.
.
.

Thanki , p. .
[]  All ER , - (CA).
Zie par. ..
R v. Derby Magistrates’ Court, ex p B []  All ER , .
Zie ook B v Auckland District Law Society ()  AC , -, par. -). Zie
par. ...
. R (Morgan Grenfell & Co Ltd) v Special Comr of Income Tax ()  AC . General
Mediterranean Holdings SA v Patel ()  WLR .
. Bovendien moet het gaan om primary legislation. Zie Bowman v Fels () I WLR ,
par. -. Thanki , p.  en .
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door het verschaffen van inzage in documenten die onder de reikwijdte van legal
professional privilege vallen. De cliënt is degene die het recht heeft om legal professional privilege in te roepen. De advocaat is verplicht om er namens de cliënt
een beroep op te doen, tenzij de cliënt afstand heeft gedaan van legal professional
privilege. Als de cliënt afstand heeft gedaan van legal professional privilege is de
advocaat niet langer gerechtigd er een beroep op te doen.De bescherming van
legal professional privilege duurt voort, ook na overlijden van de cliënt, en kan op
de rechtsopvolgers van de cliënt overgaan.

Fundamenteel beginsel en bewijsrechtelijke regel
Er is discussie geweest over de vraag of legal professional privilege moet worden aangemerkt als een bewijsrechtelijke regel (procedural right) of als een meer
fundamenteel rechtsbeginsel (substantive right). Sinds R v Derby Magistrates
wordt legal professional privilege gezien als een belangrijk algemeen rechtsbeginsel
in het Engelse recht en als een fundamenteel mensenrecht dat wordt beschermd
door art.  en  EVRM. In beginsel kan legal professional privilege worden
ingeroepen ten aanzien van vrijwel ieder verzoek van een publieke of private instantie om documenten over te leggen of inzage daarin te verschaffen. Het kan
dus ook buiten de rechtszaal worden ingeroepen, bijvoorbeeld tegen opsporingsinstanties of tegen toezichthouders.

7.3
7.3.1

De verplichting van de advocaat tot geheimhouding
Inleiding

De verplichting van de solicitor tot geheimhouding van de met de cliënt gevoerde
communicatie vloeit deels voort uit de overeenkomst met de cliënt (retainer).
Daarnaast vloeit deze verplichting voort uit de uit equity voortvloeiende doctrine
of confidentiality. Voor de barrister is de verplichting tot vertrouwelijkheid
. Zuckerman , p. .
. Fox e.a. , p. .
. In Parry-Jones v Law Society ()  Ch , (CA), werd het nog gezien als een bewijsrechtelijke regel.
. Fox e.a. , p. . Zie ook par. ...
. Fox e.a. , p. .
. Zoals in par. .. aan de orde kwam is de retainer te vergelijken met de Nederlandse overeenkomst van opdracht. Verkijk , p.  e.v.
. Toulson & Phipps , p. . Zie par. ...
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– tenzij de barrister rechtstreeks door een cliënt (niet zijnde een solicitor) is ingeschakeld – gebaseerd op de equity doctrine of confidentiality . De overeenkomst met de cliënt brengt bijbehorende verplichtingen naar common law met
zich mee en wordt nader ingevuld door de voor solicitors en barristers geldende
gedragsregels. De verplichting van de advocaat tot geheimhouding is zowel een
rechtsplicht als een ethische, gedragsrechtelijke verplichting. In par. .. zal ik
ingaan op de geheimhoudingsplicht zoals deze is opgenomen in de regelgeving
voor solicitors en barristers. In par. .. zal ik aandacht besteden aan de inhoud
en reikwijdte van de geheimhoudingsplicht, zoals deze voortvloeit uit de jurisprudentie en de doctrine, waaronder de equity doctrine of confidentiality.
7.3.2

Wet- en regelgeving

In de Legal Services Act  zijn voor het eerst in de wet beginselen opgenomen
die richtinggevend zijn voor het gedrag van solicitors en barristers, zogenaamde
professional principles. Een van die beginselen betreft vertrouwelijkheid, “that
the affairs of clients should be kept confidential”.
Voor solicitors is het Solicitors Regulation Authority Handbook (SRA Handbook) relevant. Onderdeel daarvan zijn de SRA Principles. Deze principles
belichamen de belangrijkste gedragsrechtelijke verplichtingen van solicitors. Uit
deel , par. . (a) volgt dat de geheimhoudingsplicht van de solicitor voortvloeit
uit principle : “You must act in the best interests of each client”. Deze geheimhoudingsplicht is nader uitgewerkt in Hoofdstuk  van de SRA Code of Conduct,
dat gaat over confidentiality and disclosure. In dit hoofdstuk wordt beschreven
dat de bescherming van vertrouwelijke gegevens een fundamenteel aspect is van
de relatie tussen advocaat en cliënt.
De geheimhoudingsplicht is enerzijds een rechtsplicht, anderzijds een gedragsrechtelijke, ethische verplichting. De geheimhoudingsplicht rust op alle
. Toulson & Phipps , p. . Zoals in par. .. aan de orde kwam is de solicitor in de
relatie tot de barrister vaak aan te duiden als de professionele cliënt.
. Zie hierover nader par. ... Zie ook Toulson & Phipps , p. . Verkijk , p. .
. Zie par. ...
. Legal Services Act, Part , par. (e).
. SRA Handbook, op  juni  goedgekeurd door de Legal Services Board, inwerkingtreding  oktober . Laatst gewijzigde, achttiende, versie is gepubliceerd op  november
, www.sra.org.uk/solicitors/handbook/code/, laatst geraadpleegd op  december .
. SRA Principles van  juni , inwerkingtreding  oktober , opgesteld door de Solicitors Regulation Authority Board, www.sra.org.uk/solicitors/handbook/code/,, laatst geraadpleegd op  december .
. De SRA Code of Conduct maakt onderdeel uit van het SRA Handbook.
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medewerkers en personeel van een advocatenkantoor. Hoofdstuk  vermeldt dat
een advocaat ervoor moet waken dat zijn geheimhoudingsplicht niet in strijd
komt met zijn plicht om aan zijn cliënt alle voor de zaak van cliënt relevante informatie te verschaffen. Als deze twee verplichtingen niet te verenigen zijn moet
de advocaat zijn geheimhoudingsplicht laten prevaleren. De verplichtingen van
hoofdstuk  zijn geformuleerd als resultaatsverplichtingen, outcomes.
Voor de barrister is de gedragsrechtelijke verplichting tot geheimhouding opgenomen in de Code of Conduct die te vinden is in hoofdstuk  van de Bar Standards Board Handbook (BSB Handbook). De Bar Standards Board heeft een
grote hoeveelheid richtlijnen, guidances, uitgegeven die de barrister behulpzaam
kan zijn bij de praktijkuitoefening. Een praktische richtlijn voor barristers om
de verplichting tot geheimhouding na te leven vindt men in de Confidentiality
Guidance.
7.3.3

Jurisprudentie en doctrine; inhoud en reikwijdte

In de jurisprudentie is erkend dat de verplichting tot vertrouwelijkheid een impliciet onderdeel (implied term) kan uitmaken van bepaalde overeenkomsten met
professionals. Over het leerstuk vertrouwelijkheid in het algemeen is veel literatuur en jurisprudentie voorhanden. De equity doctrine of confidentiality heeft
betrekking op alle vertrouwelijke professionele communicatie. Zoals in par. ..
werd gesteld, is deze equity regel gebaseerd op het algemene belang dat vertrouwelijke communicatie moet worden beschermd. Het wezenlijke verschil tussen
vertrouwelijke communicatie met een advocaat en vertrouwelijke communicatie
met een andere professional, is dat de advocaat en zijn cliënt zich kunnen beroepen op legal professional privilege en niet gedwongen kunnen worden om in
rechte, of ten opzichte van toezichthoudende instanties, stukken met betrekking
. Par. ... De geheimhoudingsplicht is opgenomen in Core Duty , Rule C en Rule C
., www.barstandardsboard.org.uk/regulatory-requirements/bsb-handbook/, laatst geraadpleegd op  december .
. Auburn , p. , die verwijst naar Tournier v. National Provincial and Union Bank of
England [] KB  (CA); Parry-Jones v. Law Society [] Ch. ; Cohen v. Cowles
Media  US ,  S Ct  (SC ). Stanley , p. .
. Een aantal belangrijke naslagwerken: Toulson & Phipps ; Stanley ; Pattenden
. Voor jurisprudentie, zie onder meer Imerman v. Tchenguiz (), [] EWCA
Civ , en het door Andrews  op p.  in noot  genoemde jurisprudentieoverzicht.
. Auburn , p. . Pattenden , p. . Zie ook Att-Gen v. Guardian Newspapers (No
) []  All ER , , . Het algemene belang prevaleert boven het individuele
belang bij bescherming van vertrouwelijkheid.
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tot deze communicatie over te leggen of te openbaren, of om hierover als getuige
te moeten verklaren.
De geheimhoudingsverplichting van een advocaat jegens zijn cliënt heeft betrekking op alle vertrouwelijke informatie die de advocaat in zijn hoedanigheid
heeft verkregen, ongeacht de bron. De geheimhoudingsplicht van de advocaat
jegens de cliënt houdt in dat de advocaat de plicht heeft om geen privé-informatie
(private information) over zijn cliënt naar buiten te brengen indien dit in strijd
zou zijn met de belangen van de cliënt, ook al betreft het niet perse vertrouwelijke
informatie en ook indien de informatie (deels) een openbaar karakter heeft.
Ook op grond van zijn gedragsregels mag de advocaat zonder toestemming van
zijn cliënt geen informatie naar buiten brengen, tenzij hij daartoe wettelijk verplicht is. Daarnaast kan hiervan worden afgeweken indien het gaat om het voorkomen van bijvoorbeeld zwaar lichamelijk letsel of kindermisbruik en als het gaat
om zelf-verdediging van de advocaat.
Een cliënt kan zijn advocaat zowel expliciet als impliciet toestemming geven
vertrouwelijke informatie te openbaren. De geheimhoudingsplicht van de advocaat duurt voort, ook na het eindigen van de retainer en na de dood van client. Dat kan met zich meebrengen dat een advocaat niet tegen een oud-cliënt
kan optreden als er een risico bestaat op openbaarmaking of misbruik van vertrouwelijke informatie ten aanzien van de oud-cliënt. In een zaak waarin een cliënt
in een procedure probeerde af te dwingen dat zijn oud-accountant niet voor een
wederpartij mocht optreden, overwoog Lord Millett – nadat hij de positie van een
accountant en een solicitor had vergeleken – het volgende over de reikwijdte van
de geheimhoudingsplicht van de solicitor:

. Voor de uitzonderingen op dit beginsel, zie hierna par. ..
. Toulson & Phipps , p. . De informatie die wordt beschermd moet wel, althans
grotendeels, op waarheid berusten, aldus Pattenden , p. . Zie ook Thanki , p.
. Anderson v Bank of British Columbia ()  Ch D ,  (Jessel MR); BBGP
Managing General Partner Limited v Babcock & Brown Global Partners []  WLR
, par  (Norris J).
. Hilton v BarkerBooth & Eastwood [] UKHL ; [] WLR . Thanki , p.
.
. Pattenden , p. . Toulson & Phipps , p. . Parry-Jones v Law Society, []
 Ch. -. Maar zie ook R. (Morgan Grenfell Ltd) v Special Commissioner of Income Tax,
[] UKHL ; []  A.C.  en , waar het ging om informatie die ook door legal
professional privilege is beschermd. Zie ook par. ..
. Toulson & Phipps , p. . TSB Bank plc v Robert Irving & Burns [] Lloyd’s
Rep. (PN) .
. Toulson & Phipps , p. . Wilston v Rastall ()  T.R.  -.
. Toulson, & Phipps , p. .
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“Whether founded on contract or equity, the duty to preserve confidentiality
is unqualified. It is a duty to keep the information confidential, not merely to
take all reasonable steps to do so. Moreover, it is not merely a duty not to communicate the information to a third party. It is a duty not to misuse it, that is
to say, without the consent of the former client to make any use of it or to cause
any use to be made of it by others otherwise than for his benefit. The former
client cannot be protected completely from accidental or inadvertent disclosure.
But he is entitled to prevent his former solicitor from exposing him to any risk;
and this includes the increased risk of the use of the information to his prejudice arising from the acceptance of instructions to act for another client with an
adverse interest in a matter to which the information is or may be relevant.”

De geheimhoudingsplicht van de advocaat jegens zijn cliënt is een onvoorwaardelijke verplichting. De advocaat mag de hem toevertrouwde informatie niet ten
nadele van zijn cliënt gebruiken. De cliënt heeft het recht van de advocaat te verlangen dat hij geen tegenstrijdige belangen behartigt als gevolg waarvan het risico
op misbruik ontstaat.

7.4
7.4.1

Duty to disclose en de advocaat als getuige
Inleiding

In beginsel rust op grond van het Engelse recht op iedere partij bij een gerechtelijke procedure de plicht om, voorafgaand aan en tijdens de procedure, zoveel
mogelijk relevante feitelijke informatie aan de andere partij en aan de rechter te
openbaren. Dit is van oudsher zo op grond van de discovery of ook wel disclosure
procedure. De duty to disclose geldt in het algemeen ook ten aanzien van vertrouwelijke communicatie of andere vertrouwelijke stukken.
Een beroep op vertrouwelijkheid van communicatie of van bepaalde stukken
derogeert in zijn algemeenheid evenmin aan de plicht om, mits daartoe behoorlijk
opgeroepen, in rechte een getuigenverklaring af te leggen. De algemene regel
naar Engels recht, dat alle relevante bewijsmiddelen in rechte zowel toelaatbaar
(admissable) als afdwingbaar (compalable) zijn, kent een aantal uitzonderingen

. Prince Jefri Bolkiah v KPMG, []  A.C. , par. -. De beslissing in deze zaak
is gevolgd in een aantal latere beslissingen, voor een overzicht zie Toulson & Phipps, p. .
. Thanki , p. .
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in de vorm van privileges. De Civil Procedure Rules (CPR) die van toepassing
zijn op civiele procedures, geven de volgende definitie van een dergelijk privilege:
‘[t]he right of a party to refuse to disclose a document or to refuse to answer
questions on the ground of some special interest recognized by law’.

Omdat een privilege de waarheidsvinding beperkt kent common law slechts een
beperkt aantal privileges, waaronder het legal professional privilege.
In Upjohn Company v United States heeft de Supreme Court van de VS legal
professional privilege omschreven als ‘the oldest of the privileges for confidential
information known to the common law. Het beroep op legal professional privilege is een uitzondering op de duty of disclosure. Daarnaast kan een advocaat met
een beroep op legal professional privilege niet worden verplicht om als getuige een
verklaring af te leggen. In deze paragraaf geef ik in hoofdlijnen de werking van
de duty to disclose weer en ga ik kort in op het horen van de advocaat als getuige.
7.4.2

Duty of disclosure

Iedere partij dient in een procedure zijn stellingen te bewijzen. De eiser draagt
de bewijslast voor de door hem ingestelde vorderingen en daaraan ten grondslag
liggende feiten. De verweerder draagt de bewijslast voor hetgeen hij als verweer
of verdediging naar voren brengt.Voorop staat de algemeen aanvaarde regel dat
bewijs in rechte slechts toelaatbaar is, indien het bewijs relevant is voor het geschil tussen partijen. Irrelevant of onvoldoende relevant bewijs dient buiten
beschouwing te blijven. In civiele zaken geldt als standaard dat de rechter ervan overtuigd moet zijn dat het relevante feit is bewezen ‘on the balance of probabilities’; in strafrechtelijke procedures geldt de zwaardere eis van ‘beyond reasonable doubt’. Het bewijs kan geleverd worden zowel door het overleggen van
. Auburn , p. .
. De andere privileges zijn: privilege against self-incrimination, communications without prejudice (communicatie tijdens een gerechtelijke procedure met het oog op het bereiken van
een schikking in de procedure) en matrimonial-related conciliation privilege . Pattenden
, p. .
.  US ,  (). Uitspraken uit andere common law landen kunnen ook van belang
zijn voor legal professional privilege in Engeland.
. Andrews , p. , .
. Tapper , p. . Buxton LJ in XXX v YYY [[ IRLR , [].
. Tapper , p. . R v Byrne () LEXIS  November, [[; R v Yaeck ()  CCC
(d) , . Zie ook Goddard LJ in Hollington v F Hewthorn & Co Ltd [] KB ,
[]  All ER , , . Voor de invulling van wat ‘relevant bewijs’ is en uitzonderingen
daarop: zie Tapper , p.  t/m .
. Andrews , p. .
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relevante documenten als door het overleggen van getuigenverklaringen of het
horen van getuigen.
In het Engelse recht is een procedure verdeeld in twee hoofdfasen, de pre-trial
fase en de trial fase; de trial is de eigenlijke terechtzitting, een mondelinge behandeling. De pre trial fase is van oudsher in beginsel een zaak tussen de partijen,
hetgeen in die fase ook geldt voor de bewijsverzameling. Op partijen rust een
duty of disclosure of discovery, op grond waarvan de ene partij van de andere partij kan verlangen dat deze hem kennis laat nemen van de inhoud van stukken die
relevant zijn voor de procedure. Indien een partij hiertoe niet vrijwillig overgaat
kan deze de rechter – de Master – vragen een bevel uit te vaardigen tot overlegging
van stukken door de andere partij: een disclosure order (vroeger discovery order).

Disclosure onder de Civil Procedures Rules
De wederzijdse disclosure verplichting dient de volgende doeleinden: ) het streven naar gelijke toegang tot informatie, ) het vergroten van de kans op schikkingen in een eerder stadium, ) het voorkomen van de situatie dat een partij ter
terechtzetting voor onaangename verrassingen komt te staan, ’trial bij ambush’,
en ) het zo volledig mogelijk informeren van de rechter teneinde deze in staat
stellen tot het doen van een uitspraak aan de hand van de merites van de zaak.
Een van de doelen van de invoering van de Civil Procedure Rules (CPR) was
het terugdringen van de excessieve hoeveelheid aan documenten die werd uitgewisseld onder het oude systeem van discovery of disclosure. Sinds de invoering
van de CPR zijn er onder meer nieuwe regels die gelden voor de procedure van
disclosure en de inzage in en het onderzoek van documenten waarop procespartijen zich in een procedure willen beroepen. Deze regels zijn opgenomen in par. 

. Zij het dat deze fase onder controle staat van een Master, een rechter die procedurele kwesties behandelt in de beginfase van een procedure tot aan de terechtzitting. Indien partijen
het over bepaalde punten niet eens zijn wenden ze zich tot de Master. Na de terechtzitting
(trial) neemt de Master de zaak weer over van de trial judge.
. Zie over Disclosure van documenten in het algemeen: Matthews & Malek ; Hollander
; Andrews , H. ; Zuckerman , H. .
. Andrews , p. , . Zie ook Andrews , H. . Zie ook Tweed v Parades Commission for Northern Ireland [] UKHL ; []  All ER , [], (Lord Bingham).
. De Civil Procedure Rules zijn ingevoerd in  en gelden voor civiele procedures bij de
County Court, de High Court en de Civil Division van de Court of Appeal. Voorheen golden de Rules of the Supreme Courts, een bijlage bij de Judicature Acts uit .
. Andrews , p. , . Vóór invoering van de CPR was de definitie van wat als relevante
documenten kon worden aangemerkt nogal ruim. De voorheen relevante test vloeide voort
uit Compagnie Financière v Peruvian Guano Co ()  QBD , , CA.
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van de CPR. De regels hebben, op een enkele uitzondering na, betrekking op alle
in een civiele procedure in te stellen vorderingen.
Op grond van de CPR is er sprake van disclosure van een document door een
partij, als die partij aangeeft dat een document bestaat of heeft bestaan, bijvoorbeeld door opname op de disclosure lijst. Disclosure verplicht de partij die de
lijst opstelt in beginsel om inzage van de op de lijst opgenomen documenten door
de andere partij toe te staan. Overigens is er nog geen sprake van bewijs als een
document is opgenomen op de disclosure lijst. Een document kan pas als bewijs
dienen als een partij er ook daadwerkelijk een beroep op doet of het document
aanhaalt ter (terecht)zitting (trial or other hearing). Een document wordt gedefinieerd als elk middel dat informatie bevat of waarop informatie wordt beschreven. Het gaat hier niet uitsluitend om papieren documenten, zoals geschreven
of gedrukte stukken, of tekeningen, maar ook om andere gegevensdragers, zoals
elektronisch (email) verkeer, video-of audio opnamen, informatie op antwoordapparaten en opgeslagen gegevens in een mobiele telefoon.
De wijze waarop de disclosure procedure in zijn werk gaat is beschreven in
CPR .. Een partij kan slechts verplicht worden tot disclosure van documenten
die geacht worden onder zijn controle te vallen of te zijn geweest. Hiermee wordt
bedoeld dat hij de documenten daadwerkelijk in zijn bezit heeft gehad danwel
rechthebbende van de documenten is of was, of dat hij het recht heeft of heeft gehad om de documenten in te zien, te onderzoeken of er kopieën van te maken.
De disclosure lijst moet ook een disclosure statement bevatten, waarin de partij
onder meer aangeeft op welke wijze hij de op de lijst genoemde documenten heeft
verzameld. Ook verklaart een partij hierin bekend te zijn met de op hem rustende
verplichting tot disclosure en dat hij zich naar beste weten van deze verplichting
heeft gekweten.
CPR . regelt de inzagebevoegdheid van de partij aan wie een document is
disclosed en geeft de uitzonderingsgevallen op de inzagebevoegdheid weer. Op
grond van CPR . () (b) heeft een partij geen recht op inzage in, en onderzoek
van, een document als de partij die dit document heeft disclosed, het recht of de

. De uitzondering betreft een vordering die wordt ingesteld volgens de small claims track (in
beginsel tot . BP, CPR ., CPR .(). Andrews , p. , .
. CPR .. heeft het over de disclosure statement.
. Andrews , p. .
. CPR ..
. Andrews , p. , . Zie ook Earles v Barclays Bank [] Bus LR , Judge Simon
Brown QC.
. CPR ..
. CPR . ().
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plicht heeft inzage te weigeren. De procedure om een beroep te doen op het weigeringsrecht of de weigeringsplicht staat beschreven in CPR .. De partij die
stelt dat hij het recht heeft om het verlenen van inzage in bepaalde documenten te
weigeren, dient dit schriftelijk en gemotiveerd aan te geven op de disclosure lijst.
Bij gebreke van zo’n lijst dient deze partij dit op een andere wijze aan de wederpartij kenbaar te maken.
De rechter kan een bevel uitvaardigen tot disclosure. In de meeste gevallen
gaat het dan om standard disclosure, waarmee wordt bedoeld dat een partij slechts
verplicht is tot disclosure van de volgende documenten: (a) documenten waarop
hij zich in de procedure zal beroepen ter onderbouwing van zijn vordering of verweer, (b) documenten die de eigen zaak of procespositie van de partij of de zaak of
procespositie van de (of een) andere partij nadelig kunnen beïnvloeden; (c) documenten die de eigen zaak of procespositie van de eigen partij kunnen ondersteunen; en (d) documenten die hij verplicht is te disclosen op grond van een voor de
zaak relevante praktijkrichtlijn (practice direction).
De verplichting tot disclosure blijft bestaan tot het einde van de procedure.
Maar ook vóór aanvang van een procedure kan een potentiële procespartij, mits
aan bepaalde voorwaarden is voldaan, al op grond van een rechterlijk bevel verplicht worden tot disclosure van documenten. De partij die op grond van de
disclosure procedure inzage heeft gekregen in een (deel van een) document, mag
zich alleen op dit document beroepen of mag dit document alleen gebruiken in
de context van de procedure waarin de disclosure heeft plaatsgevonden en mag het
document niet aan anderen openbaren. Dit is slechts anders in de volgende gevallen: (i) indien het document door of aan de rechter is voorgelezen; (ii) indien
naar het document is verwezen in een openbare zitting; (ii) indien de rechter toestemming heeft gegeven voor verdergaand gebruik, of (iii) indien zowel de partij

. CPR . () (a) en CPR . ().
. CPR ..
. CPR .. Vóór inwerkingtreding van de CPR was het gebruikelijk dat partijen veel meer
documenten dan de hier genoemde openbaarden. De CPR heeft dit gebruik aan banden
willen leggen.
. CPR ..
. De voorwaarden waaraan een verzoek daartoe moet voldoen en de omstandigheden op
grond waarvan een rechter een bevel tot disclosure kan verlenen worden beschreven in CPR
.. Een verzoek om vóór aanvang van een procedure inzage te krijgen in documenten
van een andere partij is toegestaan op grond van art.  Supreme Court Act  (c. ) of
art.  County Courts Act  (c. ).
. CPR .. Andrews , p. . Zie ook Taylor v Serious Fraud Office []  AC ,
 (HL) (Lord Hoffman, die het heeft over een “implied undertaking”).
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die het stuk heeft disclosed als de partij aan wie het stuk toebehoort daarvoor toestemming hebben gegeven.

Disclosure in strafrechtelijke procedures
In strafrechtelijke procedures is disclosure met name van belang om de verdachte
(accused) – met het oog op een eerlijk strafproces – te informeren over het relevante materiaal waarover de prosecution naar aanleiding van het politieonderzoek
beschikt. De regels voor disclosure in strafprocedures zijn opgenomen in de
Criminal Procedure and Investigations Act  (CPA) en komen in het kort op
het volgende neer. In de onderzoeksfase moet de met het onderzoek belaste instantie (de politie) relevant materiaal vastleggen en bewaren. Vervolgens rust
op de prosecution de initial disclosure verplichting. Dit heeft betrekking op
materiaal dat niet gebruikt zal worden in de procedure, maar dat redelijkerwijze
geacht kan worden de procespositie van de prosecution te ondermijnen danwel de
positie van de vedediging te versterken. Tevens moet een lijst worden overgelegd
waarop overig, niet-gevoelig, materiaal staat vermeld dat niet zal worden gebruikt.
De disclosure moet op gebruiksvriendelijke wijze worden gepresenteerd. Voor
de verdediging bestaat de disclosure verplichting uit het afgeven van een pre-trial
statement met daarin de hoofdelementen van de te voeren verdediging. Beide
partijen kunnen ook in een latere fase van de procedure tot disclosure verplicht
zijn.
7.4.3

De advocaat als getuige

Stellingen in een procedure en de feiten die in geschil zijn kunnen ook worden
bewezen door middel van het horen van getuigen of het overleggen van getuigenverklaringen. Het horen van getuigen vindt in beginsel plaats ter terechtzitting
. CPR . (). Zie voor een zaak waarin een rechter toestemming gaf voor verdergaand
gebruik: SmithKline Beecham Biologicals SA v Connaught Laboratories Inc []  All
ER , CA.
. Tapper , p. .
. Art.  ()(b) CPIA. Tapper , p. .
. Vóór wijziging van de CPIA door de Criminal Justice Act  bestond de disclosure uit
twee fases: de primary en secondary disclosure.
. Tapper , p. . Dit materiaal wordt geselecteerd op grond van een objectieve test.
. Griffiths v DDP [] EWHC (Admin). Tapper , p. .
. De disclosure verplichting voor de verdediging is uitgebreid als gevolg van de Criminal Justice Act . Tapper , p. . Hieronder kan bijvoorbeeld vallen: de rechtsgronden
waarop het verweer zal rusten, mogelijke alibi’s en gegevens van eventuele getuigen.
. Tapper , p.  e.v.
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(trial). De Master zal in de pre-trial fase al zoveel mogelijk ernaar streven het
oproepen van getuigen te beperken tot het hoogstnoodzakelijke en te vervangen
door het deponeren van geschreven getuigenverklaringen.
Het horen van de getuigen geschiedt door de partijen zelf. De door de eiser opgeroepen getuigen worden eerst verhoord door de advocaat van de eiser (examination in chief ) en vervolgens door de advocaat van de verweerder
(cross-examination). De rechter heeft in beginsel een passieve rol. Traditioneel
zijn rechters niet bevoegd om zelf bewijsmaatregelen te bevelen en sinds  mag
een rechter niet meer op eigen initiatief getuigen verhoren.
Ook advocaten kunnen worden opgeroepen om als getuige ter terechtzitting
te worden gehoord. Een advocaat kan niet worden verplicht – en het is hem ook
niet toegestaan – om een verklaring af te leggen ten aanzien van vertrouwelijke
informatie aangaande de cliënt of diens zaak. In de jurisprudentie is dit uitgangspunt genuanceerd. Zo mag een advocaat wel antwoorden op de vraag of hij een
bepaald document in zijn bezit heeft. Ook mag hij inzage geven in documenten
waaruit blijkt wanneer de cliënt hem heeft bezocht danwel kan hij gedwongen
worden zich uit te laten over de verblijfplaats van de cliënt. Het is de advocaat ook toegestaan een verklaring af te leggen over de inhoud van een document
dat hij ter terechtzitting heeft gezien, omdat men aanneemt dat de advocaat deze
kennis niet heeft verkregen als gevolg van vertrouwelijke communicatie met de
cliënt. Over de inhoud van een vertrouwelijk document mag hij echter geen
mededelingen doen.

. De door de verweerder opgeroepen getuigen worden eerst door de advocaat van de verweerder verhoord en vervolgens door de advocaat van de eiser.
. Dit geldt zowel in civiele als in strafrechtelijke procedures. Sinds de invoering van de CPR
is hier in zekere mate verandering in gekomen. Waar voorheen deskundigen alleen door de
afzonderlijke partijen konden worden benoemd, kan een rechter thans ook joint experts benoemen. Alle deskundigen hebben tegenwoordig ook verplichtingen jegens de rechter, als
“helpers van het gerecht”.
. Fox , p. . R v Crown Court at Manchester, ex p Rogers []  WLR . Ex Parte
Campbell []  Ch App .
. Brown v Bennett [] All ER (D) .
. Dwyer v. Collins []  Ex .
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Omvang en reikwijdte legal professional privilege; de
hoofdregels
Inleiding

Zoals hiervoor naar voren kwam, is legal professional privilege het overkoepelende
privilege dat is opgebouwd uit twee hoofdonderdelen, te weten: legal advice privilege en litigation privilege. In deze paragraaf komt een aantal hoofdregels ten aanzien van de omvang en reikwijdte van legal professional privilege aan de orde. In par.
. en . ga ik in op een aantal specifieke kenmerken van beide sub-onderdelen.
Een beroep op legal professional privilege wordt in veel gevallen in het kader
van een procedure gedaan, vaak in de context van de disclosure. De cliënt, al dan
niet bij monde van zijn advocaat, kan met een beroep op legal professional privilege
weigeren aan de wederpartij inzage te verlenen in documenten of andere informatie
die onder de bescherming van het privilege vallen. Een beroep op legal professional
privilege vindt ook regelmatig plaats in het kader van de uitoefening van wettelijke
opsporings- en toezichtbevoegdheden, zoals bij doorzoekingen op grond van de Police and Criminal Evidence Act . Op grond van deze wet is het niet toegestaan
om documenten of andere informatie in beslag te nemen die onder de reikwijdte
van legal professional privilege vallen. In par. .. ga ik in op de wijze waarop
rechters een beroep op legal professional privilege toetsen. In par. .. geef ik aan
wie voor een beroep op legal professional privilege als lawyer kan worden aangemerkt. In par. .. ga ik in op de vraag wie als cliënt kan worden aangemerkt.
7.5.2

Toetsing door de rechter

De partij in een procedure die ten aanzien van bepaalde documenten een beroep
op legal professional privilege wil doen, geeft dat schriftelijk aan, gewoonlijk op de
disclosure list. Hierbij worden de gronden vermeld waarop het beroep op legal
professional privilege berust en wordt aangegeven dat de andere partij op grond
hiervan niet het recht heeft de documenten in te zien.
In de praktijk worden de stukken ten aanzien waarvan een beroep op legal professional privilege wordt gedaan in categorieën op de lijst vermeld, bijvoorbeeld:
. Voor de vaststelling dat legal professional privilege één overkoepelend privilege is, zie Three
Rivers , par.  (per Lord Carswell). De overige leden van de Appellate Committee sloten
zich hierbij aan (par. , ,  en ). Bankim Thanki, p. .
. Zie par. ..
. CPR . () en ().
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“correspondentie tussen advocaat en cliënt met het oog op het verkrijgen en verlenen van juridisch advies”. Dit was althans de gebruikelijke procedure op grond
van de Rules of the Supreme Court, vóór de inwerkingtreding van de CPR.
Rechters lijken deze praktijk nog steeds te accepteren, ook al volgt uit de praktijkhandleiding bij CPR  dat een beroep op legal professional privilege per afzonderlijk document moet geschieden. Uitgangspunt was en is dat een te gedetailleerde beschrijving van documenten iets van de inhoud ervan zou kunnen
verraden, hetgeen de ratio van de bescherming door legal professional privilege
ernstig zou kunnen ondermijnen. In het algemeen geldt dat een rechter zal uitgaan van de juistheid van het beroep op legal professional privilege, mits uit de
beschrijving en motivering van het beroep voldoende blijkt dat een zorgvuldige
afweging heeft plaatsgevonden. De toets is marginaal en de rechter zal slechts in
uitzonderlijke gevallen kennisnemen van de inhoud van de documenten. Dat is
bijvoorbeeld het geval als op voorhand duidelijk is dat kennisneming noodzakelijk
is voor een rechtvaardige afwikkeling of uit kostenoverwegingen.
Als het beroep op legal professional privilege is neergelegd in een beëdigde verklaring (affidavit), moet de verklaring voldoende gedetailleerd zijn. Ook in dit
geval moet worden vermeden, dat bij de onderbouwing van het beroep geopenbaard wordt wat verborgen moet blijven en waartoe het beroep op legal professional privilege zich juist uitstrekt. De wederpartij kan zich op grond van CPR

. Thanki , p. , .
. Zie bijv. Derby v Waldon (No ) []  WLR , -; Alfred Crompton Amusement Machines v Commissioners of Customs & Excise []  All ER , -.
. Zie Practice Direction to Part. , par. . en .. Zie ook Hollander , par. -. Zie
ook Breeze v John Stacey & Sons Ltd (CA,  juni ), [] CP Rep , waarin de
Court of Appeal in een zaak over een onopzettelijke disclosure van geprivilegieerde documenten aangaf dat de CPR de geldende beginselen niet had gewijzigd. Thanki , p. .
. Thanki , p. .
. Thanki , p. . Derby & Co Ltd. v Weldon (No ) []  WLR , -.
Westminster Airways Ltd v Kuwait Oil Co Ltd []  KB ,  (CA).
. Thanki , p. , . Bijvoorbeeld in geval van verzet door de wederpartij of indien de
rechter vindt dat de beschrijving van de documenten waartoe het beroep op legal professional privilege zich uitstrekt onvoldoende duidelijk is.
. Zie Wallace Smith Trust Co v Deloitte []  WLR , , waarin dit was bepaald,
op grond van het vóór het CPR geldende recht. Zie bijvoorbeeld Burmah Oil v Bank of
England [] AC ,  (HL) (per Lord Wilberforce). Westminster Airways Ltd. v
Kuwait Oil Co Ltd []  KB ,  (CA) (per Lord Jenkins LJ).
. Zie bijv. Sumitomo Corporation v Credit Lyonnais Rouse Ltd ()  NLJ , par. .
. Zie bijv. West London Pipeline & Storage Ltd and another v Total UK and others []
 CLC , par. , Beatson J: ‘affidavits claiming privilege…should be specific enough to
show something of the deponent’s analysis of the documents or, in the case of a claim to litigation privilege, the purpose for which they were created. It is desirable that they should refer
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.() verzetten tegen een beroep op legal professional privilege. Dit verzet
moet worden gemotiveerd. De rechter kan partijen in de gelegenheid stellen
om nog verklaringen (representations ) af te leggen en eventueel verzoeken dat het
relevante document aan de rechter wordt overgelegd.
In de uitspraak in de zaak West London Pipeline & Storage Ltd and another v
Total UK and others heeft Beatson J, op basis van eerdere uitspraken, een aantal
richtlijnen gegeven voor de toetsing van een beroep op legal professional privilege
danwel een daartegen ingediend verzet. Als hoofdregel wordt uitgegaan van de
juistheid van de affidavit, tenzij:
– het uit de verklaringen van de wederpartij redelijk zeker (reasonably certain)
is dat een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven of dat de aard van de
documenten verkeerd is geïnterpreteerd door degene die zich beroept op legal
professional privilege;
– het redelijk zeker is dat de affidavit onjuist is, op grond van het geleverde bewijs door degene in wiens opdracht een bepaald stuk of communicatie waarop
het beroep op legal professional privilege betrekking heeft is opgesteld;
– het op grond van ander bewijs redelijk zeker is dat de affidavit op belangrijke
onderdelen onjuist of incompleet is.
Indien de rechter op grond van de affidavit en ander voorliggend bewijs niet overtuigd is van de juistheid van het beroep op legal professional privilege heeft hij de
volgende opties: (i) vaststellen dat het recht om inzage in documenten te weigeren
niet is komen vast te staan en bepalen dat het document mag worden ingezien;
(ii) bepalen dat er een nieuwe, verbeterde, affidavit wordt afgegeven;(iii) ofwel

.
.
.
.
.
.
.
.
.

to such contemporary material as it is possible to do so without making disclosure of the very
matters that the claim for privilege is designed to protect.’
De wederpartij dient hiertoe een gemotiveerd verzoek in, ondersteund door bewijsstukken.
Zie voor de procedure ook CPR .() en ().
CPR . ().
[]  CLC , par. .
Thanki , p. .
Zie bijvoorbeeld Frankenstein v Gavin’s House to-House Cycle Cleaning and Insurance
Co.[]  QB  (CA); Lask v Gloucester Health Authority []  Med LR  (CA).
Zie naast de in de vorige noot genoemde uitspraken ook: Neilson v Laugharne [] QB
 (CA); Re Highgrade Traders Ltd [] BCLC  (CA).
Jones v Montivedeo Gas Co ()  QBD, ; Birmingham and Midland Motor Omnibus Co v London and North Western Railway Co []  KB  (CA); National Westminster Bank plc v Rabobank Nederland [] EWHC  (Comm).
Neilson v Laugharne []  QB ; Lask v Gloucester Health Authority []  Med
LR  (CA).
Zie bijv. Birmingham and Midland Motor Omnibus Co v London and North Western Railway Co []  KB  (CA); Ankin v London and North Eastern Railway Co [] 
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zelf het document bekijken met inachtneming van CPR . (). Bij wijze van
uitzondering zou de rechter ook nog een cross-examination kunnen toestaan van
de persoon die de affidavit heeft afgegeven. In deze uitspraak gaf Beatson J nog
aan dat de regels voor toetsing van een beroep op legal professional privilege en het
verzet daartegen, na de invoering van de CPR inhoudelijk niet zijn gewijzigd.
De rechter zal dus slechts in uitzonderlijke gevallen kennis nemen van de documenten. De beslissing om een document in te zien is ter discretie van de rechter, in de eerste plaats de rechter in eerste aanleg. Een partij, of zijn of haar
advocaat, die een beroep op legal professional privilege overweegt maar daaraan
voorafgaand behoefte heeft aan richtlijnen van de rechter, kan daartoe een verzoek
doen op grond van CPR . () en (), in welk geval de rechter het relevante document zal moeten inzien. Tenslotte heeft de rechter een algemene bevoegdheid
tot het inzien van stukken, bijvoorbeeld om te zien of stukken onder de crime/
fraud exception vallen.
7.5.3

Wie is de ‘lawyer’?

Inkadering begrip lawyer
Het aan de cliënt toekomende beroep op legal professional privilege heeft betrekking op communicatie met een ‘lawyer’. In de zaak Wilston v Rastall () werd
reeds uitgemaakt dat het privilege zich beperkte tot de ‘counsel’, de ‘solicitor’, en
de ‘attorney’. Uit e eeuwse uitspraken volgde dat met de term ‘lawyer’ werd
bedoeld personen die onder verschillende aanduidingen beroepshalve juridisch
advies en procesbijstand verleenden.

.
.
.
.
.
.
.
.

KB ,  (CA); National Westminster Bank plc v Rabobank Nederland [] EWHC
 (Comm), par  en .
Zie ook National Westminster Bank plc v Rabobank Nederland [] EWHC 
(Comm); Atos Consulting Ltd v Avis plc (No ) [] EWHC  (TCC). Thanki ,
p. , .
Thanki , p. .
[]  CLC , par. . Een procedureel verschil is dat het beroep doorgaans in een
affidavit werd gedaan en na de CPR in een disclosure statement. Thanki , p. , .
National Westminster Bank plc v Rabobank Nederland [] EWHC  (Comm), par.
. Westminster Airways Ltd v Kuwait Oil Co Ltd []  KB ,  (CA).
Bijvoorbeeld als de partij of de advocaat niet zeker weet of een document wel in aanmerking
komt voor bescherming op grond van legal professional privilege.
Zie hierna par. ...
Zie ook Derby Magistrates’ Court, ex p B [], waarin wordt verwezen naar Wilston v
Rastall. Zie voor de term ‘ attorney’ par. .. hiervoor.
Zie Lawrence v Campbell (),  Drew ,  en Southwark and Vauxhall Water
Co v Quick ()  QBD , ,  (CvA): “professional legal advisers”; Anderson v
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In de jurisprudentie zijn gaandeweg meer specifieke eisen geformuleerd om te
bepalen welke beroepsbeoefenaar als lawyer kan worden aangemerkt en in aanmerking komt voor de bescherming van legal professional privilege . Een lawyer
moet gebonden zijn aan beroepsregels en onderworpen aan toezicht door de eigen beroepsorganisatie en moet beschikken over een practising certificate.In de
zaak Prudential stelde de Supreme Court in , dat het algemeen aanvaard is
dat hiermee in de huidige tijd wordt bedoeld: solicitors, barristers, legal executives
en voldoende gekwalificeerde buitenlandse advocaten.

In hoedanigheid
Net als in Nederland is het enkele feit dat gecommuniceerd wordt met iemand
die advocaat is niet voldoende om een beroep op legal professional privilege te
rechtvaardigen. Een advocaat moet in hoedanigheid hebben gehandeld. Het gaat
om communicatie die een advocaat voert in het kader van zijn beroepsuitoefening
met een cliënt, die hem ook als zodanig heeft benaderd. Er hoeft daarbij geen
sprake te zijn van een formele opdracht. Het privilege geldt ook voor de contacten
tussen een advocaat en een potentiële cliënt. Evenmin is relevant of de advocaat
daadwerkelijk wordt betaald door de cliënt.

.
.
.
.

.

Bank of British Columbia ()  Ch D ,  (per Jessel MR): “professional lawyers”
of “members of the legal profession”; Bolton v Liverpool Corporation ()  M & K :
“counsel”; Herring v Clobery ()  Ph : “attorney”; Greenough v Gaskell ()  M
& K  , Carpmael v Powis ()  Ph , Wheeler v Le Marchant ()  Ch D ,
, , - (CA) en Pearse v Foster () LR QBD : “solicitor”; Greenough v
Gaskell ()  M & K , , , Mayor and Corporation of Bristol v Cox ()
 Ch D ; Lowden v Blakey ()  QBD : “barrister”. Thanki , p. -.
Voorbeelden van een aantal  ste eeuwse uitspraken die bevestigen dat legal professional
privilege beperkt blijft tot advocaten: Minter v Priest [] AC  (HL); AG v Mulholland []  All ER ,  (CA); D v NSPPC [] AC ,  (HL); Paragon Finance PLC v Freshfields []  WLR ,  (CA).
Thanki , p. . Zuckerman , p.  e.v.
Regina (Prudential plc and another) v Special Commissioner of Income Tax and another
(Institute of Chartered Accountants of England and Wales and others intervening),[] 
WLR (uitspraak van Supreme Court) (hierna: Prudential), par. .
Thanki , p. . Minter v Priest [] AC ,  (Lord Atkin). Three Rivers , par.
.
Minter v Priest [] AC ,  (HL). Descoteaux v Mierzwinski ()  DLR (d)
, , . Wigmore, . Thanki , p. . Ook wordt hier het voorbeeld genoemd
van de ‘beauty contest’, waarin verschillende advocaten zich presenteren aan een potentiële
cliënt, die vervolgens de opdracht slechts aan één van hen verleent. Zie ook Wigmore & Mc
Naughton , p. .
Het legal professional privilege geldt bijvoorbeeld ook als de advocaat zijn werkzaamheden
voor de cliënt op niet-betalende basis (pro bono) verleent, of als de rekening van de advocaat
onbetaald blijft. Foster v Hall ()  Mass ( Pick) . Thanki , p. .
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Ondergeschikten en medewerkers van de advocaat
Een advocaat werkt in veel gevallen niet alleen in zaken voor cliënten, maar beschikt
over personeel of werkt samen met andere advocaten en anderen in kantoorcombinaties. Communicatie met juridisch en niet-juridisch geschoold personeel en medewerkers van een advocaat, die in opdracht van de advocaat voor de cliënt werkzaam
zijn, wordt eveneens beschermd door legal professional privilege.

Advocaten in dienstbetrekking en buitenlandse advocaten
In Engeland is een aanzienlijk aantal advocaten werkzaam in dienstbetrekking van
een werkgever, zoals een commerciële onderneming of een overheidsinstantie. Die
werkgever is in dat geval hun enige cliënt. Naar Engels recht worden dergelijke advocaten in loondienst voor wat betreft de bescherming van legal professional privilege gelijkgesteld met advocaten die een onafhankelijke praktijk voeren. Een belangrijke uitzondering hierop geldt echter ten aanzien van verificatie-onderzoeken
door de Europese Commissie in europeesrechtelijke mededingingszaken. Het HvJ
EU heeft uitgemaakt dat legal professional privilege niet kan worden ingeroepen
ten aanzien van in het bedrijf gevoerde interne communicatie met een werknemer,
ook al is deze werknemer advocaat en handelde hij ook in die hoedanigheid.
Los van de hiervoor beschreven uitzondering, blijft het voor de beantwoording
van de vraag of een advocaat in loondienst naar Engels recht een beroep op legal
professional privilege toekomt van belang in welke hoedanigheid deze advocaat
aan de communicatie deelnam. Deze vraag speelt met name indien de advocaat
in loondienst daarnaast ook een meer commerciële functie binnen het bedrijf vervult. Indien de advocaat in een gegeven situatie meer als de ‘client’s man of business’ is opgetreden geldt het privilege niet.

. Descoteaux v Mierzwinski ()  DLR (d) , ; secretaresse. Taylor v Forster
()  C & P ; Wheeler v Marchant ()  Ch D ,  (CA); advocaat-stagiaires
en paralegals. R (Boszkurt) v Thames Magistrates Court [] RTR ; tolken. Hetzelfde
wordt aangenomen ten aanzien van communicatie met medewerkers van een barrister .
Thanki , p. .
. Alfred Crompton Amusement Machines Ltd v Customs & Excise Comrs (No ) [] 
QB ,  (CA) en [] AC , - (HL). Hierin werd beargumenteerd dat advocaten in loondienst aan dezelfde verplichtingen jegens hun cliënt en jegens de rechterlijke
macht gebonden zijn als in een onafhankelijke praktijk werkzame advocaten. Zuckerman
, p. .
. Zie hierover par. ...
. Thanki , p. . Blackpool Corporation v Locker []  KB , - (CA). Seven
Network Ltd v News Ltd [] FCA , par.  (Tamberlin J).
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Communicatie tussen een cliënt en een buitenlandse – niet in Engeland ingeschreven – advocaat kan ook onder de bescherming van legal professional privilege vallen.

Grenzen
Het privilege geldt niet voor communicatie die gevoerd is met een advocaat die
niet langer voor de cliënt optreedt. Legal professional privilege geldt evenmin
voor communicatie met iemand die zich uitgeeft als solicitor maar is geschrapt als
zodanig, tenzij de cliënt er in goed vertrouwen van uit is gegaan dat diegene nog
stond ingeschreven als advocaat. In dat laatste geval geldt de bescherming van
legal professional privilege weer wel; het gaat om de gerechtvaardigde verwachtingen van degene die de advocaat heeft benaderd.
Ook is uitgemaakt dat het privilege niet geldt als een advocaat weliswaar wordt
aangesproken op zijn juridische kennis, maar als dit in een sociale context gebeurt, bijvoorbeeld als hij wordt aangesproken op een feestje. Bovendien komt
de grens in zicht wanneer de advocaat mede in een andere hoedanigheid optreedt,
bijvoorbeeld als bestuurder van een vennootschap of als town clerk. Het zal dan
van de omstandigheden van het geval afhangen in welke hoedanigheid de advocaat is benaderd.

Andere beroepsgroepen en legal professional privilege
In de loop der tijd hebben ook vertegenwoordigers van niet-juridische beroepen
tevergeefs gepoogd aanspraak te maken op de bescherming van legal professional
. Lawrence v Campbell ()  Drew . Macfarlan v Rolt () LR  Eq . Re
Duncan [] P . Great Atlantic Insurance v Home Insurance []  WLR , 
(CA). Minnesota Mining and Manufacturing v Rennicks [] FSR , . Société Francaise Hoechst v Allied Colloids Ltd [] FSR . R v Middlesex Guildhall Crown Court,
ex p Tamosius []  WLR  (DC). IBM v Phoenix International (Computers) Ltd
[]  All ER , . Prudential, par. . Thanki , p. . Zuckerman , p.
. Zie voor de eisen die aan een buitenlandse advocaat worden gesteld: Kennedy v Wallace
()  ALR , par. -.
. Minter v Priest [] AC ,  (HL).
. Calley v Richards ()  Beav ,  (per Romilly MR). Global Funds Management
(NSW) Ltd v Rooney ()  NSWLR . Dadourian Group International and others
v Simms and others [] EWHC  (Ch), par - (Patten J).
. De cliënt moet bewijzen dat hij heeft vertrouwd op de rechtsgeldige inschrijving van de advocaat. Thanki , p. , .
. Thanki , p. . R v Woodley ()  M & Rob ; Smith v Daniel () LR  Eq
; Kelly v Denman, -- (per Rimer J).
. Blackpool Corporation v Locker []  KB , - (CA). Alfred Crompton Amusement Machines Ltd v Customs & Exercise Comrs (No ) []  QB ,  (CA).
Thanki , p. .
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privilege. Een beroep op het privilege werd afgewezen voor medici, bankiers,
geestelijken, een auditor en journalisten.Aangezien in de loop van de ste
eeuw ook andere dienstverleners dan advocaten zich op het terrein van juridische
advisering gingen begeven, kwam in de jurisprudentie zo nu en dan de vraag aan
de orde of ook anderen dan advocaten in hun communicatie met de cliënt beschermd werden door legal professional privilege. In een aantal gevallen heeft de
wetgever ingegrepen. Ook registeraccountants (chartered accountants) hebben
diverse pogingen ondernomen om ten aanzien van de advisering aan hun cliënten
op het gebied van belastingrecht in aanmerking te komen voor de bescherming
van legal professional privilege. In Engeland wordt belastingrechtelijk advies in
veel gevallen verleend door accountants.
In de zaak R (Prudential PLC) v Special Commissioner of Income Tax (hierna:
Prudential) kwam de vraag aan de orde of communicatie tussen een cliënt en zijn
accountant met het oog op het verkrijgen en het verlenen van juridisch advies onder de reikwijdte van legal advice privilege valt of zou moeten vallen. De cliënt
in deze zaak, Prudential, diende op grond van art.  () en () van de Taxes Management Act  te voldoen aan een door de belastinginspecteur uitgevaardigd
bevel tot overlegging van bepaalde stukken, die relevante informatie ten behoeve
van de belastingheffing zouden kunnen bevatten. De stukken hadden onder meer
betrekking op een door de register-accountant van Prudential (Price Waterhouse

D v NSPCC [] AC ,  (Lord Edmund-Davies).
Tournier v National Provincial and Union Bank []  KB ,  (Atkin LJ).
Wheeler v Le Marchant ()  Ch D , .
Price Waterhouse v BCCI Holdings (Luxembourg) SA [] BCLC .
AG v Mulholland []  All ER ,  (Lord Denning MR). Op grond van art. 
van de Contempt of Court Act  hebben journalisten thans wel het recht op bronbescherming.
. Octrooigemachtigden kunnen op grond van de Copyright, Designs and Patents Act ,
art.  () een beroep doen op legal professional privilege; trade mark agents op grond van
art.  van dezelfde wet; licensed conveyancers op grond van art.  van de Administration
of Justice Act ; erkende advocates en litigators op grond van art.  van de CLSA. Zie
ook Zuckerman , p. .
. Zie bijvoorbeeld Chantrey Martin (A Firm) v Martin []  QB ; Glenfallen Investments Pty Ltd v Arthur Andersen []  Qd R ; hier was de accountant tevens
afgestudeerd jurist.
. Thanki,  p. . Zie ook Prudential, par. - en , waarin onder meer wordt gewezen op het feit dat het verlenen van juridisch advies op grond van de Legal Services Act
 niet wordt aangemerkt als een “reserved legal activity”. Zie ook Charles J [] QB
, , par. -. In par.  van Prudential wijst Lord Sumption JSC op het feit dat
het vanaf de jaren ‘ van de vorige eeuw gebruikelijk werd dat ook accountants cliënten
gingen adviseren over belastingrecht.
.
.
.
.
.
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Coopers) aan Prudential verleend belastingrechtelijk advies. Prudential weigerde ten aanzien van bepaalde stukken aan dit bevel te voldoen, onder meer op
grond van het argument dat de gevraagde stukken werden beschermd door legal
advice privilege.
Zowel de rechter in eerste aanleg als de Court of Appeal wezen het beroep
op legal professional privilege af en bevestigden dat het privilege beperkt bleef
tot communicatie met een solicitor, een barrister en een voldoende gekwalificeerde buitenlandse advocaat. In feite ging de rechtsvraag in deze zaak over de
reikwijdte van legal advice privilege, in die zin dat in ruimer verband de vraag
werd gesteld welke juridische adviseurs zich op legal advice privilege konden beroepen ten aanzien van communicatie die, indien deze met een gekwalificeerde
advocaat was gevoerd, door legal advice privilege beschermd zouden zijn.
Het cassatieberoep van Prudential werd door de Supreme Court op  januari
 afgewezen, zij het dat er twee dissenting opinions waren.
De Supreme Court concludeerde dat het in Engeland en Wales algemeen aanvaard is dat legal advice privilege zich beperkt tot de communicatie met een cliënt
in verband met het verlenen van juridisch advies door solicitors, barristers, legal
executives en buitenlandse voldoende gekwalificeerde advocaten. De Supreme
Court wees op het feit dat in een aantal recente uitspraken een beroep op legal advice privilege door een octrooigemachtigde, een merkengemachtigde en een personeelsadviseur was geweigerd. Ook deed de Supreme Court ter ondersteuning
. Het advies had betrekking op de implementatie van een tax avoidance scheme, die zou
kunnen leiden tot een aanzienlijk belastingvoordeel voor (een dochtervennootschap van )
Prudential.
. Prudential deed hierbij onder meer een beroep op de uitspraak in R (Morgan Grenfell &
Co Ltd) v Special Comr of Income Tax []  AC , waarin was uitgemaakt dat artikel
 Taxes Management Act  niet kon worden ingeroepen ten aanzien van stukken die
werden beschermd door legal advice privilege.
. Zie voor de uitspraak van Charles J in eerste aanleg: [] EWHC  (Admin). Voor de
uitspraak van de Court of Appeal : [] EWCA. Beide uitspraken zijn te vinden in []
QB . Accountants kunnen overigens wel een beroep doen op een beperkt privilege op
grond van s -A van de Taxes Management Act .
. Lord Clarke of Stone –cum- Ebony en Lord Sumption JJSC. Zie met name par. , ,
, ,  en . In de dissenting opinions werd de nadruk verlegd van de status van
de juridisch adviseur naar de functie die deze adviseur vervult.
. Zie Prudential, par. : “..members of the legal profession, which in modern English and
Welsh terms, includes members of the Bar, the Law Society, and the Chartered Institute of
Legal Executives (“CILEX”) (and, by extension, foreign lawyers). Verwezen wordt naar vaste
jurisprudentie en relevante literatuur, zie par.  en .
. Prudential, par. . Zie Dormeuil Trade Mark [] RPC  (Nourse J); Wilden Pump
Engineering Co v Fusfeld [] FSR  (CA, Waller and Dillon LJJ); New Victoria Hospital v Ryan [] ICR  (EAT, Tucker J). Zie echter de inmiddels aangenomen wettelijke
uitzonderingen voor octrooigemachtigden, merkengemachtigden en licensed conveyancers.
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van haar standpunt een beroep op de uitkomsten van een aantal officiële rapporten en op het feit dat de regering in  nog een voorstel had afgewezen van de
Director General of Fair Trading om accountants onder de bescherming van legal
advice privilege te laten vallen. Tenslotte wees de Supreme Court er op dat ook
uit de wetgeving het uitgangspunt naar voren kwam dat legal advice privilege beperkt bleef tot communicatie met advocaten.
De Supreme Court zag geen aanleiding om in deze zaak anders te beslissen en
om af te wijken van het algemeen aanvaarde uitgangspunt en besliste dan ook dat
legal advice privilege niet zou worden uitgebreid tot communicatie in het kader
van juridisch advies verleend door andere professionele personen dan advocaten,
ook al was de andere professionele persoon gekwalificeerd om dat juridisch advies
te geven. De Supreme Court achtte de huidige reikwijdte van legal advice privilege duidelijk en consistent.De Supreme Court kon zich enerzijds vinden in de
argumentatie (die ook ondersteund werd door de dissenting Lords) dat het doel
van legal privilege er niet aan in de weg stond om de bescherming ervan uit te
breiden naar andere professionele beroepsbeoefenaars die gekwalificeerd waren om
op een specifiek rechtsgebied cliënten juridisch te adviseren. Anderzijds achtte de
Supreme Court doorslaggevend dat een uitbreiding van de reikwijdte naar andere
beroepsgroepen zou leiden tot onduidelijkheid en rechtsonzekerheid. Bovendien was niet gebleken van een dringende maatschappelijke behoefte tot wijziging
van de grenzen van legal advice privilege. In dat geval zou het op de weg van de
wetgever liggen om de bestaande regels te wijzigen.

. Prudential, par. -. Zie de “th Report of the Law Reform Committee: Privilege in
Civil Proceedings ()(Cmnd )”, waarin werd geconstateerd dat legal advice privilege kon worden ingeroepen door solicitors en barristers. Zie ook de “ Report of the
Committee on Enforcement Powers of the Revenue Departments (Cmnd )(“the Keith
Report”)”, waarin expliciet als uitgangspunt werd genomen dat legal advice privilege zich
niet uitstrekte tot communicatie tussen een cliënt en zijn accountant (tax accountant), ook
al ging het om het verlenen van juridisch advies.
. Prudential, par. - en par. -. Zie ook de overname van de relevante bepalingen uit
de Taxes and Management Act  in de nieuwe Finance Act , waaruit wordt uitgegaan van een onderscheid tussen communicatie met een “person with whom communications attracted “legal professional privilege” en communicatie met een “tax adviser”.
. Prudential, par. .
. Zie met name par. - voor de argumenten van Lord Neuberger of Abbotsbury PSC;
par. - voor de argumenten van Hope of Craighead; par. - voor de argumenten van
Lord Reed JSC.
. Zie voor kritiek op deze uitspraak Higgins & Zuckerman .
. Prudential , par. -, par. .

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 341

31/07/2017 16:02:16

342
7.5.4

Hoofdstuk 7. Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in Engeland

Wie is de cliënt?

Het is de cliënt en niet de advocaat die de zeggenschap heeft over het legal professional privilege. De cliënt kan als enige afstand doen van een beroep op het privilege. Als de cliënt afstand heeft gedaan van het legal professional privilege, kan
de advocaat of diens vertegenwoordiger er geen beroep meer op doen. Dit is
dus een ander uitgangspunt dan in Nederland, waar de advocaat de zeggenschap
heeft over het verschoningsrecht. Een cliënt kan zowel een natuurlijk persoon zijn
als een rechtspersoon en in beide gevallen kan de cliënt een beroep doen op legal
professional privilege. Bovendien komt het beroep op legal professional privilege
de cliënt toe, zowel als leek als bijvoorbeeld in hoedanigheid van advocaat; ook
advocaten kunnen immers behoefte hebben aan juridisch advies van een andere
advocaat.

Rechtstreekse en niet-rechtstreekse communicatie
In de situatie dat de cliënt een natuurlijk persoon is, is het doorgaans geen probleem om vast te stellen aan wie het beroep op legal professional privilege toekomt. De communicatie tussen de advocaat en zijn cliënt vindt niet altijd
rechtstreeks plaats. Soms kan deze communicatie ook via een vertegenwoordiger
van één van beiden of via een door één van hen ingeschakelde derde lopen. Het
maakt voor de bescherming van legal professional privilege niet uit of de communicatie met de advocaat rechtstreeks van de cliënt afkomstig is, of namens de client door middel van een vertegenwoordiger van de cliënt. Ook geldt de bescherming van legal professional privilege indien de communicatie door of namens de
cliënt wordt gevoerd met een ondergeschikte of ingeschakelde derde die in opdracht van en onder leiding van de advocaat werkt.
. Dit is voor het eerst aangenomen in Wilston v Rastall ()  Durn & E. Zie ook R v
Derby Magistrates’ Court, ex p B[]  AC , - (HL). Onder “cliënt” wordt ook
begrepen zijn rechtsopvolger (successor in title). Thanki , p. . Zuckerman , p.
.
. Thanki , p. . Re International Power Industries [] BCLC ; R v Peterborough
Justices, ex p Hicks []  WLR ; Nationwide Building Society v Various Solicitors
(No ) The Times,  May .
. Thanki , p. . Zie ook B v Auckland District Law Society []  AC , par. 
(PC).
. Voor een voorbeeld waar de vaststelling van de cliënt toch niet zo eenvoudig bleek, zie Winterthur Swiss Insurance v AG (Manchester) Ltd [] EWCH  (Comm). Uit deze uitspraak bleek ook dat de aanspraak op legal professional privilege kan worden overgedragen.
. Thanki  p. , verwijst naar de volgende uitspraken: Wheeler v Marchant ()  Ch
D ,  (Jessel MR); Anderson v Bank of British Colombia ()  Ch D , -
(Jessel MR); Reid v Langlois ()  Mac & G , ; Carpmael v Powis ()  Ph
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De voorwaarde die uit de jurisprudentie en de literatuur naar voren komt, is
dat de vertegenwoordiger van de cliënt of de advocaat wel expliciet of impliciet
aangewezen moet zijn of moet fungeren als “doorgeefluik” van de communicatie
(channel of communication). Indien dit niet het geval is, zal een door de cliënt of
advocaat ingeschakeld persoon al snel worden aangemerkt als derde en zal de door
tussenkomst van deze derde gevoerde communicatie waarschijnlijk niet kunnen
genieten van de bescherming van legal advice privilege.Dit onderdeel van het
privilege geldt immers slechts voor de communicatie tussen advocaat en cliënt. De
zaak Price Waterhouse v BCCI, waarin de cliënt (BCCI) een rechtspersoon was,
is een voorbeeld waarin niet was voldaan aan de voorwaarde van het fungeren als
doorgeefluik. Het beroep van BCCI op legal advice privilege ten aanzien van de
in haar opdracht gevoerde communicatie tussen Price Waterhouse en de advocaten van BCCI werd afgewezen. Belangrijk argument hierin was volgens Milett J
dat Price Waterhouse weliswaar bevoegd was namens BCCI met haar advocaten te
communiceren, maar hierbij niet slechts als doorgeefluik fungeerde, maar ook zelf
opgestelde stukken en rapporten aan de advocaten stuurde. Juist deze “eigen intellectuele inbreng” van Price Waterhouse maakte dat zij in deze context als “derde”
moest worden aangemerkt.
De cliënt of de advocaat die een derde inschakelt om bepaalde, door deze
derde verzamelde of opgestelde, informatie te verschaffen aan de advocaat valt in
het algemeen niet onder de bescherming van legal advice privilege. Dergelijke

.

.

.
.

, ; Descoteaux v Mierzwinski ()  DLR (d) ,  (waarin kort gezegd
werd uitgemaakt dat het inschakelen van een advocaat mede inhoudt het inschakelen van
zijn assistenten, zoals een secretaresse of een klerk). Zie ook Zuckerman , p. .
Zie bijvoorbeeld Wheeler v Marchant ()  Ch D ,  (CA); Re Highgrade Traders [] BCLC , ; Ventouris v Mountain []  WLR ; Hellenic Mutual
War Risks Association (Bermuda) Ltd v Harrison (The Sagheera) []  Lloyds Rep ,
; USA v Philip Morris Inc []  CLC , par. . Dit is overigens iets anders dan
wanneer een partij een vertegenwoordiger benoemt om namens de partij juridisch advies te
vragen, bijvoorbeeld als een cliënt een advocaat vraagt namens hem juridisch advies in te
winnen bij een buitenlandse advocaat: Dadourian Group International and others v Simms
and others [] EWHC  (Ch), par -. Thanki  noemt nog andere voorbeelden, zie p.  en .
[] BCLC . Price Waterhouse had het verzoek gekregen om stukken te overleggen
aan de Bingham Inquiry dat een onderzoek deed naar de ondergang van BCCI in juli .
Price Waterhouse maakte sinds  onderdeel uit van een door BCCI’s meerderheidsaandeelhouders ingestelde onderzoekscommissie en die commissie werd later omgedoopt tot
een interne commissie van BCCI. Volgens BCCI was de functie van Price Waterhouse (of de
commissie) geweest om te rapporteren aan de juridisch adviseurs van BCCI teneinde deze in
staat te stellen BCCI juridisch te adviseren.
Thanki , p.  en .
Zie ook Thanki , p. . Zuckerman , p. .
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communicatie zou slechts beschermd kunnen worden door litigation privilege,
mits deze communicatie plaatsvindt in de context van een adversaire gerechtelijke
procedure. Dat betekent dat stukken, die naar Nederlands recht beschermd kunnen worden op grond van het afgeleide verschoningsrecht, naar Engels recht wel
eens buiten de bescherming van legal professional privilege kunnen vallen als er
geen link is met een procedure.

Cliënt is niet natuurlijk persoon
Als de cliënt niet een natuurlijk persoon is maar een rechtspersoon, is de vraag
wie het beroep op legal professional privilege toekomt minder eenvoudig te beantwoorden. De vennootschap die juridisch advies vraagt kan weliswaar als de
cliënt worden aangemerkt, maar hiermee is nog niet gezegd dat de communicatie
tussen de advocaat en iedere werknemer van deze vennootschap door legal advice
privilege wordt beschermd.
De huidige stand van het Engelse recht ten aanzien van ondernemingen (corporate clients) is dat deze vraag dient te worden beantwoord aan de hand van de
“corporate client” test. Dit houdt – kort gezegd – in, dat de bescherming van legal
advice privilege uitsluitend geldt indien de communicatie met de advocaat wordt
gevoerd met de personen, die door of namens de onderneming impliciet of expliciet zijn gemachtigd om instructies te geven aan de advocaat, dan wel om het
juridisch advies van de advocaat te ontvangen en/of daarnaar te handelen.
De uitspraak waarin dit punt aan de orde kwam en die vooralsnog als guiding
precedent wordt gezien is de uitspraak van de Court of Appeal in Three Rivers .
In deze uitspraak stond centraal de vraag of bepaalde documenten konden worden
aangemerkt als vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt. Aan deze
uitspraak ligt dezelfde feitenconstellatie ten grondslag als in Three Rivers . De
Bank of England had drie bankmedewerkers benoemd in de BIU (Bingham Inquiry Unit) als aanspreekpunt voor alle communicatie tussen de Bank en de Bingham Inquiry. Daarnaast had de Bank advocaten ingeschakeld (o.a. Freshfields) om
de Bank bij te staan en te adviseren in de presentatie van de documentatie aan
de Bingham Inquiry. De documenten waarover geschil ontstond met betrekking
. Zie hierover par. ...
. Thanki , p.  e.v. Zuckerman , p.  e.v.
. Dit is de stand van het recht zoals dat wordt uitgelegd sinds Three Rivers District Council
v Governor and Company of the Bank of England (Nr. ) [] EWHC  (Comm)
(hierna: Three Rivers ). Overigens kan maar hoeft het hier niet om dezelfde personen te
gaan. Welke personen dit zijn zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Thanki
, p. . Zuckerman , p.  e.v.
. Zie hierover par. .. hiervoor en par. .. hierna.
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tot het beroep van de Bank op legal advice privilege kunnen worden samengevat
als documenten die waren opgesteld door bankmedewerkers en waren doorgeleid
naar de BIU met als doel de advocaten in staat te stellen de Bank juridisch te adviseren. Niet alle stukken waren door de BIU vervolgens aan de advocaten ter beschikking gesteld. Daarnaast was er communicatie geweest tussen Freshfields en
bankmedewerkers die geen lid van de BIU waren.
De rechter in eerste aanleg (Tomlinson J) honoreerde het beroep van de Bank
op legal advice privilege met betrekking tot de hiervoor genoemde documenten.
De rechter nam op grond van het voorliggende bewijsmateriaal aan dat de stukken door de betreffende bankmedewerkers waren opgesteld met als voornaamste
oogmerk (dominant purpose) het verkrijgen van juridisch advies van de advocaten. Op grond hiervan kwam de Bank een beroep op legal advice privilege ten
aanzien van deze stukken. De rechter ging er van uit dat de dominant purpose test
voor beide subonderdelen van legal professional privilege kon worden toegepast.
De Court of Appeal vernietigde echter de uitspraak van de rechter in eerste
aanleg en wees het beroep op legal advice privilege af. Volgens de Court of Appeal
kon legal advice privilege slechts worden ingeroepen ten aanzien van de tussen
de cliënt en advocaat uitgewisselde communicatie en ten aanzien van de stukken
waaruit die communicatie blijkt. De stukken die in deze zaak ter discussie stonden konden niet als zodanig worden aangemerkt. Legal advice privilege strekte
zich volgens de Court of Appeal niet uit tot de intern opgestelde en uitgewisselde
voorbereidende stukken (preparatory materials), ook al waren deze stukken, zoals in casu, opgesteld door werknemers met als voornaamste oogmerk (dominant
purpose) de advocaten van voldoende informatie te voorzien om de cliënt te kunnen adviseren. Tenslotte nam de Court of Appeal aan dat alleen de BIU als client van Freshfields kon worden gezien en dat de andere werknemers van de Bank
die met Freshfields hadden gecommuniceerd moesten worden gelijkgesteld aan
‘onafhankelijke derden’, zodat legal advice privilege hier niet op van toepassing
kon zijn.
De uitspraak heeft tot kritiek geleid in de literatuur en in de rechtswetenschap,
omdat de uitspraak tot onduidelijkheid leidt. In de eerste plaats lijkt de Court
of Appeal twee vragen op een hoop te gooien, te weten de vraag wie als cliënt
. In Waugh v British Raylways Board was de dominant purpose test aanvaard voor het
sub-onderdeel litigation privilege, zie par. .. Thanki , p. .
. Three Rivers , par.-. Zie ook par. , waarin de Court of Appeal verwijst naar de zaak
Anderson v Bank of British Columbia ter ondersteuning van haar conclusie.
. Three Rivers , par. .
. Thanki , p. . Passmore , par. .. Andrews , p. -. Three Rivers ,
zie par.  voor de argumenten van de Law Society. Anders: Zuckerman , p.  e.v.

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 345

31/07/2017 16:02:16

346

Hoofdstuk 7. Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in Engeland

moet worden aangemerkt als het gaat om een opdracht van een rechtspersoon
aan een advocaat en de vraag welke werknemers bevoegd zijn de rechtspersoon
te vertegenwoordigen in de contacten met de advocaat. Een deel van de kritiek
richt zich op het aanmerken van de BIU als cliënt, omdat dit leidt tot een te beperkte en onwerkbare definitie van het begrip “cliënt” in de context van ondernemingen. Thanki suggereert dat het Hof met dit uitgangspunt niet zozeer een
“enge” definitie van de cliënt heeft willen hanteren, maar slechts de vraag heeft
willen beantwoorden welke werknemers bevoegd kunnen worden geacht om namens een vennootschap met advocaten te communiceren.Ook daarin brengt de
uitspraak door een gebrek aan toelichting onvoldoende duidelijkheid. Aangezien
de House of Lords het verlof om in beroep te gaan van deze uitspraak niet heeft
verleend blijft deze uitspraak vooralsnog de guiding precedent op dit punt. Volgens Thanki zijn de conclusies die uit Three Rivers  volgen vooral toegespitst op
de specifieke omstandigheden die in deze zaak aan de orde waren. Een uitspraak
uit  bevestigt vooralsnog de uitkomst van Three Rivers .

. Tapper , p. . Thanki  merkt op dat de verplichting tot disclosure wordt geacht op de rechtspersoon als geheel te rusten ten aanzien van documenten die zich in ‘in
de macht’ van de rechtspersoon bevinden, zodat hetzelfde zou moeten worden aangenomen
voor een beroep op legal professional privilege, p. .
. Thanki , p. .
. Ook in Three Rivers  heeft de House of Lords zich niet (althans slechts zijdelings) principieel willen uitlaten op dit punt. Sinds  is het instellen van hoger beroep geen algemeen
recht meer, maar moet hiervoor verlof worden verkregen van de rechter die de uitspraak
heeft gewezen, ofwel van de hogere instantie.
. Zie hierover Thanki , p. -, die zich baseert op een analyse van andere relevante
uitspraken op dit punt en van relevante wetgeving. Verwezen wordt onder meer naar: een
overweging van Lord Scott in Three Rivers , par. -; Bray ; de Copyright, Designs
and Patents Act , art. (), waarin het privilege van de octrooigemachtigde is neergelegd; art. ()(a) van de Police and Criminal Evidence Act ; Waugh v British Railways
Board; The Southwark case; The Anderson case; The Upjohn case.
. Zie The RBS Rights Issue Litigation, Re [] EWHC  (Ch). Hier ging het om de
status van notities van inhouse lawyers, waarin interviews met werknemers van het bedrijf
waren vastgelegd. Deze interviews en de vastlegging ervan waren bedoeld om voor te leggen
aan externe advocaten ten behoeve van het verkrijgen van juridisch advies. Een beroep op
legal advice privilege werd afgewezen, onder meer omdat het niet voldoende werd geacht
om werknemers, die bevoegd waren om namens het bedrijf informatie te verschaffen, om
die reden als de ‘cliënt’ aan te merken. Daarvoor is nodig dat de werknemers bevoegd zijn
om juridisch advies van de advocaten te vragen en te ontvangen. De werknemers die de interviews hadden afgegeven werden in deze zaak dus als derden aangemerkt. Een beroep op
litigation privilege was in deze zaak niet aan de orde.
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Object; legal advice privilege: wat valt eronder?
Inleiding

Zoals hiervoor aangegeven beschermt legal advice privilege communicatie tussen
de cliënt en zijn advocaat met het oog op het verkrijgen of verlenen van juridisch
advies. Voor de bescherming van legal advice privilege hoeft het juridisch advies
niet in verband te staan met het voeren van een gerechtelijke procedure. In deze
paragraaf staat het object van legal advice privilege centraal. Ik zal in par. ..
ingaan op de vraag wat onder ‘communicatie’ moet worden verstaan. In par. ..
ga ik in op de bescherming van feiten. In par. .. staat het bestanddeel ‘vertrouwelijkheid’ centraal. In par .. komt de vraag aan de orde wanneer sprake is van
contact met een advocaat ‘met het oog op het verkrijgen van juridisch advies’.
7.6.2

Communicatie

Onder de bescherming van legal advice privilege kan zowel mondelinge als schriftelijke communicatie tussen de cliënt en de advocaat vallen. Met schriftelijke
communicatie wordt niet alleen de daadwerkelijke brief of e-mail bedoeld, maar
ook andere uitgewisselde stukken, zoals notities of aantekeningen. Het begrip
‘communicatie’ omvat meer dan alleen tussen cliënt en advocaat daadwerkelijk
uitgewisselde stukken. Een nog niet aan de advocaat verzonden brief of ander
stuk kan ook onder de bescherming van legal advice privilege vallen. In dat
geval moet blijken dat het stuk was bedoeld om ter verkrijging van juridisch advies naar de advocaat te sturen. Deze intentie van een brief of ander document
moet aanwezig zijn geweest op het moment dat het stuk is opgesteld. Stukken
die al bestonden en niet zijn opgesteld met het doel om deze door te leiden naar
. McE v Prison Service of Northern Ireland []  AC , par.  (HL) (Lord Philips).
. Thanki , p. .
. Thanki , p. . Three Rivers , par. . Three Rivers , par. . Als voorbeeld wordt
genoemd dat de verzender van een brief overlijdt vóór de verzending of dat een brief kwijtraakt vóór de verzending.
. Southwark and Vauxhall Water Company v Quick ()  QBD . In Southwark werd
gesproken van een ‘bona fide intention’. Zie ook Grant v Downs ()  CLR , .
Het gaat om de intentie van de opsteller van de brief of ander document of van de persoon
in wiens opdracht het document is opgesteld. Zie ook Guinness Peat Properties Ltd v Fitzroy Robinson Partnership []  WLR ,  (CA). Thanki , p. . Zuckerman
, p. .
. Thanki , p. . Voor de beoordeling of een stuk geprivilegieerd is niet relevant hoe het
stuk nadien is gebruikt (Southwark).
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een advocaat (pre-existing documents) kunnen niet profiteren van de bescherming
van legal advice privilege.
Ook andere documenten of ander materiaal, waaruit de inhoud van de tussen
cliënt en zijn advocaat gevoerde communicatie kan blijken, kunnen onder het
begrip ‘communicatie’ geschaard worden. Het gaat dan om secondary evidence
van geprivilegieerde communicatie. In het document (of ander materiaal) moet
de inhoud van de geprivilegieerde communicatie zijn gereproduceerd, samengevat
of geparafraseerd. Als voorbeelden van secondary evidence van geprivilegieerde
communicatie worden genoemd: (i) de aantekeningen of het gespreksverslag van
een mondeling gesprek tussen advocaat en cliënt;besprekingen binnen een bedrijf waarbij het juridisch advies van een advocaat aan de orde komt;een stuk
waarin het juridisch advies van de advocaat is verwerkt en wordt verspreid binnen
een bedrijf, of zelfs daarbuiten, bijvoorbeeld door middel van een interne notitie
of notulen van een bestuursvergadering;NAW-gegevens en geboortedata van
potentiële getuigen, indien hieruit de aard of de uitkomst van het juridisch advies
zou kunnen blijken;correspondentie tussen verschillende advocaten van de client;en de declaratie aan de cliënt.

. Zuckerman , p. . Vivian Imerman v Robert Tchenguiz and others [] EWHC
 (QB), par. , -. Thanki , p.  en . Dit kan soms anders zijn, bijvoorbeeld als een cliënt een reeds bestaand stuk naar de advocaat heeft gestuurd ter verkrijging
van juridisch advies en de advocaat dit stuk van aantekeningen heeft voorzien.
. Three Rivers , par. , ; the Court of Appeal nam aan dat ‘legal advice privilege will
apply to documents or part of documents which evidence the substance of lawyer-client communications (zie ook par.  van Three Rivers ). Met ‘ander materiaal’ wordt bijvoorbeeld
bedoeld een mondelinge discussie. Thanki , p. , .
. Financial Services Compensation Scheme Ltd. v Abbey National Treasury Services plc.
[] EWHC  (Ch), par. ; Bank of Nova Scotia v Hellenic Mutual War Risks Association (Bermuda) Ltd (The Good Luck) []  Lloyds’s Rep . Thanki , p. .
. Bray , p. . Thanki , p. .
. Thanki , p. . De bij de bespreking aanwezige medewerkers mogen weigeren een getuigenverklaring af te leggen over het besprokene.
. Zie Bank of Nova Scotia v Hellenic Mutual War Risks Association (Bermuda) Ltd (The
Good Luck) []  Lloyd’s Rep ; USP Strategies plc v London General Holdings Ltd
[] EWHC (Ch) . Thanki , p. .
. R (Kelly) v Warley Magistrates Court []  WLR , par. , ,  (CA). Thanki
, p. .
. Pratt Holdings v Commissioner of Taxation,()  ALR , par. .
. Pratt Holdings v Commissioner of Taxation ()  ALR , par. . Zie over declaraties ook Chant v Brown ()  Hare ; Turton v Barber () LR  Eq ; IBM
Corp v Phoenix []  All ER ; Dickinson v Rushmer []  Costs LR , par. .
Thanki , p. . Anders: Ainsworth v Wilding []  Ch . Voor urenspecificaties,
zie Manchester Crown Court, ex p Rogers []  WLR ,  (DC).
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Daarnaast kunnen voorbereidende documenten onder de bescherming van legal advice privilege vallen. Hierbij kan gedacht worden aan concept-pleitnota’s of
concept-brieven gericht aan de cliënt of de wederpartij of aan de advocaat. Ook
een notitie of de aantekeningen van een cliënt ter voorbereiding van communicatie met de advocaat kan eronder vallen.
De zogenaamde werkdocumenten van de advocaat vormen een aparte categorie. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld notities waarin jurisprudentie-onderzoek
is verwerkt, aantekeningen voor eigen gebruik en aantekeningen op een door de
cliënt gezonden stuk. Soms zullen deze stukken ook delen van met de cliënt gevoerde communicatie weergeven of het op deze communicatie gebaseerde oordeel
van de advocaat, maar soms gaat het ook om een enkele weergave van de jurisprudentie of geldende regelgeving.Uit de jurisprudentie vloeit voort dat deze werkdocumenten doorgaans onder de bescherming van legal advice privilege vallen.
Ten slotte geef ik een paar voorbeelden van stukken die doorgaans niet worden
aangemerkt als door legal advice privilege beschermde communicatie: audit letters, de opdrachtbevestiging (retainer) aan de cliënt of client care letters, contracten, overdrachtsaktes, aanbiedingen en ontvangstbevestigingen.
7.6.3

Legal advice privilege en feiten

Een cliënt kan worden verplicht te verklaren ten aanzien van zijn kennis van bepaalde feiten. De enkele omstandigheid dat hij deze feitenkennis heeft gedeeld met
. Pratt Holdings v Commissioner of Taxation, ()  ALR , par. . CC Bottlers v
Lion Nathan Ltd []  NZLR , .
. Bray , p. -; Thanki , p. . Zie echter Three Rivers , waarin als beperking
is aanvaard dat het moet gaan om bewijs van of vastlegging van de gedachten of de mening
van de cliënt of de advocaat.
. In Three Rivers , par. - werd door de Court of Appeal aangenomen dat de door de
advocaat opgestelde concepten, werkdocumenten en notities niet als ‘communicatie’ konden
worden aangemerkt, maar een aparte categorie vormden.
. Zie Greenough v Gaskell ()  M&K , -; Ainsworth v Wilding []  Ch
, ; Balabel v Air India [] Ch , ; Three Rivers , par. . Bray , p.
. Thanki , p. -. Zie echter The RBS Rights Issue Litigation, Re [] EWHC
, waarin legal advice privilege werd afgewezen ten aanzien van notities van in-house
lawyers, die de weergave bevatten van interviews met werknemers van RBS, en die bedoeld
waren om aan externe advocaten te verschaffen met het oog op het verkrijgen van juridisch
advies.
. Westpac Banking Corporation v TEN Pty Ltd (),  ACSR .
. Three Rivers ; Dickinson v Rushmer ( December ), par. . Thanki , p. .
Hollander , par -.
. Baker v Campbell ()  CLR , . R v Inner London Crown Court, ex p. Baines
[]  QB  (DC). Thanki , p. -.
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zijn advocaat pleit hem hier niet van vrij. Een cliënt komt in beginsel geen beroep
toe op legal advice privilege, indien hem wordt gevraagd naar feiten waarvan hij
niet uitsluitend wetenschap heeft als gevolg van vertrouwelijke communicatie met
zijn advocaat. De wetenschap van de cliënt wordt dus los gezien van de communicatie (ook ten aanzien van de onderliggende feiten) met zijn advocaat.
Voor de advocaat ligt dit anders. De advocaat mag geen feiten met betrekking
tot de cliënt of diens zaak naar buiten brengen, waarvan hij kennis heeft als gevolg
van zijn behandeling van de zaak voor de cliënt. Ten aanzien van deze feiten komt
hem een beroep op legal advice privilege toe. Het maakt hierbij niet uit of zijn
kennis van de feiten over de cliënt of de zaak voortvloeit uit, of is afgeleid uit, geprivilegieerde communicatie. Ook ten aanzien van feiten over de cliënt waarvan
hij uit andere hoofde heeft kennisgenomen komt de advocaat een beroep toe op
legal advice privilege, mits () de advocaat de feiten uitsluitend kent als gevolg van
zijn beroepshalve relatie met zijn cliënt, (ii) de feiten van vertrouwelijke aard
zijn en (iii) de advocaat de feiten niet van derden heeft vernomen of de feiten
kent uit een externe bron.
7.6.4

Vertrouwelijkheid

Een wezenlijke voorwaarde voor een beroep op legal advice privilege is dat de
communicatie, het stuk of de informatie ten aanzien waarvan dit beroep wordt
gedaan, van vertrouwelijke aard is. In beginsel wordt er vanuit gegaan dat de

. Southwark and Vauxhall Water v Quick ()  QBD , ; Greenough v Gaskell
()  M & K , ; Manser v Dix ()  K & J . Thanki , p. ,  en .
. Thanki , p. , . Lyell v Kennedy (No )  App Case ,  (HL). Bijvoorbeeld, feiten die de cliënt al kende vóór zijn contact met de advocaat of feiten waarvan hij later kennisneemt, buiten zijn communicatie met de advocaat om.
. De cliënt hoeft niet te verklaren wat hij over deze feiten aan zijn advocaat heeft medegedeeld. Manser v Dix ()  K & J , -.
. Greenough v Gaskell ()  M & K , -. Thanki , p. .
. Greenough v Gaskell ()  M&K , , waarin ook wordt verwezen naar Robson v
Kemp ()  M & K , .
. Brown v Foster ()  H & N ; Dwyer v Collins ()  Ex ; Ex Parte Campbell (-) LR  Ch App , . Zie voor de uitleg van vertrouwelijkheid par. ...
. Thanki,  p. -,. Bray , p. -. Als voorbeeld van niet-beschermde feiten
wordt genoemd het waarnemen van gebeurtenissen die in het bijzijn van derden plaatsvinden. Zie bijvoorbeeld Sawyer v Birchmore ()  My & K ; Spenceley v Schulenburgh
()  East .
. Three Rivers , par. . Wigmore & McNaughton , p.  e.v. Zie over vertrouwelijkheid voor legal professional privilege in het algemeen: par. .. Zuckerman , p. .
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communicatie tussen advocaat en cliënt vertrouwelijk is. De omstandigheden
van het geval kunnen echter tot een andere conclusie leiden, bijvoorbeeld als derden bij de communicatie zijn betrokken of als geen vertrouwelijkheid is beoogd.
Zo kwam de cliënt, die in de publieke ruimte van een politiebureau een gesprek had met zijn advocaat, geen beroep toe op legal advice privilege ten aanzien
van dat gesprek, omdat het was gevolgd door een politieagent. Er zijn omstandigheden denkbaar waarin de aanwezigheid van een derde bij een gesprek tussen
advocaat en cliënt geen beletsel vormt voor het slagen van een beroep op legal advice privilege. Dat is bijvoorbeeld in het geval dat de aanwezigheid van de derde
noodzakelijk is voor het contact tussen advocaat en cliënt, zoals de aanwezigheid
van een tolk of een volwassene. Een ander voorbeeld is dat een gesprek tussen
advocaat en cliënt door iemand (heimelijk) wordt afgeluisterd.
Een beroep op legal advice privilege werd afgewezen ten aanzien van een telefoongesprek waarbij een cliënt zijn advocaat instrueerde tot het doen van een
bepaald schikkingsvoorstel aan de wederpartij. Hier werd aangenomen dat geen
vertrouwelijkheid was beoogd, aangezien de cliënt juist wilde dat de advocaat iets
doorvertelde aan de wederpartij. Ook als het gaat om notities of gespreksverslagen
van openbare besprekingen met de wederpartij, bijvoorbeeld ter terechtzitting, of
een bespreking met de wederpartij in aanwezigheid van de advocaten, geldt dat
een beroep op legal advice privilege doorgaans niet zal slagen, omdat hier het oogmerk van vertrouwelijkheid ontbreekt. De conclusie kan anders zijn als de advocaat na afloop van een zitting of bespreking met de wederpartij in een gesprek
met de cliënt hiervan verslag doet teneinde hem te adviseren of hem om nadere
instructies te vragen.
Tot slot nog een aantal voorbeelden waarbij in de jurisprudentie is aangenomen dat er in beginsel geen sprake is van (uitwisseling van) vertrouwelijke

. Wigmore & Mc Naughton , p. . Minter v Priest [] AC ,  (HL). BBGP
& Brown Global Partners []  WLR , par. . Thanki , p. .
. R v Braham and Mason [] VR .
. R (Bozkurt) v Thames Magistrates Court [] RTR .
. A Local Authority v B []  FLR  (hier zat een sociale werker als “volwassene” bij het
politieverhoor van een kwetsbare cliënt). Thanki , p. .
. R v Uljee []  NZZLR .
. Conlon v Conlons []  All ER .
. Thanki , p. . Zie Ainsworth v Wilding []  Ch , -. Parry v News Group
Newspapers ()  NLJ  (CA); in deze zaak beweerde een van de advocaten dat in
een bespreking een overeenkomst tot stand was gekomen.
. Thanki , p. . Zie ook Re Sarah C Getty Trust [] QB , -.
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communicatie: adresgegevens van de cliënt, de identiteit van de cliënt, de
geestelijke gesteldheid van de cliënt en het feit dat er een advocaat-cliënt relatie
bestaat. In Nederland vallen deze gegevens doorgaans wel onder het verschoningsrecht.
7.6.5

Met het oog op het verkrijgen of verlenen van juridisch advies of
juridische bijstand

In deze paragraaf komen twee deelvragen aan bod. In de eerste plaats de vraag wanneer communicatie er op gericht is juridisch advies of juridische bijstand te verkrijgen of te verlenen. Daarnaast zal ik ingaan op de vraag wanneer sprake is van
juridisch advies of juridische bijstand voor de beoordeling van een beroep op legal
advice privilege. In feite hebben beide deelvragen betrekking op de vraag wanneer
een advocaat in hoedanigheid is benaderd of werkzaam is (geweest). Voor het antwoord op deze vragen zijn vanaf de  ste eeuw met name drie uitspraken richtinggevend geweest, te weten Minter v Priest (), Balabel v Air India (), en
Three Rivers  (). Ik zal deze uitspraken hierna als kapstok hanteren.

Minter v Priest
In de zaak Minter v Priest spitste de zaak zich toe op de vraag of de advocaat
tijdens een gesprek met twee personen wel in hoedanigheid van advocaat was
opgetreden en was benaderd met het oog op het geven van juridisch advies. De
House of Lords gaf een ruime uitleg van de test die zou moeten worden gehanteerd om te beoordelen of iets kon worden geschaard onder ‘communicatie met
het oog op het verkrijgen van juridisch advies’. Lord Buckmaster overwoog dat
voor de bescherming van legal advice privilege sprake moet zijn van een communicatie die redelijkerwijze terug te voeren is tot de relatie tussen advocaat en client.Lord Atkin overwoog dat het moest gaan om professionele vertrouwelijke
communicatie met als doel het verkrijgen of verlenen van professioneel advies, waarbij met ‘professie’ werd bedoeld de juridische beroepsgroep (legal
. Ex Parte Campbell (-) LR  Ch App , .
. Thanki , p. . Zie bijvoorbeeld Bursill v Tanner ()  QBD , . Pascall v Galinski []  QB . R (Miller Gardner) v Minshull St Crown Court [] EWHC
 (Admin).
. Jones v Godrich ()  Moo PC , .
. Levy v Pope () M & M ; Gillard v Bates ()  M & W .
. [] AC .
. [] AC ; ‘The conversation to secure this privilege must be such as, within a very
wide and generous ambit of interpretation, must be fairly referable to the relationship (...)’.
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profession). Communicatie tussen advocaat en cliënt die niet werd uitgewisseld met het oog op het geven of verkrijgen van professioneel advies werd niet
beschermd. De in deze uitspraak gehanteerde test werd in de jurisprudentie vaak
aangehaald tot in . Overigens bood deze test nog geen oplossing voor andere praktische vragen, zoals: wat te doen met communicatie die slechts gedeeltelijk gericht was op het geven op verkrijgen van juridisch advies.

Balabel v Air India
De test werd nader genuanceerd in Balabel v Air India. Deze zaak spitste zich
toe op de vraag of legal advice privilege zich beperkt tot communicatie waarin juridisch advies wordt gevraagd of gegeven, of dat het een ruimere strekking heeft.
Met een ruimere strekking werd bedoeld: alle communicatie of handelingen die
plaatsvinden tussen een advocaat en zijn cliënt aangaande zaken die horen tot
de normale beroepsuitoefening van een advocaat en die herleidbaar zijn tot de
advocaat-cliënt relatie.
Het echtpaar Balabel vroeg in rechte nakoming van een (nieuwe) onderhuurovereenkomst terzake bedrijfsruimte. Volgens het echtpaar zou een dergelijke overeenkomst zijn gesloten met Air India, huurder van twee bedrijfspanden in Londen.
Na het verlopen van de bestaande huurovereenkomst tussen partijen waren partijen
in onderhandeling getreden over het sluiten van een nieuwe overeenkomst. Volgens
Balabel was er tussen partijen (mondelinge) overeenstemming bereikt. In deze zaak
speelde de vraag of er een overeenkomst tot stand was gekomen. Als bewijs van haar
stellingen wilde Balabel inzage in drie soorten documenten:) correspondentie tussen Air India en haar advocaten, anders dan documenten waarin juridisch advies
werd gegeven of gevraagd; ) concepten, notities, notulen van vergaderingen etc.
van Air India’s advocaten met betrekking tot de voorgestelde nieuwe onderhuur; en

. [] AC ; ‘If therefore the phrase is expanded to professional communications passing
for the purpose of getting or giving professional advice, and it is understood that the profession is the legal profession, the nature of the protection is I think correctly defined’. Lord
Atkin noemde wel als uitzondering op deze regel dat als de communicatie gericht zou zijn
op het plegen van onwettige activiteiten (to commit a crime or fraud) van een van beide partijen, deze communicatie niet werd beschermd door legal advice privilege. In die tijd werd
met legal profession doorgaans solicitors en barristers bedoeld.
. Thanki , p. .
. Zie bijvoorbeeld re Sarah C. Getty Trust [] Q.B. . De test leidde tot uiteenlopende
uitspraken ten aanzien van de reikwijdte van legal advice privilege. Zie Taylor L.J,  Ch,
 (Balabel v Air India).
. Balabel v Air India [] Ch  (CA). Zie ook Zuckerman , p.  e.v.
. Balabel v Air India []  Ch , .
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) interne communicatie van Air India, die niet was opgesteld met als doel het vragen van juridisch advies aan hun advocaten.
Het standpunt van de Court of Appeal werd verwoord door Taylor L.J. Ten
aanzien van de rechtsvraag die aan de orde was concludeerde hij dat vastgesteld
moet worden of de communicatie of ander stuk vertrouwelijk tot stand is gekomen met het oog op het geven of verkrijgen van juridisch advies. Dat oogmerk
moet ruim worden uitgelegd en reikt verder dan het uitsluitend vragen om advies
of verlenen van advies. Hij wijst erop dat in de meeste advocaat-cliënt relaties gedurende het adviseringstraject en tijdens onderhandelingen voortdurend kleine
of grotere vragen kunnen opkomen, waarover de advocaat en cliënt informatie
uitwisselen (a continuum of communication). Dit is zeker het geval als een transactie een langdurig project is en doorlopende handelingen (proctracted dealings)
met zich meebrengt. Alle informatie die in het kader van dat ‘continuum’ tussen
advocaat en cliënt wordt uitgewisseld om elkaar op de hoogte te houden met als
doel een adequate juridische advisering, valt onder het privilege. Het is daarbij
niet noodzakelijk dat een cliënt in een brief expliciet aan de advocaat vraagt om
hem te adviseren. Een advocaat-cliënt relatie impliceert doorgaans dat de cliënt
ervan kan uitgaan, dat de advocaat hem in ieder stadium van de zaak het nodige
juridische advies zal verlenen.
Bovendien relativeerde Taylor L.J. , in een later nog vaak aangehaalde passage,
de strikte eis van het juridische aan het advies:
“Moreover, legal advice is not confined to telling the client the law; it must include advice as to what should prudently and sensibly be done in the relevant
legal context.”

Het advies hoeft niet per se de juridische merites van een zaak te behandelen,
maar er moet wel sprake zijn van een relevante juridische context waarin het advies wordt verleend.Een uitleg waarbij legal advice privilege uitsluitend communicatie beschermt als daarin expliciet om juridisch advies wordt gevraagd of

. Balabel had op grond van de Law Property Act  voor het bewijs van een huurovereenkomst een schriftelijk stuk nodig en hoopte dat bij de stukken van de wederpartij te vinden.
. ()  Ch, . Zie voor vertrouwelijkheid par. ...
. ()  CH, .
. Overigens wees Taylor L.J. er nog op dat documenten pas disclosable zijn als ze ook inhoudelijk en van belang voor de zaak zijn (material and relevant). Zo zal bijvoorbeeld een brief
van een advocaat waarin slechts de ontvangst van een stuk wordt bevestigd doorgaans niet
als relevant of inhoudelijk kunnen worden bestempeld. In zo’n geval hoeft dan ook niet gediscussieerd te worden of dit stuk door legal advice privilege wordt beschermd.
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juridisch advies wordt verleend achtte Taylor L.J. te beperkt. Volgens Taylor L.J.
was de in het verleden ook wel gehanteerde test, op grond waarvan het privilege
zich uitstrekte tot alle communicatie tussen advocaat en cliënt die betrekking had
op zaken die tot de normale beroepsuitoefening van een advocaat behoorden en
die tot de advocaat-cliënt herleidbaar was, echter te ruim. Taylor L.J. merkte
op dat deze test wellicht voldeed in de tijd dat de gebruikelijke werkzaamheden
van een advocaat veel beperkter waren dan in de huidige tijd. Het nog steeds uitdijende scala aan door een advocaat uitgeoefende werkzaamheden bracht noodgedwongen met zich dat de reikwijdte van legal advice privilege werd heroverwogen
om binnen aanvaardbare grenzen te blijven.

Three Rivers 6; achtergrond
In  heeft de House of Lords de, om meerdere redenen belangrijke, uitspraak
Three Rivers  gewezen. In Three Rivers  is de test om te beoordelen wanneer
sprake is van communicatie met het oog op het verkrijgen of verlenen van juridisch advies of juridische bijstand voor de toepassing van legal advice privilege
nog nader verfijnd. Bovendien werd hierin een principiële uitspraak gedaan over
de reikwijdte van legal advice privilege. Die principiële uitspraak was gewenst
omdat de Court of Appeal in Three Rivers  een beperkte uitleg aan die reikwijdte
had gegeven, die tot kritiek en onduidelijkheid leidde.
In Three Rivers  was de vraag aan de orde of bepaalde documenten konden
worden aangemerkt als vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt.
De documenten waarover geschil ontstond in die procedure met betrekking tot
het beroep van de Bank of England op legal advice privilege, waren kort gezegd
documenten die waren opgesteld door bankmedewerkers en doorgeleid waren aan
de BIU, met als doel de advocaten in staat te stellen de Bank juridisch te adviseren. Niet alle stukken waren door de BIU aan de advocaten (o.a. Freshfields) ter
beschikking gesteld. Daarnaast was er communicatie geweest tussen Freshfields en
bankmedewerkers die geen lid van de BIU waren.

. ()  Ch, . Dit is de test die gehanteerd was door de lagere rechter in deze zaak,
judge Paul Baker Q.C.
. ()  Ch, , . Taylor L.J. merkte op dat deze test wellicht voldeed in de tijd dat
de gebruikelijke werkzaamheden van een advocaat veel beperkter waren dan in de huidige
tijd, en dat het nog steeds uitdijende scala aan tegenwoordig door een advocaat uitgeoefende
werkzaamheden noodgedwongen met zich meebracht dat de reikwijdte van legal advice privilege werd heroverwogen om binnen aanvaardbare grenzen te blijven.
. Three Rivers , par. . Zie ook de standpunten van de interveniërende partijen, de Attorney
General, de Law Society en de Bar Council.
. Zie par. ...
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De Court of Appeal wees het beroep op legal advice privilege af. Eén van de
argumenten van de Court of Appeal hiervoor was dat het verkrijgen van juridisch
advies niet het voornaamste doel van het opstellen van deze documenten door de
werknemers was geweest. Het opstellen van de documenten was gericht het op
orderlijke en toegankelijke wijze presenteren van de feiten aan de Bingham Inquiry. The Court of Appeal gaf hiermee een invulling aan wat (niet) onder juridisch advies moest worden verstaan. De House of Lords stond het verlof om in
beroep te gaan van deze uitspraak niet toe.
In de procedure die ten grondslag lag aan de uitspraak in Three Rivers  had
de discussie zich niet toegespitst op de communicatie die was uitgewisseld tussen
de BIU en de advocaten van de Bank. Naar aanleiding van de hiervoor weergegeven conclusie van de Court of Appeal, begonnen de Liquidators een nieuwe
procedure, waarin ze inzage vroegen van tussen Freshfields en de BIU gevoerde
communicatie, voorzover deze communicatie slechts advies bevatte ten aanzien
van presentatie van de feiten aan de Bingham Inquiry (presentational advice).
Onder meer op deze vraag had de uitspraak in Three Rivers  betrekking.

Three Rivers 6; Court of Appeal
De Court of Appeal overwoog in Three Rivers  dat, indien er tussen een cliënt
en een advocaat een relatie bestaat die gericht is op het verkrijgen of verlenen van
advies of bijstand met betrekking tot juridische rechten en verplichtingen, de tussen hen in die relatie gevoerde communicatie een ruime bescherming geniet. Het
primaire doel van deze relatie moet zijn dat voor het verlenen van de bijstand en
het advies juridische kennis is vereist. Als de tussen een advocaat en de cliënt
gevoerde communicatie niet als voornaamste oogmerk had het verkrijgen of verlenen van advies of bijstand met betrekking tot juridische rechten en verplichtingen, kon deze communicatie niet onder de bescherming van legal advice privilege
vallen. De Court of Appeal concludeerde in deze casus dat de Bank met name
advies en bijstand van haar advocaten verlangde ten aanzien van een zo gunstig
mogelijke presentatie van bewijsmateriaal aan de Bingham Inquiry. Dit advies
had volgens de Court of Appeal niet zozeer betrekking op juridische rechten en
verplichtingen van de Bank, maar op het zoveel mogelijk vermijden van kritiek
op haar optreden en van reputatieschade. Dit was volgens de Court of Appeal
.
.
.
.
.

Three Rivers , par. . Thanki , p. .
Three Rivers . Thanki , p. .
Thanki , p. .
Three Rivers  (CA), par. .
Three Rivers  (CA), par. . Thanki , p. . De Court of Appeal merkte ook nog op
dat een onderzoek door een onderzoekscommissie, anders dan een rechtsprocedure, zich

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 356

31/07/2017 16:02:19

7.6 Object; legal advice privilege: wat valt eronder?

357

niet voldoende voor een beroep op bescherming van legal advice privilege. Deze
uitspraak heeft tot kritiek geleid.

House of Lords
De House of Lords vernietigde unaniem de uitspraak van de Court of Appeal. De
House of Lords bevestigde de juistheid van de test in Balabel v Air India. Volgens
de House of Lords kan onder juridisch advies ook worden begrepen een advies
waarin wordt aangegeven hoe een cliënt in een bepaald geval, in de relevante juridische context, zo voorzichtig en verstandig mogelijk zou moeten of kunnen handelen (‘what should prudently and sensibly be done in a relevant legal context’).
De test die is ontwikkeld in Three Rivers  om te beoordelen of sprake is van
vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en cliënt met het oog op het
verkrijgen of verlenen van juridisch advies kan als volgt worden samengevat: Als
er sprake is van een relevante juridische context, valt alle communicatie tussen
een advocaat en de cliënt onder de bescherming van legal advice privilege, mits
(i) de communicatie rechtstreeks betrekking heeft op de beroepsuitoefening van
de advocaat in zijn hoedanigheid (van juridisch adviseur van de cliënt), en (ii) de
communicatie is opgesteld met het oog op het verkrijgen of verlenen van juridisch
advies of bijstand.
Er moet dus in ieder geval sprake zijn van een relevante juridische context.
Volgens Lord Scott moet de vraag of sprake is van een relevante juridische context
als volgt worden beantwoord:
– (i) Heeft het advies van de advocaat betrekking op civiel- of publiekrechtelijke
rechten, verplichtingen, aansprakelijkheden of remedies van de cliënt?; en
– (ii) is het, gelet op de omstandigheden waarin en het doel waarvoor het advies
wordt gevraagd, redelijkerwijze te verwachten dat de communicatie onder de
bescherming van legal advice privilege valt?

.
.
.

.

doorgaans niet in de eerste plaats bezig houdt met de vraag of juridische rechten of verplichtingen zijn geschonden. Three Rivers  (CA), par. .
Zie bijvoorbeeld Passmore , par. .. Thanki , p. .
Three Rivers , par. , , , ,  e.v.
Three Rivers , par.  (speech Lord Carswell), par. - (waarin Lord Rodger stelde dat
juridisch advies en juridische bijstand in feite betekent advies verleend door een advocaat
in zijn hoedanigheid). Zie ook Descoteaux v Mierzwinski ()  DLR (d) , .
Great-Atlantic Insurance v Home Insurer []  WLR , - (CA). Thanki ,
p. , .
Three Rivers , par.  en . Zie ook speech van Baroness Hale, par. . Thanki , p.
.
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Ad (i): Ten aanzien van de feiten die ten grondslag lagen aan Three Rivers , oordeelde de House of Lords dat de relevante juridische context hier de Bingham Inquiry was in combinatie met de vraag of de Bank had voldaan aan haar publiekrechtelijke verplichtingen op grond van de Banking Acts. De House of Lords
hanteerde een ruimere interpretatie dan de Court of Appeal in Three Rivers  en
nam aan dat er ook sprake kan zijn van een relevante juridische context als het
advies niet specifiek betrekking heeft op de rechten, verplichtingen, aansprakelijkheden of remedies van een cliënt, maar ziet op de verdediging van diens reputatie en integriteit. Dit komt met name naar voren in de volgende passage uit de
speech van Lord Scott:
“The defence of personal reputation and integrity is at least as important
to many individuals and companies as the pursuit or defence of legal rights
whether under private law or public law. The skills of professional lawyers
when advising a client what evidence to place before an inquiry and how to
present the client and his story to the inquiry in the most favourable light are,
in my opinion, unquestionably legal skills applied in a relevant legal context.

(ad ii) Hiermee wordt bedoeld de vraag of het redelijk is dat de cliënt de advocaat
inschakelt omdat hij behoefte heeft aan zijn juridische kennis en ervaring. Lord
Rodger verwoordde het als volgt:
“when, however, the BIU consulted the lawyers […] and through them counsel,
about the presentation of their evidence to the inquiry, it was not seeking their
comments and assistance as bankers, accountants, rhetoricians or anything else:
it was seeking their comments and assistance as lawyers professing expertise in
the field. Either expressly or impliedly, the BIU was asking them to put on legal
spectacles when reading, considering and commenting on the drafts.”

De advocaat moet dus in hoedanigheid van advocaat zijn benaderd om stukken,
situaties of transacties te beoordelen door een juridische bril, met andere woorden:
vanuit zijn juridische expertise.
. Three Rivers , par..
. Thanki , p. . Ook kan het advies betrekking hebben op de juridische positie van een
ander dan de cliënt, zie Three Rivers , par. .
. Three Rivers , par. .
. Thanki , p. . Zie ook Baroness Hale’s speech, Three Rivers , par. .
. Three Rivers , par. .
. Zie ook Property Alliance Group Limited v the Royal Bank of Scotland PLC [] EWHC
, waarin werd bevestigd dat legal advice privilege ook van toepassing kan zijn bij het
uitvoeren van interne feitenonderzoeken bij de cliënt door advocaten en de rapportage
hierover aan de cliënt. Volgens Snowden J moeten advocaten hun cliënten ‘candid factual
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In de uitspraak van de House of Lords werden de grenzen verkend van wanneer advies of bijstand nog als “juridisch” kan worden bestempeld. Lord Carswell noemde het voorbeeld van de advocaat, die naast puur juridisch advies aan
zijn cliënt ook advies verleende omtrent de commerciële voor – en nadelen van
het aangaan van een bepaalde beoogde transactie. Lord Carswell betuigde zijn
instemming met de conclusie in deze zaak, dat – mits aan de overige randvoorwaarden was voldaan – een dergelijk gemengd advies onder de bescherming van
legal advice privilege kon vallen. Grensgevallen komen pas in zicht als de advocaat niet in hoedanigheid is benaderd of is opgetreden. Dat speelt bijvoorbeeld
als de advocaat ook een andere functie vervult, zoals de advocaat in dienstbetrekking bij een onderneming die binnen dat bedrijf tevens de functie vervult van
company secretary of personeelsadviseur.
In de jurisprudentie zijn ook een paar duidelijke voorbeelden genoemd van situaties waarin (het verzoek tot) de advisering of de bijstand door een advocaat als
niet-juridisch is bestempeld, zoals:
– de cliënt die een advocaat verzoekt tijdens zijn vakantie huur te innen van zijn
huurders;
– aantekeningen van een cliënt, opgesteld ter voorbereiding van een bespreking
met zijn advocaat, waarvan later bleek dat hij de advocaat niet in hoedanigheid

.
.
.
.
.
.

briefings’ kunnen geven in de wetenschap dat de hierover gewisselde communicatie met hun
cliënt beschermd is en niet zonder toestemming van de cliënt kan worden geopenbaard. Zie
echter RBS Rights Issue Litigation, Re [] EWHC  (Ch), waarin legal advice privilege werd afgewezen ten aanzien van notities van in-house lawyers, die een weergave bevatten
van in het kader van een intern feitenonderzoek gevoerde interviews met werknemers. Hildyard J bepaalde in deze zaak dat legal advice privilege niet kan worden ingeroepen ten aanzien van communicatie die uitsluitend als doel heeft het verschaffen van feitelijke informatie
van werknemers aan advocaten. Zie ook de speech van Lord Neuberger van  maart ,
‘The scope and role of the Legal Professional Privilege and its proper place in the context of
corporate internal investigations’, www.supremecourt.uk/docs/speech-.pdf, laatst geraadpleegd op  december .
Thanki , p.  e.v. Zie bijvoorbeeld de uitspraken die Lord Scott aanhaalt, waaruit
voorbeelden van “juridisch” advies te putten zijn, Three Rivers , par. -.
Nederlandse Reassurantie Groep Holding N.V. v Bacon & Woodrow []  All ER .
Three Rivers , par. . Zie ook Carpmael v Powis, ()  Ph , , voor een ouder
voorbeeld over een gemengd advies dat ook geacht werd onder de bescherming van legal
privilege te vallen.
Three Rivers , par. , Lord Rodger: “In relation to legal advice privilege what matters today remains the same as what mattered in the past: whether the lawyers are being asked qua
lawyers to provide legal advice”.
Thanki , p. . Er zal dan kritisch moeten worden gekeken in welke hoedanigheid de
advocaat in een bepaalde situatie is opgetreden.
Dit voorbeeld werd genoemd door Taylor L.J. in Balabel v Air India. Thanki , p. .
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had benaderd, maar met het oog op administratieve werkzaamheden die de advocaat ook voor een vennootschap van deze cliënt verrichtte;
– de advocaat die de zakelijk adviseur van cliënt wordt, zoals door Lord Scott als
‘man of business’ aangeduid.

7.7

Object; litigation privilege: wat valt eronder?

7.7.1

Inleiding

In deze paragraaf komt aan de orde welke communicatie of stukken voor bescherming van litigation privilege in aanmerking komt. Een beroep op litigation
privilege onderscheidt zich in twee belangrijke opzichten van een beroep op legal
advice privilege. In de eerste plaats beschermt litigation privilege communicatie
met derden. In de tweede plaats is voor een beroep op litigation privilege een link
met een gerechtelijke procedure vereist.
Aan het einde van de e eeuw is in een aantal uitspraken de grondslag aanvaard voor wat we nu litigation privilege noemen. Er werden toen al twee
hoofdcategorieën onderscheiden van stukken die onder de bescherming van litigation privilege konden vallen: De hoofdcategorie bestond uit – mondelinge en
schriftelijke – communicatie tussen de cliënt en/of zijn advocaat enerzijds en derden anderzijds. Daarnaast werd aangenomen dat litigation privilege betrekking
kon hebben op de ‘materials for the brief ’.
Aan Thanki ontleen ik de volgende – uit diverse uitspraken voortvloeiende
– huidige omschrijving van litigation privilege: Het recht van de cliënt om inzage in of openbaarmaking van het volgende te weigeren: (i) (a) mondelinge of
schriftelijke communicatie tussen de cliënt of zijn advocaat enerzijds en derden
anderzijds, of (b) documenten die zijn opgesteld door of in opdracht van de cliënt
of zijn advocaat, waarbij (ii) zowel ten aanzien van de communicatie als andere
documenten geldt dat ze tot stand zijn gekomen of opgesteld op het moment dat
.
.
.
.
.

Kennedy v Wallace, ()  ALR .
Three Rivers , par. .
Zuckerman , p.  e.v.
Zie par. ... en ...
Zie Bray , par.  e.v. Thanki , p. . Zie voor de grondslag van deze laatste
subcategorie de passage van James LJ in Anderson v Bank of British Columbia, aangehaald
in par. ..: ()  Ch D ,  (CA). Vergelijkbare overwegingen zijn te vinden in
Southwark and Vauxhall Water Company v Quick ()  QBD ,  (Brett LJ); Lyell v Kennedy (No) ()  Ch D ,  (CA) (Cotton LJ sprak over ‘materials for
the defence’).
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een procedure wordt overwogen of verwacht of reeds is aangevangen, en waarbij
(iii) deze communicatie en andere documenten tot stand zijn gekomen of opgesteld met als voornaamste doel (dominant purpose) het verkrijgen van informatie
of advies in verband met of ten behoeve van deze gerechtelijke procedure. In
de volgende paragrafen ga ik in op de verschillende elementen in deze definitie.
7.7.2

Communicatie en feiten

Zowel mondelinge als schriftelijke communicatie kan onder de bescherming van
litigation privilege vallen. Het gaat dan om communicatie tussen de cliënt en een
derde (client-third party communication) en/of tussen een advocaat en een derde
(lawyer-third party communication). Deze communicatie moet hoofdzakelijk gericht zijn op het verkrijgen van juridisch advies door de advocaat met betrekking
tot, of op het gebruik van informatie door de advocaat ter ondersteuning van, een
voorgenomen, te verwachten of aanhangige procedure.
Gedacht kan worden aan correspondentie die de cliënt met derden voert om
getuigenbewijs te verzamelen ten behoeve van de procedure. Het maakt hierbij
niet uit of het initiatief voor deze correspondentie uitgaat van de advocaat en of
deze uiteindelijk naar de advocaat is gezonden of daadwerkelijk in een procedure
wordt gebruikt. Ook is het niet vereist dat de advocaat al door de cliënt was
ingeschakeld ten tijde van de communicatie. Een beroep op litigation privilege
kan ook betrekking hebben op de identiteit, geboortedatum en adresgegevens van
een getuige.

. Thanki , p.  baseert zich op de volgende uitspraken en wetgeving: Three Rivers
, par. ,  (Lord Carswell); Grant v Downs ()  CLR ,  (Barwick CJ);
Wheeler v Marchant ()  Ch D , - (Sir George Jessell MR). Police and Criminal Act , art.  ()(b), dat geacht wordt common law weer te geven; R v Central
Criminal Court, ex p Francis and Francis [] AC ,  (Lord Goff).
. Southwark and Vauxhall Water Company v Quick ()  QBD , . Buttes Gas
and Oil Co v Hammer (No )[] QB ,  (Lord Denning MR). Thanki , p.
-.
. The Chartered Bank of India, Australia, and China v Rich ()  LJQB  (Cockburn CJ, Wightman and Blackburn JJ). Linstead v East-Sussex, Brighton and Hove Health
Authority [] PIQR P (Forbes J).
. Southwark and Vauxhall Water Company v Quick ()  QBD, , , , .
. Re Highgrade Traders Ltd [] BCLC ,  (per Oliver LJ). Buttes Gas and Oil Co v
Hammer (No ) [] QB ,  (per Lord Denning MR).
. Thanki , p. . R (Kelly) v Warley Magistrates Court []  WLR  (DC),
par.  (Laws LJ) en par.  (Mitting J). China National Petroleum Corp v Fenwick Eliott [] EWHC , par. - (Sir Andrew Moritt V-C). Knapp v Harvey []  KB
 (CA).
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In de meeste gevallen heeft litigation privilege betrekking op communicatie
tussen de advocaat en een derde. De bescherming van litigation privilege strekt
zich in beginsel niet uit tot de onderliggende feiten. In het voorbeeld dat een
advocaat en een derde communiceren over wat zich heeft voorgedaan tijdens een
door de derde bijgewoonde bespreking kan de communicatie zelf onder de bescherming vallen. Indien de derde echter als getuige wordt gehoord, zal hij moeten verklaren omtrent hetgeen hij heeft waargenomen tijdens de bespreking.Dit
is slechts anders als het gaat om feiten waarmee de cliënt of de advocaat uitsluitend bekend zijn als gevolg van de tussen hen uitgewisselde vertrouwelijke communicatie.
7.7.3

Wie is de derde?

Voor een beroep op de bescherming van litigation privilege ten aanzien van communicatie, moet er sprake zijn van een ‘onafhankelijke derde’. Daarvan is geen
sprake, indien de communicatie tussen de advocaat en de cliënt via een vertegenwoordiger van één van hen verloopt. In dat geval zal communicatie beoordeeld
worden volgens de voor het sub-onderdeel legal advice privilege geldende regels.
In par. .. is de uitspraak van de Court of Appeal in Three Rivers  besproken,
waarin werd aangenomen dat werknemers, die niet bevoegd konden worden geacht om namens de vennootschap met de advocaten te communiceren, gelijkgesteld moesten worden met ‘onafhankelijke derden’. In deze zaak ging het om een
beroep op legal advice privilege. Dit is een voorbeeld van een categorie, die bij een
beroep op litigation privilege als derde zou kunnen worden aangemerkt. In de
meeste gevallen is een derde een potentiële getuige of een deskundige.

. Zie reeds Wheeler v Le Marchant ()  Ch D , -.
. Zie ook par. ...
. Lyell v Kennedy (No ) ()  Ch D ,  (Cotton LJ). Re L [] AC , 
(Lord Jauncey),  (Lord Nicholls). Thanki , p. .
. Zie par. ...
. Thanki , p. .
. Ten aanzien van interne communicatie binnen het bedrijf met vertegenwoordigingsbevoegde werknemers, of communicatie met interne of externe advocaten. Voor een geslaagd
beroep op litigation privilege moet uiteraard zijn voldaan aan de overige voorwaarden voor
litigation privilege. Zie ook Thanki , p.  e.v.
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Materials for the brief

Buiten communicatie met derden kan litigation privilege ook betrekking hebben
op bewijsmateriaal of stukken die worden opgesteld of verzameld als ‘materials
for the brief ’. Het gaat dan om stukken of ander materiaal ter voorbereiding van
of voor het gebruik of de verdediging in een voorgenomen, te verwachten of aanhangige procedure. Hieronder valt het verzamelen van toelaatbaar bewijsmateriaal, maar ook het verzamelen van informatie die kan leiden tot het vinden van bewijs. Bray omschreef het als volgt: ‘evidence or materials for the brief or rough
notes for such evidence or materials’.
In Three Rivers  gaf Lord Rodger de volgende samenvatting van de grondslag
voor de bescherming van dergelijk materiaal:
“It is based on the idea that legal proceedings take the form of a contest in
which each of the opposing parties assembles his own body of evidence and uses
it to try to defeat the other, with the judge or jury determining the winner. In
such a system each party should be free to prepare his case as fully as possible
without the risk that his opponent will be able to recover the material generated
by his preparations.

De cliënt en zijn advocaat moeten zich in vertrouwelijkheid kunnen voorbereiden
op een procedure. Dat houdt in dat ze openbaarmaking van of inzage in stukken
of ander materiaal kunnen weigeren, als deze tot stand zijn gekomen en dienen
ter voorbereiding van en gebruik in een voorgenomen, te verwachten of aanhangige procedure.
Het gaat vaak om (bewijs)materiaal dat door of in opdracht van de cliënt is
opgesteld of verzameld. Hieronder vallen bijvoorbeeld de eigen aantekeningen
van de cliënt over de zaak. Een ander voorbeeld is het door de werknemers binnen een bedrijf verzameld bewijsmateriaal of andere informatie met het oog op
een voorgenomen procedure. Ook een van een cliënt afgenomen bloedmonster
kan onder de bescherming van litigation privilege vallen. Stukken die door
de advocaat zijn opgesteld ter voorbereiding van een procedure, de zogenaamde
. Wheeler v Le Marchant ()  Ch D , - (Sir George Jessell MR). Thanki ,
p. , .
. Bray  p. .
. Three Rivers , par. .
. Thanki , p. .
. Voorzover het gaat om stukken die ook niet geschaard kunnen worden onder de noemer
client-third party communication of lawyer-third party communication. Thanki , p.
.
. Zie R v R, []  WLR . Pattenden , p. - . Thanki , p. .
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werkdocumenten van een advocaat, worden doorgaans onder het sub-onderdeel
legal advice privilege beoordeeld.
7.7.5

Wie komt een beroep op litigation privilege toe?

Het beroep op litigation privilege komt toe aan de cliënt. Dat betekent in de
praktijk dat het toekomt aan een procespartij of aan een persoon waarvan redelijkerwijze te verwachten is dat hij als procespartij betrokken zal zijn bij de relevante
gerechtelijke procedure. Het beroep op litigation privilege komt ook toe aan
de rechtsopvolger van de oorspronkelijk gerechtigde. Als het gaat om communicatie met derden, geldt dat deze derde zelf niet gerechtigd is om een beroep te
doen op litigation privilege, zelfs als die derde zelf in rechte wordt betrokken.
Ook als de derde procedeert tegen degene met wie gecommuniceerd is, is er geen
grond voor een beroep op litigation privilege.
In de literatuur wordt ook verdedigd dat niet alleen de procespartij die in de
procedure wordt bijgestaan of vertegenwoordigd door een advocaat een beroep
kan doen op bescherming van deze categorie documenten, maar dat deze bescherming ook toekomt aan de zonder advocaat procederende procespartij. De rechtspraak op dit punt is niet eenduidig.

. Hierbij kan geacht worden aan een concept-pleitnota, concept-getuigenverklaringen, aantekeningen van de advocaat voor eigen gebruik e.d. Zie ook par. ... Zie ook Re Sarah C
Getty Trust [] QB  (Mervyn Davies J); Hellenic Mutual War Risks Association (Bermuda) Ltd v Harrison (The Sagheera) []  Lloyd’s rep ,  (Rix J).
. USA v Philip Morris Inc []  CLC , par. -. Thanki , p. , .
. The Aegis Blaze []  Lloyd’s rep ,  (Parker LJ). Thanki , p. .
. Schneider v Leigh []  QB ,  (Romer LJ). Thanki , p. . Zie overigens
voor een uitzonderingssituatie: Robert Hitchins Ltd v International Computers Ltd, CA, 
december  (Simon Brown L.J.). Hier ging het om gezamenlijke verweerders, waarbij
één verweerder een derde partij, die ook concept-getuigenverklaringen had voorbereid, in
vrijwaring had opgeroepen, op grond van het feit dat als de eerste verweerder aansprakelijk
zou zijn jegens de eiser, de tweede verweerder aansprakelijk zou zijn jegens de eerste verweerder. De verweerders bereikten onderling een schikking en de eerste verweerder kreeg de
beschikking over de door de tweede verweerder opgestelde concept-getuigenverklaringen,
ten aanzien waarvan hem een beroep op litigation privilege toekwam. Zie hierover Thanki
, p. -.
. Baker v London & South Western Railway Co () LR  QB ,  (Cockburn CJ);
Parry v News Group Newspapers Ltd ()  New LJ .
. Thanki,  p.  en p. -.
. Argumenten vóór kunnen ontleend worden aan: Ventouris v Mountain, []  WLR ,
 (CA) (Bingham LJ). Kysle v Holt, Childs and Brotherton, [] WN  (Al Smith ,
die verwees naar Mellish J in Anderson Bank of British Columbia). R (Kelly) v Warsley Magistrates Court, []  WLR , par.  (Laws LJ). Argumenten tegen zijn te vinden
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Vertrouwelijkheid

Zoals hiervoor in par. . werd opgemerkt, is vertrouwelijkheid van de communicatie of van het verzamelde materiaal ook voor een beroep op litigation privilege
een wezenlijk onderdeel. Voor de beantwoording van de vraag of er sprake is
van vertrouwelijkheid spelen in de context van litigation privilege andere aspecten
een rol dan bij een beroep op legal advice privilege.  Een beroep op litigation
privilege impliceert doorgaans de betrokkenheid van derden. Bij communicatie
tussen een advocaat of de cliënt en een derde, is het voor een beroep op litigation
privilege niet noodzakelijk dat die derde – bijvoorbeeld een potentiële getuige
– gebonden is aan een ‘equitable” of contractuele verplichting tot geheimhouding. Volgens Aldous LJ in zijn uitspraak in Bourns Inc v Raychem Corp gaat
het dan meer om vertrouwelijkheid in die zin dat bepaalde communicatie of documenten niet ‘properly available for use’ zijn.
In procedures voor de civiele rechter zullen de omstandigheden waarin communicatie met een potentiële getuige heeft plaatsgevonden vaak aanleiding geven tot
het aannemen van een geheimhoudingsverplichting van de (potentiële) getuige die
uit equity voortvloeit. Het al dan niet bestaan van een op een (potentiële) getuige
rustende contractuele of uit equity voortvloeiende verplichting tot vertrouwelijkheid
is echter niet doorslaggevend voor het slagen van een beroep op litigation privilege.
Zo zal niet snel een (verplichting tot) vertrouwelijkheid van een getuige van een
auto-ongeluk worden aangenomen ten aanzien van een brief van een advocaat aan
deze getuige, waarin de advocaat vraagt of de getuige iets zou kunnen verklaren over
wat hij heeft waargenomen. Die brief kan echter, mits aan de overige voorwaarden

.

.
.
.
.

.

in: Kysle v Holt, Childs and Brotherton [] WN  (Cave J). Re Holloway, () 
PD , -.
Thanki , p. . Matthews & Malek , par. .. Hollander , par. -.
Maar zie ook Pattenden , par. .: Volgens haar zijn de meningen in de literatuur
verdeeld ten aanzien van de eis van vertrouwelijkheid voor litigation privilege. Zie ook Sumitomo Corporation v Credit Lyonnais Rouse Ltd []  WLR , par.  (CA) (Jonathan Parker LJ).
Zie ook par. ...
Zie ISTIL Group Inc v Zahoor []  All ER , par. (per Lawrence Collins J). Zie
ook Zuckerman , p. .
[]  All ER , - (CA).
Dit staat los van enige contractuele verplichting. ISTIL Group Inc v Zahoor []  All ER
, par. . Stax Claimants v The Bank of Novia Scotia Channel Islands Ltd [] EWHC
 (Ch), par. . Thanki , p. . Zie echter voor strafrechtelijke procedures, waar dit
anders is, bijvoorbeeld: Butler v Board of Trade [] Ch ,  (per Goff J).
Thanki , p. . Zuckerman , p. . Zie ook ISTIL Group Inc v Zahoor []
 All ER , par. . Het wordt overigens anders indien de advocaat in die brief ook iets
inhoudelijks zegt over de merites van de zaak.
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wordt voldaan, wel in aanmerking komen voor bescherming van litigation privilege. Ook de antwoordbrief van de getuige en de concept-getuigenverklaring zullen
door litigation privilege beschermd kunnen worden.
Voorbeelden van stukken of omstandigheden waarin een beroep op litigation
privilege niet zal slagen, als gevolg van het ontbreken van vertrouwelijkheid, zijn:
aantekeningen van de advocaat of de cliënt of van een door een van hen ingeschakeld persoon van een openbare rechtszitting, of van een zitting achter gesloten
deuren, of van discussies of besprekingen tussen partijen, al dan niet in aanwezigheid van hun advocaten.
Op grond van de duty to disclose is een procespartij in beginsel gehouden aan
de wederpartij inzage te geven in alle getuigenverklaringen of deskundigenrapporten, waarop hij zijn eis of verweer in een civiele procedure zal baseren. Ten
aanzien van deze getuigenverklaringen en deskundigenrapporten geldt, dat deze
stukken door litigation privilege kunnen worden beschermd, zolang ze nog niet in
de procedure aan de wederpartij zijn geopenbaard. De uitwisseling van stukken
tussen procespartijen in een procedure wordt niet beschermd door litigation privilege. Dergelijke stukken zijn echter pas vrij toegankelijk voor derden, dus voor
niet-procespartijen, als ze als bewijsmiddel in de procedure zijn ingebracht.
7.7.7

Een voorgenomen, te verwachten of aanhangige gerechtelijke procedure

Voor een beroep op litigation privilege is een verband met een gerechtelijke procedure vereist. Op het moment dat een communicatie plaatsvindt of een document

. Zie bijvoorbeeld Worrall v Reich []  QB ,  (Jenkins LJ); Re Saxton []
 WLR ,  (Lord Denning MR); Causton v Mann Egerton (Johnsons Ltd [] 
WLR ,  (Roskill LJ). Prudential Assurance Co v Fountain Page Ltd []  WLR
, -,  (per Hobhouse J). Ventouris v Mountain []  WLR ,  (Bingham LJ). Re L [] AC ,  (Lord Jauncey).
. Re Worswick ()  Ch D ,  (North J.)
. Ainsworth v Wilding []  Ch ,  (Stirling J).
. Baker v London & South Western Railway Co () LR  QB ,  (Cockburn CJ).
Parry v News Group Newspapers Ltd ()  New LJ .
. CPR .()-.. Zie par. . hiervoor.
. Comfort Hotels Ltd v Wembley Stadium Ltd []  WLR , - (Hoffman J); Youell
v Bland Welch (No ) []  WLR ,  (Philips J); Prudential Assurance Co v Fountain Page Ltd []  WLR , -,  (Hobhouse J); Re L [] AC ,  (Lord
Nicholls). Baker v London & South Western Railway Co () LR  QB ,  (Cockburn
CJ); Parry v News Group Newspapers Ltd ()  New LJ . Thanki , p. .
. Daarvóór kan een stuk nog vertrouwelijk zijn als er sprake is van ‘implied undertakings’ in
de zin van CPR .-.. Thanki, p. . Zie par. ..
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wordt opgesteld, moet een procedure aanhangig zijn, danwel, kortgezegd, redelijkerwijze te verwachten (reasonably in prospect) of redelijkerwijze voorzienbaar
(reasonably anticipated) zijn. De beantwoording van de vraag zal grotendeels
afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval, maar uit diverse uitspraken zijn richtlijnen te destilleren om te bepalen wanneer een procedure in ieder
geval niet danwel in ieder geval wel redelijkerwijze voorzienbaar is.
In de zaak USA v Philip Morris is de Court of Appeal uitvoerig ingegaan op
de vraag in welke mate een procedure voorzienbaar zou moeten zijn voor een geslaagd beroep op litigation privilege. De omstandigheid dat er ‘mogelijk’ een
gerechtelijke procedure komt is niet voldoende. Evenmin zal een beroep op litigation privilege slagen als dat wordt gebaseerd op de gerede kans (distinct possibility) dat iemand op enig moment een procedure zal starten of indien men in het
algemeen vreest voor toekomstige procedures. In USA v Philip Morris was het
argument dat in de VS veel andere tabaksproducenten in rechte waren aangesproken door voormalige rokers niet voldoende om een beroep op litigation privilege
te doen slagen. Hier speelde mee, dat Philip Morris nog geen aansprakelijkheidsstellingen of andere voorboden van een dreigende procedure had ontvangen en
bovendien al sinds  niet in rechte was aangesproken. Maar, zo blijkt uit
USA v Philip Morris, het stellen van de eis dat de kans op een mogelijke procedure meer dan   moet zijn voor een beroep op litigation privilege, of dat de
kans op een procedure waarschijnlijk is, is weer te streng.
De omstandigheid dat een partij, die zich ten aanzien van bepaalde communicatie op litigation privilege wil beroepen, op het moment dat de communicatie
plaatsvindt nog niet heeft besloten of juridisch advies zal worden ingewonnen,
hoeft niet in de weg te staan aan een geslaagd beroep op litigation privilege.Ook
. Westminster International BV v Dornoch Ltd [] EWCA Civ , par. (‘ a real prospect of litigation’). Thanki , p. .
. Westminster International BV v Dornoch Ltd [] EWCA Civ , par. .
. []  CLC  (CA). Zie voor andere uitspraken ook: Hellenic Mutual War Risks Association (Bermuda) Ltd v Harrison (The Sagheera) []  Lloyd’s Rep ,  (per Rix
J); Three Rivers , par.  (per Lord Carswell); per Lord Hoffmann NPJ in Akai Holdings
Limited v Ernst & Young (Hong Kong) [] HKCFA , par. .
. Wintherthur Swiss Insurance Company v AG (Manchester) Limited (In Liquidation) []
EWHC  (Comm), par. , Aikens J: hier was er wel een gerede kans dat een procedure
concreet zou volgen. Thanki , p. .
. USA v Philip Morris, []  CLC  (CA), par. . Thanki , p.  e.v.
. []  CLC  (CA), par.  en . Hierin werd ook verwezen naar de uitspraak in
Mitsubishi Electric Australia Pty Ltd v Victorian Work Cover Authority [] VSCA 
(Court of Appeal, Victoria), par.  (per Batt JA).
. Guinness Peat Properties v Fitzroy Robinson Partnership [] WLR , - (Slade
LJ). Hier hadden architecten op grond van de verzekeringsvoorwaarden melding gemaakt
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kan een procedure redelijkerwijze voorzienbaar zijn als de relevante partij nog niet
heeft besloten of het in een procedure als eiser zal optreden of verweer zal voeren
en als de wederpartij zich nog niet bewust is van het feit dat een procedure redelijkerwijze te verwachten is. Voor een beroep op litigation privilege is het bovendien niet relevant of de procedure daadwerkelijk doorgang vindt.
Als gevolg van het principe ‘once privileged, always privileged’, hoeft het beroep op litigation privilege niet per se te worden gedaan in de procedure met
het oog waarop de bescherming door litigation privilege is ontstaan. Het kan
zelfs worden ingeroepen in een procedure die geen betrekking heeft over dezelfde
kwestie, of zelfs tussen andere partijen.
7.7.8

Soort procedure

De voor een beroep op litigation privilege relevante procedure kan zowel een civiele of strafrechtelijke gerechtelijke procedure in eerste aanleg of in appel betreffen. Het beroep op litigation privilege kan ook worden ingeroepen als er een
link is met een buitenlandse gerechtelijke procedure. Ook kan het gaan om
quasi-gerechtelijke procedures. Daarnaast kan ook ten aanzien van een redelijkerwijze te verwachten of aanhangige arbitrage een beroep op litigation privilege
worden gedaan.
Een belangrijke beperking ten aanzien van de soort procedure is aangenomen
in In re L (a Minor) (Police Investigation: Privilege). Hierin is aanvaard dat
het moet gaan om een adversaire procedure. Lord Jauncey vond dat litigation privilege niet kon worden ingeroepen in relatie met wardship proceedings op grond
van de Childrens Act , die meer inquisitoir van karakter zijn. In een latere

.
.
.
.
.
.
.
.

van een claim bij de verzekeraar. De bedoeling van de verzekeraar bij het bedingen van deze
meldingsplicht, (te besluiten of al dan niet juridisch advies zou worden gevraagd) werd
doorslaggevend geacht.
Plummers Ltd v Debenhams plc [] BCLC ,  (Millet J). Westminster International BV v Dornoch Ltd [] EWCA Civ , par. .
The Aegis Blaze []  Lloyd’s Rep ,  (Parker LJ).
Thanki , p. , . Zie ook Aegis Blaze []  Lloyd’s Rep ,  (Parker LJ).
R v Derby Magistrates’ Court, ex p B, [] AC .
Het kan ook betrekking hebben op adversaire ‘regulatory processes’, bijvoorbeeld een mededingingsrechtelijke procedure, zie Tesco Stores Ltd v Office of Fair Trading [] CAT .
Zie bijvoorbeeld In re Duncan, decd [] P ,  (Ormrod J). Société Francaise
Hoechst v Allied Colloids Ltd [] FSR , .
Thanki , p. .
Alfred Crompton Amusement Machines Ltd v Customs and Excise Commissioners (No )
[] AC  (HL). Thanki,  p. .
[] AC .
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procedure breidde de Court of Appeal de uit In re L voortvloeiende regel uit
tot deskundigenrapporten in het kader van andere procedures op grond van de
Childrens Act .
Ook ten aanzien van andere familierechtprocedures is een beroep op litigation
privilege geweigerd, omdat deze procedures inquisitoire trekken hebben. Hetzelfde geldt voor voorlopige voorzieningen (ancillary relief cases).
In de Three Rivers procedures gingen partijen er overigens van uit dat het
door de Bingham Inquiry te verrichten onderzoek niet-adversair van aard was;
de Bank of England deed hier expliciet een beroep op legal advice privilege en
niet op litigation privilege. De beperking van een beroep op litigation privilege
tot adversaire procedures is niet zonder kritiek gebleven, hoofdzakelijk omdat de
rechtvaardiging ervan onverenigbaar zou zijn met art.  en  van het EVRM.
7.7.9

Dominant purpose test

Communicatie en (andere) documenten komen slechts voor bescherming van litigation privilege in aanmerking, als het voornaamste doel (dominant purpose )
van het plaatsvinden van deze communicatie of de totstandkoming van deze documenten is, het gebruik in of ter ondersteuning van, of het verkrijgen van juridisch advies van een advocaat over, een voorgenomen, te verwachten of aanhangige procedure. Sinds de uitspraak in Waugh v British Railways Board is deze
test algemeen aanvaard in de common law landen.
Eerder geformuleerde testen werden hiermee van de hand gewezen, zoals de
sole purpose test, die inhield dat een communicatie of document uitsluitend
Vernon v Bosley (No ) [] QB  (CA).
Clibbery v Allan [] Fam , par. (CA) (Dame Elisabeth Butler-Sloss P).
Kimber v Brookman Solicitors []  FLR  (Coleridge J).
Zie bijvoorbeeld de dissenting opinions van Lord Nicholls en Lord Mustill in In re L []
AC , . Dit standpunt werd impliciet onderschreven door Lord Rodger in Three Rivers
, par. . Thanki , p. , . Als argument werd naar voren gebracht dat In Re L
is achterhaald door de inwerkingtreding van de Human Rights Act .
. [] AC ,  (Lord Wilberforce). Zie ook Southwark and Vauxhall Water Company v Quick ()  QBD ,  (Brett LJ),  (Cotton LJ); Buttes Gas and Oil Co
v Hammer (No ) [] QB ,  (Lord Denning MR); Birmingham and Midland
Motor Omnibus Company Ltd v London and North Western Railway Co []  KB ,
 (Buckley).
. Thanki , p. . Zuckerman , p.  e.v. Zie ook de speech van Lord
Edmund-Davies, [] AC --. Zie ook par. ...
. Naar aanleiding van de meerderheidsbeslissing in Grant v Downs ()  CLR ,
) was dit een tijd lang het uitgangspunt in Australië, tot de uitspraak in Esso Australia
Resources Limited v The Commisioner of Taxation ()  CLR , par.  (Gleeson
.
.
.
.
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moest zijn opgesteld met het oog op een verwachte of aanhangige procedure, of
de test waarbij het voldoende was dat een aanstaande of aanhangige procedure
een van de doelen was van een bepaalde communicatie of document (‘a purpose
test’). Het uitvoeren van de dominant purpose test is pas aan de orde als niet
op het eerste gezicht duidelijk is met welk doel een communicatie heeft plaatsgevonden of een document is opgesteld. Soms is een document voor verschillende
doeleinden opgesteld, zogenaamde dual purpose documents.
De dominant purpose test is in de praktijk geen eenvoudige test gebleken en de
uitkomst ervan is zeer casuïstisch. De rechter dient het doel van bepaalde communicatie of documenten objectief te beoordelen. De rechter zal hierbij acht
slaan op al het relevante bewijs dat voorhanden is, inclusief bewijs met betrekking
tot het subjectieve doel van de relevante persoon. Om te beoordelen wat het
beoogde doel van bepaalde communicatie of documenten is, wordt niet alleen
acht geslagen op de intentie van de auteur van het relevante stuk, maar ook op de
intentie van de persoon of de instantie in wiens opdracht en onder wiens verantwoordelijkheid het stuk tot stand is gekomen. Het enkele feit dat een bepaald
document het doel waarvoor het is opgesteld vermeldt is niet doorslaggevend.
Voorbeelden van uitspraken waarin een beroep op litigation privilege werd
afgewezen:
– Jones v Great Central Railway Co: hier ging het om een rapport over een bedrijfsongeval dat door een werknemer was verzonden naar de vakbond waarbij

.
.
.
.
.

.

.

CJ, Gaudron en Gummow JJ) de dissenting opinion van Barwick CJ in Grant v Downs
omarmde, hetgeen resulteerde in de dominant purpose test.
Birmingham and Midland Motor Omnibus Company, Ltd v London and North Western
Railway Co []  KB ,  (per Buckley). Grant v Downs ()  CLR ).
Thanki , p. , . Zie ook de hierna besproken uitspraken.
Price Waterhouse (a firm) v BCCI Holdings (Luxembourg) SA [] BCLC ,  (Millett J). Thanki , p. .
Three Rivers , par. . Westminster International BV v Dornoch Ltd [] EWCA Civ
, par. -.
Thanki , p. . Zie Grant v Downs, ()  CLR , ; Waugh v British Railways Board [] AC ; Price Waterhouse v BCCI, [] BCLC ; Three Rivers ,
par.  (Lord Carswell). Zie ook Guinness Peat Properties v Fitzroy Robinson Partnership,
[]  WLR  (CA), waar gekeken werd naar de intentie van de verzekeraar bij het
opnemen van een meldingsplicht in de polisvoorwaarden van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Zie bijvoorbeeld Alfred Crompton Amusement Machines Ltd v Customs and Excise Commissioners (No ) [] AC , - (Lord Kilbrandon); Waugh v British Railways Board
[] AC ,  (Lord Wilberforce),  (Lord Simon),  (Lord Edmund-Davies);
Re Highgrade Traders Ltd [] BCLC ,  (Oliver LJ); Lak v Gloucester Health Authority []  Med LR  (CA). Thanki , p. .
Naast Waugh v British Railways Board [] AC .
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hij was aangesloten. Aangenomen werd dat de communicatie van de werknemer met de vakbond niet had plaatsgevonden met als dominant purpose een
voorgenomen procedure, maar meer om de vakbond in staat te stellen te besluiten of de werknemer in aanmerking kwam voor gratis juridisch advies bij
een eventueel in te stellen claim.
– Grant v Downs: Naar aanleiding van de dood van een patiënt in een ziekenhuis was een rapport opgesteld. Een van de redenen voor het rapport was een
onderzoek naar de feiten om te zien of het personeel procedurefouten had
gemaakt en, indien werd vastgesteld dat dit aan de orde was, tot welke consequenties dit zou moeten leiden. Een ander doel was een onderzoek naar de
veiligheidseisen binnen het ziekenhuis, ter voorkoming van herhaling van een
dergelijke calamiteit. Tenslotte was het doel van het rapport om door te sturen naar de juridische dienst van de Department of Public Health teneinde te
adviseren omtrent de juridische positie van het Departement en het Departement eventueel te vertegenwoordigen in juridische procedures die zouden volgen. Dit laatste doel werd niet als dominant purpose aangemerkt.
– In Price Waterhouse (a firm) v BCCI Holdings (Luxembourg) SA hadden de
accountants van BCCI een rapport opgesteld waarin de bevindingen van hun
onderzoek naar problematische leningen van de bank waren opgenomen.
Hier werd aangenomen dat de dominant purpose was het in kaart brengen van
de financiële positie van de bank, teneinde de juiste voorzieningen op te nemen in de jaarstukken en teneinde de aandeelhouders in te lichten. Het doel
om aan de hand van dit rapport terugbetaling van de leningen te vorderen was
volgens Millett J slechts een subsidiair doel.
In de volgende uitspraken werd een beroep op litigation privilege wel gehonoreerd:
– In Plummers Ltd v Debenhams plc had Price Waterhouse een rapport opgesteld naar aanleiding van de vraag of een detailhandelaar, die zijn bedrijf had
verkocht aan de koper tegen een koopprijs in de vorm van een gegarandeerde
lening, de lening kon opeisen. De koper, die in financiële moeilijkheden verkeerde, had reeds te kennen gegeven ervan uit te gaan dat de lening niet direct
opeisbaar was. Onder deze omstandigheden nam Millett J aan, dat het voornaamste doel van het rapport was het verkrijgen van juridisch advies teneinde

.
.
.
.

[] AC  (HL).
Zie echter Passmore , p. , die dit een te enge test vond.
()  C.L.R. , .
[] BCLC . Zie hierover ook par. ...
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te beoordelen of terugbetaling van de lening zou worden gevorderd. In dat
geval was een juridische procedure volgens Millett J, ‘virtually inevitable’.
– In Guinness Peat Properties v Fitzroy Robinson Partnership had een verzekerde architect bij zijn verzekeraar een potentiële claim gemeld, met een verslag van feitelijke gang van zaken die ten grondslag lag aan de claim. In de
procedure stond vast dat het doel van de verzekerde zelf was te voldoen aan de
meldingsplicht als vermeld in de polisvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De Court of Appeal nam echter de achterliggende reden
van de verzekeraar bij het opnemen van de meldingsplicht in ogenschouw, en
kwam tot de conclusie dat de voornaamste reden hiervoor was het verkrijgen
van juridisch advies met het oog op een juridische procedure, die op het moment van de melding redelijkerwijze voorzienbaar was.
Soms blijkt het voor rechters lastig om voorrang te geven aan één van de meerdere kennelijke redenen voor een bepaalde communicatie of document. In dergelijke gevallen is ook wel vastgesteld dat de verschillende redenen onlosmakelijk
verbonden waren en hebben rechters gekeken naar het overkoepelende doel, de
single overarching purpose, van het document. Overigens is in latere rechtspraak
bepaald dat als het gaat om deskundigenrapporten, die op grond van wet-of regelgeving dienen te worden vervaardigd, de intentie van de opsteller van het rapport
niet relevant is. De test is dan of er een maatschappelijk belang is om openbaarmaking van of inzage in een bepaald document te weigeren, dat in de gegeven omstandigheden zwaarder weegt dan het belang van het recht op inzage van
de procespartijen.

. [] BCLC .
. []  WLR  (CA).
. Zie bijv. in Alfred Crompton Amusement Machines Ltd v Customs and Excise Commissioners (No ), [] AC , -. Deze uitspraak, waarin het beroep op litigation privilege werd afgewezen, dateerde van vóór aanname van de dominant purpose test in Waugh
v British Railways Board. In Re Highgrade Traders Ltd, [] BCLC  (CA) werd het
beroep op litigation privilege toegewezen. Zie ook Plummers Ltd v Debenhams plc []
BCLC ,  (per Millett J). Thanki , p. .
. Zie Secretary of State for Trade and Industry v Baker, [] Ch , -.
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Grenzen aan en beperkingen op legal professional
privilege
Inleiding

Zoals ik aangaf in par. . wordt er in Engeland van uitgegaan dat legal professional privilege een absoluut beginsel is, in die zin dat het niet opzij kan worden
gezet door een ander publiek belang in specifieke omstandigheden te laten prevaleren. Er is dus geen ruimte meer voor een belangenafweging door de rechter in
individuele gevallen. Dat neemt niet weg dat er grenzen zijn aan de reikwijdte van
legal professional privilege. Er is een aantal in de jurisprudentie aanvaarde beperkingen en uitzonderingen, waarvan de belangrijkste de crime/fraud exception is.
Daarnaast kan een beroep op legal professional privilege worden ontzegd op grond
van een wettelijke regeling. Tot slot kan legal professional privilege eindigen, als
gevolg van het doen van afstand door (of namens) de cliënt of als gevolg van onvrijwillig verlies van het privilege. In deze paragraaf geef ik een overzicht van de
belangrijkste beperkingen en uitzonderingen.
7.8.2

Crime/fraud exception

De crime/fraud exception houdt kort gezegd in, dat een beroep op legal professional privilege niet opgaat, indien stukken of communicatie voorwerp uitmaken van een misdrijf (crime) of van fraude of bedrog (fraud), of waarin juridisch
advies wordt gevraagd danwel verleend teneinde het plegen van een misdrijf of
fraude te bevorderen of mogelijk te maken.
In de literatuur wordt verschillend gedacht over het karakter van de “uitzondering”. Sommige auteurs gaan er vanuit dat de crime/fraud exception niet zozeer
een uitzondering is op legal professional privilege, maar omstandigheden weergeeft waarin bepaalde communicatie en/of documenten niet onder de reikwijdte
van het privilege vallen. Anderen menen dat deze regel moet worden aangemerkt als een procedurele uitzondering op legal professional privilege. Het uitgangspunt, dat bepaalde communicatie van aanvang af niet geprivilegieerd zou
. Thanki , p. .
. Zie Zuckerman , p.  e.v. Zie ook Crescent Farm Sports v Sterling Offices [] 
Ch ,  (Goff J). McE v Prison Service of Northern Ireland []  AC , par. 
(Lord Phillips). Carter v Northmore Hale Davy & Leake  CLR , -; geciteerd
door Toulson J in General Mediterranean Holdings SA v Patel []  WLR , .
Auburn , p. , omschrijft dit uitgangspunt als de ‘traditional rationale’.
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zijn, zou volgens hen niet te verenigen zijn met de situatie dat achteraf blijkt dat
de verdenking van fraude ongegrond is.

R v Cox and Railton
De uitspraak in R v Cox and Railton wordt gezien als de basisuitspraak voor het
aannemen van de crime fraud exception. In eerste aanleg waren twee verdachten
in een strafrechtelijke procedure, Cox en Railton, veroordeeld voor (medeplichtigheid aan) oplichting (defraud). De volgende feiten lagen aan deze veroordeling
ten grondslag. In een eerdere procedure was Railton & Co, het bedrijf waarin
verdachten zakenpartners waren, veroordeeld wegens smaad. Om executie van
deze eerdere uitspraak te ontlopen hadden Railton en Cox een document geantedateerd, waarin was vastgelegd dat het samenwerkingsverband tussen de twee was
geeïndigd met ingang van een datum gelegen vóór de datum van de procedure
wegens smaad.
In de strafrechtelijke procedure R v Cox and Railton had de advocaat van Cox
en Railton stukken in het geding gebracht, waaruit bleek dat beide heren hem
naar aanleiding van de uitspraak in de eerdere smaadprocedure om advies hadden
gevraagd over de wijze waarop ze aan de executie van die uitspraak konden ontkomen. In deze procedure, waarin Cox en Railton werden verdacht van oplichting,
was de vraag aan de orde of het door de advocaat geleverde bewijs toelaatbaar was.
Het betrof immers communicatie tussen een advocaat en zijn cliënten. De Court
of Appeal achtte dit bewijs toelaatbaar en liet de veroordeling in eerste aanleg in
stand. Met betrekking tot de toepasselijkheid van legal professional privilege op
de communicatie tussen Cox en Railton enerzijds en de advocaat anderzijds overwoog Stephen J het volgende:
“The reason on which the rule [of privilege] is said to rest cannot include the
case of communications, criminal in themselves, or intended to further any criminal purpose, for the protection of such communications cannot possibly be
otherwise than injurious to the interests of justice, and to those of administration of justice. Nor do such communications fall within the terms of the rule.
. Thanki , p. , . Zie ook Auburn , p. , die vindt dat de ‘traditional rationale’ niet te verenigen is met de jurisprudentie. Volgens hem dient de crime fraud exception
een ander belang dan legal professional privilege. Het verlenen van voorrang aan de crime
fraud exception in bepaalde omstandigheden, berust volgens hem op een flexibele belangenafweging.
. ()  QBD .
. Railton had zijn bezittingen aan Cox overgedragen en ze wilden zich wapenen tegen een
eventueel verweer dat de overdracht niet rechtmatig zou zijn omdat Cox en Railton partners
in een samenwerkingsverband waren.
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A communication in furtherance of a criminal purpose does not ‘come into the
ordinary scope of professional employment’.

Kortom, communicatie met het oog op het plegen van een misdrijf valt niet onder
de gebruikelijke beroepsuitoefening van de advocaat en kan niet profiteren van
de bescherming van legal professional privilege. Bescherming van dergelijke communicatie is bovendien niet in het belang van de rechtspleging en van een goede
rechtsbedeling. Een cliënt die met kwade bedoelingen een advocaat inschakelt
kan er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat het vragen of verkrijgen van advies
met het oog op het plegen van een misdrijf of fraude onder de reikwijdte van legal
professional privilege valt.
In R v Cox and Railton ging het om een beroep op legal advice privilege. Inmiddels staat vast dat de crime/ fraud regel voor beide subonderdelen van legal
professional privilege geldt. Overigens dient goed voor ogen te worden gehouden dat de situatie waarin een cliënt met een advocaat communiceert met een
crimineel oogmerk, een andere is dan die waarin een cliënt een advocaat benadert
om advies omtrent de juridische haalbaarheid van een bepaalde voorgenomen
actie. Ook is het anders indien de cliënt een advocaat inschakelt om hem bij te
staan in een tegen hem in te stellen of ingestelde vordering waarin de cliënt zich
bijvoorbeeld dient te verweren tegen een verdenking van fraude. In de laatste twee
beschreven situaties komt aan de cliënt in beginsel bescherming op grond van legal professional privilege toe. Het recht van de cliënt om zich in een procedure
te verweren of te verdedigen staat voorop.
. ()  QBD , . Stephen J verwees ook naar Greenough v Gaskell, ()  M
& K .
. Zie ook de uitleg van Kekewich J in Williams Quebrada Railway, Land and Copper Company, []  Ch , -.
. Newbold , p. . Bovendien zou het niet redelijk zijn als een advocaat niet tegen zijn
cliënt zou kunnen getuigen indien de advocaat door de cliënt is benaderd voor criminele
doeleinden. Zie ook Thanki , p. .
. Dit werd bevestigd in Kuwait Airways Corporation v Iraqui Airways Company, [] 
WLR  (CA). Zie over deze uitspraak Thanki , p. . Zie ook Zuckerman ,
p. . Zie voor eerdere uitspraken bijv. Dubai Aluminium Co Ltd v Al Alawi [] 
WLR ; Chandler v Church ()  NLJ . Zie ook Dubai Bank Ltd v Galadari
and others (No ) The Times,  april ; hierin overwoog Moritt J echter dat in het geval
van litigation privilege andere afwegingen gemaakt kunnen worden.
. Mits aan de daarvoor geldende vereisten wordt voldaan. Zie O’Rourke v Darbishire, []
AC ,  (HL)
. Thanki , p. , stelt dat het feit dat de cliënt in de procedure een bepaald verweer wil
voeren dat in strijd is met de waarheid of tegen zijn advocaat liegt over zijn bijdrage aan
een de hem ten laste gelegde feiten, tot het wezen van de vertrouwelijkheid van communicatie tussen een advocaat en zijn cliënt behoort. Dit moet volgens hem worden beschermd

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 375

31/07/2017 16:02:22

376

Hoofdstuk 7. Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in Engeland

Soort documenten
De crime/fraud exception beperkt zich niet tot documenten die worden opgesteld of uitgewisseld voorafgaand aan of ter voorbereiding van het plegen van een
misdrijf of fraude. Ook documenten die na afloop van het gepleegde misdrijf of
de fraude worden opgesteld of uitgewisseld kunnen er door geraakt worden, bijvoorbeeld communicatie met betrekking tot het achterhouden of verbergen van
de opbrengst uit een misdrijf of fraude. Een ander voorbeeld is communicatie
met een advocaat, die achteraf is benaderd als dekmantel om een fraude te verhullen.

Beroep op de crime/fraud regel
Het is voor een beroep op de crime/fraud exception niet noodzakelijk dat de eis
of het verweer in de procedure waarin het beroep wordt gedaan, gerelateerd is aan
het plegen van een misdrijf of fraude. Het gaat erom dat de stukken ten aanzien
waarvan het beroep wordt gedaan zijn opgesteld of uitgewisseld met het oog op
het plegen van een misdrijf of fraude.
Een beroep op de crime/fraud exception zal slechts in uitzonderlijke gevallen
toepassing kunnen vinden en zal door de rechter zeer zorgvuldig worden beoordeeld. De gronden daarvoor worden niet lichtvaardig aangenomen. De rechter
heeft de bevoegdheid om documenten in te zien teneinde te kunnen vaststellen
of de crime/fraud exception erop van toepassing is. Gelet op het uitzonderingskarakter van de crime/fraud regel zal de rechter dit middel niet snel inzetten. De
crime/fraud regel speelt ook buiten de context van een procedure een rol, bijvoorbeeld bij doorzoekings-en inbeslagnemingsbevoegdheden van de politie op grond
van de Police and Criminal Evidence Act .

.
.
.
.
.

.

door legal professional privilege. Zie bijvoorbeeld R v Snaresbrook Crown Court, ex p DPP
[] QB , - (CA). Chandler v Church ()  NLJ . Kuwait Airways
Coporation v Iraqi Airways Company []  WLR , par.  (CA).
Zie R v Central Criminal Court, ex p Francis and Francis [] AC ,  (HL). Finers
v Miro [] WLR ,  (CA). Thanki , p. .
Derby & Co Ltd v Weldon (No ) []  WLR , .
Dubai Bank Ltd v Galadari (No ) The Times,  april . Thanki , p. .
Zie ook Buttes Gas and Oil and Co v Hammer [] ,  (CA). Zie ook Thanki
, p. . Zuckerman , p. .
Zie hierover par. ... Zie ook R v Governor of Pentonville Prison, ex p Osman [] 
WLR , ; R v Gibbins [] EWCA Crim , par.  (per Potter LJ). Passmore
, par. .. Thanki , p. . Zie ook Beazley v Steinhardt [] FCA  (per
Dowsett J), par. .
Een zaak waarin dit speelde was R v Criminal Court, ex p Francis & Francis (a firm),
[]  AC  (HL).

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 376

31/07/2017 16:02:23

7.8 Grenzen aan en beperkingen op legal professional privilege

377

Misdrijf of fraude; wat valt eronder
Uit de jurisprudentie is geen vastomlijnde definitie te destilleren van de mate van
crimineel of frauduleus gedrag die vereist is om in aanmerking te kunnen komen
voor de crime/fraud exception. De crime fraud exception geldt ook voor gevallen van fraude in civiele zaken.
Als vaststaand mag worden aangenomen dat de uitzondering niet alleen ziet
op bedrog (tort of deceit), maar ook op andere gevallen van oneerlijk (dishonest)
gedrag. Als voorbeelden van dergelijk oneerlijk gedrag worden genoemd: frauduleus misbruik van vertrouwen (fraudulent breach of trust), frauduleuze samenspanning (fraudulent conspiracy), bedrog (trickery), en misleiding (sham contrivance). Een poging om het onrechtmatige aanzetten tot contractbreuk onder
de crime/fraud exception te laten vallen, werd in Crescent Farm (Sidcup) Sports
Ltd v Sterling Offices Ltd afgewezen. Er moet echt sprake zijn van een frauduleuze of criminele intentie. Onfatsoenlijk of onethisch gedrag is niet voldoende.
In Gamlen Chemical Co (UK) Ltd v Rochem Ltd (No ) verwoordde de Court of
Appeal het als volgt:
“ the court must in every case, of course, be satisfied that what is prima facie
proved really is dishonest, and not merely disreputable or a failure to maintain
good ethical standards.”

Voor de beoordeling of bepaalde communicatie en/of documenten onder de
crime/fraud exception vallen wordt gekeken naar de intenties en het gedrag van
de cliënt. Het is niet vereist dat de advocaat op de hoogte was van of betrokken
bij de frauduleuze of criminele intenties of communicatie van de cliënt. Als de
cliënt echter zelf onschuldig is maar de advocaat frauduleus of crimineel gedrag
. Mortlock v Buller ()  Ves. Jun. ,  (per Lord Eldon LC). Thanki , p. .
Zuckerman , p.  e.v.
. Aanvaard sinds Williams v Quebrada Railway, Land and Copper Company, [] 
Ch , -. Zie ook Bullivant v Attorney-General for Victoria [] AC  (HL);
O’Rourke v Darbishire [] AC  (HL); Gamlen Chemical Co (UK) Ltd v Rochem
Ltd (No) (CA,  december ), ()  SJ ; Barclays Bank v Eustice [] 
WLR  (CA).
. Crescent Farm (Sidcup) Sports Ltd v Rochem Ltd (No ), [] Ch ,  (per Goff J.
. [] Ch .
.  December  (CA) ()  SJ  (Goff en Templeman LJJ). Zie echter hierna over
de tendens in recente jurisprudentie.
. Zie R v Cox and Railton, ()  QBD ; Williams v Quebrada Railway, Land and
Copper Company []  Ch , ; Chandler v Church ()  NLJ ; Abbey
National plc v Clive Travers & Co [] Lloyd’s Rep PN ,  (CA); Banque Keyser
Ullman SA v Skandia (UK) Insurance Ltd, []  Lloyd’s Rep ,  (CA). JSC BTA
Bank v Ablyazov [] EWHC  (Comm). Zuckerman , p. .
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vertoont, heeft dit geen gevolgen voor de toepasselijkheid van legal professional
privilege. Het privilege strekt immers tot bescherming van de cliënt.
Een voorbeeld van een situatie waarin de cliënt zelf onschuldig was, maar de
crime/fraud exception toch werd toegepast, was aan de orde in R v Central Criminal Court, ex p Francis & Francis (a firm). Hier was de cliënt door een derde
gebruikt met het oog op het plegen van een misdrijf of fraude. De cliënt was een
relatie van iemand die werd verdacht van drugshandel en de politie vermoedde dat
een deel van de opbrengst van de drugshandel was gebruikt voor de aankoop van
het onroerend goed. Er werd in de procedure vanuit gegaan dat de cliënt zelf niet
bekend was met het feit dat de aankoop van het onroerend goed zou zijn medegefinancierd door geld afkomstig van drugshandel. In de procedure stond de vraag
centraal of bepaalde dossiers van de advocaten, die de cliënt bij de onroerend goed
transactie hadden begeleid, documenten waren die waren opgesteld met een criminele of frauduleuze intentie.
De House of Lords kwam in deze zaak tot de conclusie dat de crime/fraud exception ook toepassing kan vinden op communicatie tussen een cliënt en zijn advocaat, indien een derde partij criminele of frauduleuze intenties heeft en de cliënt
hiervoor als ‘onschuldig’ werktuig heeft gebruikt. Ter ondersteuning van deze
uitbreiding van de crime/fraud exception werd door Lord Goff onder meer aangevoerd dat de crime/fraud exception zich slechts beperkt tot communicatie die is
tot stand gekomen als gevolg van de criminele intenties van de derde, dat de cliënt
geacht wordt niet te worden benadeeld door de disclosure, omdat hij ‘onschuldig’
is en dat een geval als het onderhavige zeer uitzonderlijk is. Hoe uitzonderlijk de
situatie in de hiervoor beschreven uitspraak ook mag zijn, de uitbreiding van de
crime/fraud exception als hierin weergegeven is ook in een aantal andere uitspraken toegepast.

Tendens naar verdere uitbreiding reikwijdte crime/fraud exception?
Thanki bespeurt een tendens in de rechtspraak waarin de reikwijdte van de crime/
fraud exception wordt uitgebreid naar gevallen, die niet kunnen worden aangemerkt als oneerlijk gedrag of gedrag met een crimineel oogmerk. Hij stelt dat in
. Randolph M Fields v Watts (CA,  januari ).
. []  AC  (HL). Zie ook R v Guildhall Magistrates Court, ex p Primlaks Holding
Co (Panama) Inc []  QB .
. []  AC ,  (HL)(per Lord Goff).
. Zie Owners and/or Demise Charterers of the Dredger Kamal XXVI & the Barge Kamal
XXIV v Owners of the Ship Ariela, [] EWHC  (Comm); BBGP Managing General Partner Limited and others v Babcock & Brown Global Partners, [] EWHC 
(Ch), []  WLR , par.  (per Norris J). Zie Thanki , p. .
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het licht van recente zaken ook wel gesproken kan worden van de iniquity exception.
In Barclays Bank plc v Eustice werd uitgemaakt dat ook gedrag dat niet zozeer
oneerlijk, maar laakbaar is, onder de crime/fraud exception kan vallen. De bank
stelde in deze zaak te zijn benadeeld door de wederpartij op wie zij een vordering
had, omdat deze in het licht van een dreigende (door de bank in te stellen) procedure verhaalsmogelijkheden had weggesluisd door de verkoop van activa aan familieleden voor een te lage prijs. De bank verlangde inzage in de communicatie
die gevoerd was tussen de wederpartij en haar advocaten met betrekking tot deze
transacties. De Court of Appeal verwierp de stelling van de verweerder (Eustice),
dat legal professional privilege slechts kon worden opgeheven indien sprake was
van oneerlijk gedrag. Volgens Schiemannn LJ ging het erom of het algemeen belang vereiste dat de documenten werden beschermd door legal professional privilege. Schiemann LJ achtte het gedrag van Eustice hier ‘sufficiently iniquitous’,
als gevolg waarvan het in het algemeen belang was om inzage te krijgen in de
communicatie tussen de advocaat en zijn cliënt met betrekking tot de uitvoering
van die transacties.
De hier gemaakte belangenafweging lijkt niet gebaseerd te zijn op een eerdere gezaghebbende uitspraak. De uitspraak is in de literatuur bekritiseerd, met
name door het ontbreken van oneerlijke motieven bij het vragen van juridisch
advies aan de advocaat. De Supreme Court heeft nog geen gelegenheid gehad

. Thanki , p. . Iniquitous verwijst naar ‘onrechtvaardig’ gedrag. Zie bijv. BBGP Managing General Partner Limited and others v Babcock & Brown Global Partners []
EWHC  (Ch) []  WLR . Mc E v Prison Service of Northern Ireland []
 AC , par.  (Lord Neuberger). Zie ook R. V Brown [] EWCA Crim ,
waarin het risico dat een verdachte zichzelf van het leven zou kunnen beroven of zichzelf
ernstig zou kunnen verwonden een uitzonderlijke omstandigheid is waarin een beroep op
legal professional privilege kan worden afgewezen. Onder deze omstandigheden zou een
beroep op legal professional privilege als iniquitous kunnen worden aangemerkt; Het werd
met een beroep op art. () Human Rights Act toelaatbaar geacht om een gesprek tussen de
verdachte, die zich in een gesloten inrichting bevond, met zijn advocaat uitsluitend te laten
plaatsvinden in aanwezigheid van verpleegsters.
. []  WLR  (CA).
. Het ging om een procedure op grond van art.  van de Insolvency Act.
. []  WLR  (CA), .
. []  WLR  (CA), .
. In Ventouris v Mountain, []  WLR ,  (CA), werd ook gesproken over ‘iniquity’
maar dat was niet in de context van de crime/fraud exception.
. Eunice wilde juridisch advies van haar advocaat omtrent de vraag op welke wijze bepaalde
activa buiten bereik van de bank konden worden gebracht zonder art.  van de Insolvency
Act te overtreden. Zie voor kritiek bijvoorbeeld Passmore , p. , -. Thanki, p. .
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om zich te kunnen uitlaten over deze kwestie. De uitspraak heeft wel navolging
gevonden in andere recente uitspraken.
De recente tendens naar verruiming van de reikwijdte van de crime/fraud exception maakt het voor advocaten in de praktijk niet makkelijk om te beoordelen
wanneer sprake zou kunnen zijn van de crime/fraud exception. De door sommigen geuite kritiek lijkt mij terecht, want op deze wijze lijkt een onwenselijke
rechtsonzekerheid te zijn geslopen in het beginsel van legal professional privilege,
te meer omdat de rechter hiermee een concrete belangenafweging lijkt te introduceren. Dit doet afbreuk aan de absolute aard van het beginsel zoals dat voortvloeit
uit R v Derby Magistrates Court.
7.8.3

Wettelijke uitzonderingen

Een beroep op legal professional privilege kan worden uitgesloten of beperkt op
grond van een wettelijke regeling. In het algemeen geldt, dat niet snel zal worden
aanvaard dat legal professional privilege – als fundamenteel rechtsbeginsel – opzij
kan worden gezet of kan worden beperkt op grond van een wettelijke regeling.
Een wettelijke regeling kan de werking van legal professional privilege slechts uitsluiten of beperken, indien de wettelijke regeling dit doet in uitdrukkelijke, heldere en ondubbelzinnige bewoordingen (express and clear language) of indien
dit doel noodzakelijkerwijze uit de wet voortvloeit (necessary implication). Het
uitsluiten of beperken van legal professional privilege kan bovendien uitsluitend
gedaan worden door middel van primaire wetgeving, althans moet door primaire
. In MvE v Prison Service of Northern Ireland, []  AC , par.  (HL), bleef de
vraag over de juistheid van deze uitspraak onbeantwoord.
. Zie bijvoorbeeld The David Agmashenebeli, [] CLC , waarin ook een belangenafweging werd gemaakt. Zie ook Walsh Automation (Europe) Ltd v Bridgeman []
EWHC  (QB), par. , waarin fraude werd geacht “broad iniquity “te omvatten. Zie
ook BBGP Managing General Partner Limited and others v Babcock & Brown Global Partners, [] EWHC  (Ch), []  WLR , par. -; ook hier werd gesproken
van de ‘iniquity principle’. Zie ook C v C (Privilege) [] EWHC  (Fam), [] 
FLR , waarin ook een relatief ruime interpretatie wordt gegeven van ‘iniquity’. Zie hierover ook Zuckerman , p.  e.v.
. Overigens was de uitspraak in Barclays Bank plc v Eustice gewezen vóór de uitspraak in R
v Derby Magistrates Court.
. Bennion , par.  e.v.
. Zie R v Secretary of State for the Home Department, ex p Simms []  AC , 
(HL) (Lord Hoffman). R (Morgan Grenfell & Co Ltd) v Special Commissioner of Income
Tax and another []  AC ,  (HL) (Lord Hoffman) en - (Lord Hobhouse).
Bowman v Fels []  WLR , - (CA)(par. -). Expandable Ltd v Rubin
[]  WLR , - (CA)(per Rix LJ). McE v Prison Service of Northern Ireland
[]  AC  (HL).
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wetgeving uitdrukkelijk worden ondersteund. Een wettelijke bepaling, die de
strekking heeft legal professional privilege terzijde te schuiven mag niet in strijd
komen met de Human Rights Act  en moet in overeenstemming zijn met
fundamenteel EU recht.
Twee uitspraken waarin werd uitgemaakt dat een wettelijke bepaling niet voldeed aan de hiervoor omschreven eisen, zijn R (Morgan Grenfell & Co Ltd) v
Special Commissioner for Income Tax en Bowman v Fels. In R (Morgan Grenfell
& Co Ltd) v Special Commissioner for Income Tax stond art. () van de Taxes
Management Act  centraal. Op grond van deze bepaling is een belastinginspecteur bevoegd documenten te vorderen van een belastingplichtige, die informatie zouden kunnen bevatten met betrekking tot de belastingverplichtingen van
deze persoon. In deze zaak had Morgan Grenfell juridisch advies gevraagd en gekregen van haar advocaat met betrekking tot een bepaalde constructie met het oog
op belastingontwijking (tax avoidance scheme ), en de belastinginspecteur wilde
onder meer inzage in deze tussen Morgan Grenfell en haar advocaat gewisselde
communicatie. De House of Lords was unaniem in oordeel dat de bewoordingen
van art.  () van de Taxes Management Act niet voldoende duidelijk en expliciet
waren om legal professional privilege opzij te kunnen zetten.
In Bowman v Fels bepaalde de Court of Appeal dat art.  van de Proceeds
of Crime Act  (POCA) geen beperking inhield van legal professional privilege. Op grond van deze bepaling is een persoon die betrokken is bij een overeenkomst of regeling (arrangement), waarvan hij vermoedt of weet dat op grond
hiervan de verkrijging van crimineel bezit door of namens een ander persoon
wordt mogelijk gemaakt, strafbaar. Er geldt echter een bescherming tegen strafrechtelijke aansprakelijkheid voor witwassen voor degene die gebruik maakt van
de mogelijkheid om de arrangement te melden (authorized disclosure) aan de Serious Organised Crime Agency (SOCA). De vraag in deze echtscheidingszaak
was of de advocaat, die wist dat als gevolg van de echtscheiding goederen van de
man aan de vrouw zouden worden overgedragen die vermoedelijk afkomstig waren van een misdrijf, hiervan melding zou moeten doen. Anders gezegd: was de
defence- meldgrondslag ook van toepassing in de context van een gerechtelijke
procedure, nu de wetstekst niets vermeldde over legal professional privilege. Ook
. Thanki , p. .
. Thanki , p. . Zie ook R v Derby Magistrates Court, ex p B []  AC , 
(HL) (Lord Taylor CJ).
. []  AC ,  (HL).
. []  WLR  (CA).
. Een defence-melding. Dit betreft geen meldplicht, maar een meldmogelijkheid om aan aansprakelijkheid voor witwassen te ontkomen. Zie hierover ook Stouten , p.  e.v.
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in dit geval werden de bewoordingen van de wet niet voldoende duidelijk geacht
om een beperking op legal professional privilege te kunnen aannemen.
Voorbeelden van wettelijke bepalingen, waarin met betrekking tot het uitoefenen van bepaalde bevoegdheden van overheids- of andere instanties een uitdrukkelijke uitzondering wordt gemaakt voor communicatie die door legal professional
privilege wordt beschermd, zijn: de Freedom of Information Act , art. , en
de Police and Criminal Evidence Act , art. -.
De meldplicht voor advocaten op grond van de Europese witwasrichtlijnen ten
aanzien van witwassen is opgenomen in art.  van de Proceeds of Crime Act 
(POCA). Op grond van deze bepaling rust op advocaten een vrijstelling ten aanzien van informatie die hij heeft verkregen in privileged cirumstances. Hiervan
is sprake in de volgende gevallen:
“() Information or other matter comes to a professional legal adviser in privileged circumstances if it is communicated or given to him :
(a) by (or by a representative of ) a client of his in connection with the giving
by the adviser of legal advice to the client,
(b) by (or by a representative of ) a person seeking legal advice from the adviser,
or
(c) by a person in connection with legal proceedings or contemplated legal proceedings.”

De vrijstelling voor advocaten geldt dus zowel ten aanzien van het verlenen van
juridisch advies als ten aanzien van het verlenen van bijstand in procedures. De
vrijstelling geldt niet indien de informatie is uitgewisseld met het oogmerk om
een crimineel doel te vergemakkelijken (the intention of furthering a criminal
purpose).  Deze fraude-oogmerk uitzondering werkt zowel in een procedurele
context als daarbuiten. Ten aanzien van de financiering van terrorisme geldt
een woordelijk vrijwel gelijkluidende vrijstelling die is opgenomen in art.  van
de Terrorism Act .

.
.
.
.
.
.

Thanki , p. . Zie nader over deze zaak: Atrill & Barden , p. .
Thanki , p. .
Art.  () POCA.
Art. () POCA.
Art. () POCA.
Hiermee is de fraude-oogmerk uitzondering ook van toepassing als er sprake is van het voeren van een schijnprocedure (sham litigation).
. Art.  () en () Terrorism Act .
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De volgende wettelijke regelingen worden geacht de bescherming van legal
professional privilege uit te sluiten of te beperken:
– Children Act : in procedures over onder toezichtstelling van kinderen op
grond van deel IV van deze wet is litigation privilege impliciet uitgesloten.
– Criminal Justice and Police Act , art. - en bijlage : Deze wet geeft
een uitgebreide regeling van bevoegdheden tot inbeslagneming, en maakt geen
expliciete uitzondering voor documenten die beschermd worden door legal
professional privilege. Op grond van deze wet kan de politie stukken ter in
beslagneming meenemen, indien het op de locatie waar de stukken zich bevinden, redelijkerwijze niet mogelijk is om een schifting te maken tussen documenten die in beslag mogen worden genomen en door legal professional
privilege beschermde documenten. Hetzelfde geldt bij doorzoeking en inbeslagneming van de hard drive van een computer. Wel geldt op grond van deze
wet een aantal waarborgen ter bescherming van legal professional privilege,
zoals de plicht om door legal professional privilege beschermde stukken te retourneren.In de Police and Criminal Evidence Act , art.  en  is echter voor de doorzoekings- en inbeslagnemingsbevoegdheden wel een expliciete
uitzondering opgenomen ten aanzien van documenten die beschermd worden
door legal professional privilege.
De doorzoeking van een advocatenkantoor is niet wettelijk geregeld. Aangenomen wordt dat hiervoor dezelfde waarborgen gelden als bij ‘gewone’ doorzoekingen. Het is dan gebruikelijk dat de onderzoeksinstanties een onafhankelijke advocaat – die geen bemoeienis mag hebben met de doorzoeking
– raadplegen, om een opinie af te geven met betrekking tot de vraag of bepaalde stukken door legal professional privilege worden beschermd.
– Regulation of Investigatory Powers Act  (RIPA): in de zaak McE v
Prison Service of Northern Ireland heeft de House of Lords bepaald dat
geheime observatie of afluisteren van communicatie tussen advocaten en hun
cliënten op grond van deze wet is toegestaan, ook al gaat het om door legal
. Tot op heden zijn deze wettelijke regelingen nog niet (succesvol) in rechte aangevochten,
bijvoorbeeld wegens strijd met art.  EVRM of wegens onduidelijkheid van bewoordingen
of intentie.
. Dit is aanvaard in Re L, [] AC  (HL).
. Fox e.a. , p. . Zie ook R v. Central Criminal Court ex p Francis & Francis []
AC .
. Criminal Justice and Police Act , art.  en .
. Art.  () definieert de door legal professional privilege beschermde documenten.
. Fox e.a. , p. .
. Deze wet wijzigde de Police Act .
. []  AC  (HL).
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professional privilege beschermde communicatie. Thans is een wetsvoorstel
aanhangig op grond waarvan de RIPA zal worden vervangen door de Investigatory Powers Bill, waarin een regeling wordt opgenomen met betrekking tot
alle onderzoeks- en controlebevoegdheden van overheidsinstanties. Dit wetsvoorstel heeft tot kritiek geleid van (onder meer) de advocatuur, met name ten
aanzien van de vergaande onderzoeksbevoegdheden en het ontbreken van een
bepaling ter bescherming van communicatie die onder de reikwijdte van legal
professional privilege valt.
Tenslotte wijs ik er nog op dat de Law Society en de Council of the Law Society
ten behoeve van het toezicht op advocaten en het onderzoek van beroepsfouten
of tuchtrechtelijk laakbaar gedrag, op grond van de Solicitors Act  specifieke
bevoegdheden hebben om relevante geprivilegieerde communicatie in te zien.
7.8.4

Eindigen van privilege

Er zijn een aantal manieren waarop legal professional privilege kan eindigen. Dat
kan doordat door of namens de cliënt afstand wordt gedaan van het privilege.
Ook kan het privilege eindigen als gevolg van het per vergissing openbaren van
stukken of als gevolg van het op ongeoorloofde wijze in het bezit krijgen van de
stukken door de andere partij.

Afstand doen van privilege
De cliënt is degene die zeggenschap heeft over legal professional privilege en is dus
degene die kan beslissen om er geheel of gedeeltelijk afstand van te doen. De client kan met de wederpartij expliciet overeenkomen dat hij in een specifiek geval
afstand doet van legal professional privilege.
De cliënt kan ook impliciet afstand doen van het privilege, bijvoorbeeld door
het vrijwillig ter beschikking stellen van stukken. Als stukken worden geopenbaard tijdens een openbare zitting worden ze geacht nadien publiek toegankelijk
. Zie Police Act , art. ()(b), proportionaliteitseis; art. (). Fox e.a. , p. .
. Zie hierover bijv. de blog van C. Passmore op www.simmons-simmons.com/en/
Passmore-on-Privilege-blog, laatst geraadpleegd op  december . Zie ook de reactie
van R. Bourns van  september , de voorzitter van de Law Society, www.lawgazette.
co.uk/analysis/comment-and-opinion/standing-up-to-attacks-on-lpp/.fullarticle,
laatst geraadpleegd op  december , waarin de hoop wordt uitgesproken dat de wetgever rekening zal houden met de bescherming van legal professional privilege.
. Zie ook Parry-Jones v. Law Society []  Ch. Solictors Act , art. (B).
. Andrews , p. . Zie bijv. Brown v Guardian Royal Exchange plc []  Lloyd’s Rep
, CA. Zie ook Hollander , par. -.
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te zijn. Doorgaans zal vrijwillige afstand van legal professional privilege plaatsvinden in de context van een procedure bij de uitwisseling van stukken tussen partijen. Soms kan afstand van het privilege ook beperkt blijven tot een specifieke
procedure, bijvoorbeeld procedures over een kostengeschil.
Afstand van het privilege kan ook slechts een deel van een document betreffen.
Ook de advocaat van de cliënt kan afstand doen van legal professional privile
ge. Er wordt in dat geval vanuit gegaan dat de advocaat de bevoegdheid heeft
om dit namens de cliënt te doen. Als een cliënt tegen zijn advocaat procedeert,
wordt er vanuit gegaan dat hij impliciet afstand heeft gedaan van legal professional privilege, althans ten aanzien van de tussen hen gevoerde communicatie.
Dit wordt uitgelegd aan de hand van de eisen van procedurele gelijkheid tussen
partijen en beginselen van fair play.

Onvrijwillig verlies van privilege
Er is veel jurisprudentie over gevallen waarin stukken die onder de bescherming van
legal professional privilege vallen, onbedoeld of per vergissing in de openbaarheid
zijn gebracht. Ook komt het voor dat de wederpartij op ongeoorloofde wijze de beschikking krijgt over stukken van de andere partij die beschermd zijn door legal professional privilege. Het standpunt onder common law is, dat indien geprivilegieerd
materiaal ter beschikking is gekomen van een derde, dit materiaal in het algemeen
. Great Atlantic Insurance Co Ltd v Home Insurance Co []  WLR , CA. Voor een
andersluidende beslissing (stukken slechts gedeeltelijk toegankelijk)zie Def American Inc v
Phonogram Ltd, The Times  August , Aldous J. Zie ook CPR .(a).
. Andrews , p. -. Hollander , par. -.
. Bourns Inc v Raychem Corporation []  All ER , CA.
. Zie over de vraag of de afstand betrekking heeft op het overige deel van het document of
op gerelateerde documenten, bijv. R v Secretary of State for Transport, ex parte Factortame;
[]  Admin LR , Div Ct; Clough v Tameside and Glossop H A []  WLR
, ; Bourns v Raychem Inc v Raychem Corporation []  All ER , CA; R v
Bowden []  All ER ,  B,  G, CA. Uit de jurisprudentie volgt dat een partij niet
openbaarmaking van een deel van een document achterwege kan laten als dit mogelijk relevant is voor de uitkomst van de procedure of als de rechter zou worden misleid. Andrews
, p. .
. Zie bijv. R v Bowden, []  All ER , CA (per Bingham CJ).
. Andrews , p. . Zie ook Al Fayed v Commissioner of Police for the Metropolis (CA,
unreported  mei ; [] EWCA Civ , principle (ii): ‘Although the privilege is
that of the client and not the solicitor, a party clothes his solicitor with ostensible authority
(if not implied or express authority) to waive privilege in respect of relevant documents.’
. Andrews , p. . Zie bijv. Paragon Finance plc v Freshfields []  WLR ,
-, CA (Lord Bingham CJ). Zie ook Lillicrap v Nalder & Son []  WLR .
. Hollander , par. - – -.
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niet langer wordt beschermd door legal professional privilege. In de jurisprudentie van vóór de CPR werd er van uit gegaan dat als de disclosure lijst van een partij
met niet-beschermde documenten daarnaast per ongeluk ook geprivilegieerde documenten bevatte, de lijst nog kon worden aangepast zolang de wederpartij de stukken
nog niet had ingezien. Maar als zo’n document wel al globaal was ingezien, werd
degene die het privilege had geacht hier afstand van te hebben gedaan.
De gevolgen van dit uitgangspunt onder common law konden en kunnen echter worden verzacht door equity. Een rechtsmiddel (remedy) dat op grond van
equity tegen de ontvanger van geprivilegieerd materiaal kan worden verkregen is
een gerechtelijk bevel of een gebod (injunction ) met de strekking dat de ontvanger geen gebruik mag maken van het materiaal en/of een bevel om het materiaal
en eventuele copieën te retourneren.
Uit de uitspraak in Guinness Peat v Fitzroy Robinson Partnership volgde
dat de rechter het gebruik van geprivilegieerd materiaal door de ontvangende partij kan verbieden, indien deze partij en/of zijn advocaat op ongeoorloofde wijze
inzage hebben gekregen in deze stukken, of indien deze partij en/of zijn advocaat
wisten of hadden moeten weten dat ze alleen maar inzage in de stukken hadden
kunnen krijgen, omdat sprake was van een kennelijke vergissing van de partij
door of namens wie de stukken zijn openbaar gemaakt. Ten aanzien van de
. Andrews , p. . Lloyd v Mostyn ()  M en W; Calcraft v Guest [] 
QB , CA; Re Brianmore []  WLR . Prudential Assurance Co Ltd v Fountain
Page []  WLR , , Hobhouse J. Zie voor een uitzondering op dit uitgangspunt:
ITC Film Distributors Ltd v Video Exchange Ltd [] Ch  (geprivilegieerde documenten die door de wederpartij waren gestolen in de rechtszaal; de wederpartij kon geen
beroep doen op deze documenten).
. Guinness Peat Properties Ltd v Fitzroy Robinson Partnership []  WLR , .
Zie ook Re Briamore []  WLR , , per Hoffmann J. Andrews , p. .
. Standpunt van vóór de CPR. Guiness Peat, ,  en Re Brianmore.
. Andrews , p. .
. Andrews , p. . Zie ook Lord Ashburton v Pape [],  Ch , CA. Zie ook
Ablitt v Mills & Reeve, The Times  oktober , waarin de rechter op grond van equity
een verbod oplegde aan de advocaten van de ontvangende partij om nog langer in de zaak
op te treden, omdat ze ten onrechte kennis hadden genomen van geprivilegieerde stukken
die onvrijwillig waren vrijgekomen, nadat ze zich van de kennelijke vergissing van de wederpartij bewust waren.
. []  WLR , -, CA.
. Zie voor andere uitspraken waarin deze test ook is gehanteerd: Derby and Co v Weldon (No
) []  WLR  CA (kennelijke vergissing); Derby and Co v Weldon (No ) [] 
WLR , Vinelott J, (geen kennelijke vergissing); Breeze v John Stacey and Sons Ltd, The
Times  juli , CA (geen kennelijke vergissing). Zie voor een uitspraak over de ‘openbaarmaking’: HT SRL v Wee Shuo Woon [] SGHC ; het feit dat geprivilegieerde
communicatie onvrijwillig op social media beschikbaar is gekomen, hoeft nog niet te betekenen dat er geen sprake meer kan zijn van vertrouwelijkheid.
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kenbaarheid voor advocaten van de vergissing is een objectieve test geïntroduceerd, in die zin dat wordt gekeken wat voor een redelijk bekwaam advocaat kenbaar had moeten zijn. Uit de uitspraak Goddard v Nationwide Building Society
volgde een andere test. De in deze uitspraak ontwikkelde test gaf de privilegehouder een vergaande bescherming. Behoudens enkele in deze uitspraak omschreven uitzonderingen, genoot de privilegehouder een automatische bescherming ten
opzichte van eenieder en hoefde de privilegehouder op grond van deze test niet te
bewijzen, dat de ontvanger van de stukken deze op ongeoorloofde wijze had verkregen of dat het een voor hem kenbare vergissing was.
Art. . CPR bepaalt als volgt:
“Where a party inadvertently allows a privileged document to be inspected, the
party who has inspected the document may use it or its contents only with the
permission of the court.”

In de na-CPR uitspraak Al Fayed v Commission of Police for the Metropolis zijn,
mede aan de hand van voorgaande jurisprudentie, de belangrijkste uitgangspunten uiteengezet die gelden als geprivilegieerd materiaal onbedoeld en ongewenst
openbaar is gemaakt in de context van disclosure op grond van CPR . De
Court of Appeal bepaalde in deze uitspraak dat de criteria voortvloeiend uit Guinness Peat ook nog golden bij de toepassing van CPR art. . en dat daarnaast de
hierin genoemde rechtsmiddelen op grond van equity konden worden ingesteld,
om het geprivilegieerde materiaal terug te krijgen en om te voorkomen, dat dit
materiaal, ook buiten de context van de procedure, zou worden gebruikt.

7.9

Conclusie

Het legal professional privilege wordt in het Engelse recht beschouwd als een
belangrijk algemeen rechtsbeginsel in common law en als een fundamenteel
. Andrews , p. . Zie ook IBM v Phoenix International (Computers) Ltd [] 
All ER , Aldous J.
. [] QB , CA.
. Zie Andrews , p. -, die veel voelt voor de hier ontwikkelde doctrine. Voor inwerkingtreding van de CPR was echter de Guinness Peat test de meest gebruikte test.
. [] EWCA Civ . In par.  van de uitspraak zijn de regels samengevat in  beginselen (principles).
. Andrews , p.  en -. Andrews betreurt het dat de Court of Appeal in Al Fayed
bij de invulling van de criteria die gehanteerd worden bij CPR . niet heeft gekozen voor
de sterkere bescherming van de privilegehouder die voortvloeit uit de Goddard case. De
Supreme Court heeft zich er nog niet over kunnen uitlaten.

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 387

31/07/2017 16:02:25

388

Hoofdstuk 7. Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in Engeland

mensenrecht, dat wordt beschermd door art.  en  EVRM. Het legal professional privilege kan worden vergeleken met het Nederlandse verschoningsrecht. Een
verschil is dat het in Engeland de cliënt is die de zeggenschap heeft over legal professional privilege.
Het is sinds Three Rivers  algemeen aanvaard dat legal professional privilege één overkoepelend beginsel is, dat kan worden onderverdeeld in twee
complementaire onderdelen, te weten legal advice privilege en litigation privilege. Inmiddels wordt aangenomen dat er geen overlap is tussen beide begrippen
en dat de onderverdeling als volgt is. Kort gezegd beschermt legal advice privilege
de communicatie tussen advocaat en cliënt gericht op het geven of verkrijgen van
juridisch advies, zowel in het kader van (voorgenomen, te verwachten of aanhangige) procedures als daarbuiten. Litigation privilege beschermt (i) communicatie
tussen een cliënt en/of zijn advocaat enerzijds en derden anderzijds en (ii) documenten opgesteld met het oog op het verkrijgen van informatie of juridisch advies
ter voorbereiding van een (voorgenomen, aanhangige of te verwachten) gerechtelijke procedure.
De twee belangrijkste verschillen tussen legal advice privilege en litigation
privilege, zijn het feit dat litigation privilege ook communicatie met derden beschermt en dat voor een beroep op litigation privilege een link met een gerechtelijke procedure is vereist.
Voor beide subonderdelen geldt, dat er sprake moet zijn van vertrouwelijke
communicatie en vertrouwelijke documenten. Vertrouwelijkheid houdt in dat de
advocaat de plicht heeft om geen privé-informatie (private information) over zijn
cliënt naar buiten te brengen indien dit in strijd zou zijn met de belangen van
de cliënt, ook al betreft het niet per se vertrouwelijke informatie en ook indien
de informatie (deels) een openbaar karakter heeft. Bij de beantwoording van de
vraag of er sprake is van vertrouwelijkheid in de context van litigation privilege,
waar het met name gaat om communicatie tussen een advocaat of zijn cliënt
enerzijds en een derde anderzijds, speelt nog een ander aspect. Het gaat dan meer
om vertrouwelijkheid in die zin dat bepaalde communicatie of documenten niet
‘properly available for use’ zijn.
Legal professional privilege wordt beschouwd als een absoluut beginsel, in die
zin dat het niet opzij gezet kan worden door een ander publiek belang in specifieke omstandigheden te laten prevaleren. Er is in dat opzicht geen ruimte voor
een belangenafweging door de rechter in individuele gevallen. Uit de jurisprudentie blijkt dat er grote waarde wordt gehecht aan de gerechtvaardigde verwachtingen van een cliënt bij het inschakelen van een advocaat, en aan rechtszekerheid
en consistentie. Dat neemt niet weg dat er grenzen zijn aan de reikwijdte van legal professional privilege. Een beroep op legal professional privilege kan worden
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ontzegd op grond van een, in heldere en ondubbelzinnige bewoordingen opgestelde, wettelijke regeling, die niet in strijd mag komen met de Human Rights Act
 en in overeenstemming moet zijn met fundamenteel EU recht. Daarnaast is
er een aantal in de jurisprudentie aanvaarde uitzonderingen of beperkingen, waarvan de belangrijkste de crime/fraud exception is.
Hoewel legal professional privilege in het Engelse recht stevig verankerd is en
de grenzen in de jurisprudentie ferm zijn ingekaderd, is er in lagere rechtspraak
een tendens te bespeuren, dat de reikwijdte van de crime/fraud exception soms
ook wordt uitgebreid naar gevallen die niet kunnen worden aangemerkt als oneerlijk gedrag of gedrag met een crimineel oogmerk. Dit maakt het voor advocaten in de praktijk niet altijd makkelijk om te beoordelen wanneer sprake zou
kunnen zijn van de crime/fraud exception. Dergelijke uitspraken worden in de
literatuur bekritiseerd en de Supreme Court heeft zich er nog niet over uitgelaten. De geuite kritiek lijkt mij terecht, want op deze wijze lijkt een onwenselijke
rechtsonzekerheid te zijn geslopen in het beginsel van legal professional privilege.
De rechter lijkt hiermee ook een concrete belangenafweging te introduceren, hetgeen afbreuk doet aan het absolute beginsel zoals dat voortvloeit uit R v Derby
Magistrates Court.
Tenslotte blijkt uit de jurisprudentie dat het in de praktijk, als het gaat om
een beroep op legal professional privilege door vennootschappen, problematisch
kan zijn te bepalen welke personen in een bedrijf nog als ‘cliënt’ kunnen worden
aangemerkt.
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Vergelijking

8.1

Inleiding

In mijn onderzoek heb ik mij gericht op de toepassing van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in de Nederlandse rechtsorde. In Nederland wordt de vertrouwelijkheid in de relatie advocaat-cliënt gewaarborgd door de
geheimhoudingsplicht van de advocaat en, in het verlengde daarvan, het verschoningsrecht. Het doel van mijn onderzoek is om de huidige Nederlandse regeling
van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht te evalueren. Daartoe heb
ik onder meer het huidige Nederlandse recht in kaart gebracht. De rechtssystemen
van Frankrijk en Engeland heb ik onderzocht ter inspiratie voor het aandragen
van eventuele andere oplossingen voor mogelijke verbeterpunten in de Nederlandse regeling. In dit hoofdstuk vergelijk ik de toepassing van het beginsel van
vertrouwelijkheid in Nederland, Frankrijk en Engeland aan de hand van de volgende aspecten.
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk vergelijk ik eerst kort de rol van de advocaat, zijn specifieke kenmerken en de beroepsuitoefening van de advocaat, omdat het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt is gekoppeld aan
deze aspecten (par. .). Vervolgens vergelijk ik in par. . de grondslag en functie
van het beginsel van vertrouwelijkheid van de advocaat, die ik voor de drie rechtstelsels in hoofdstuk  heb geanalyseerd.
Ik heb in de hoofdstukken ,  en  de respectievelijk in Nederland, Frankrijk
en Engeland geldende hoofdregels inzake het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt en de daarop aanvaarde uitzonderingen en/of beperkingen
beschreven en geanalyseerd. De hoofdregels vergelijk in par. . en .. Daarbij ga
ik eerst in op de overeenkomsten en eventuele verschillen tussen de wezenskenmerken van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in de drie
landen (.). In par. . vergelijk ik in grote lijnen de hoofdregels inzake de omvang en de reikwijdte van de bescherming van vertrouwelijkheid. Ten aanzien van
het Nederlandse recht heb ik in par. . een aantal knelpunten en verbeterpunten
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gesignaleerd. De nadruk zal in par. . liggen op de vergelijking van de in Frankrijk en Engeland gekozen oplossingen met de wijze waarop in Nederland wordt
omgegaan met deze gesignaleerde knelpunten. In par. . volgt een conclusie.
8.2

8.2.1

Advocaat in Nederland, Frankrijk en Engeland; rol
advocaat, kernwaarden en beroepsuitoefening
Rol advocaat in de rechtsbedeling; eisen aan advocaat en beroepsuitoefening

De advocaat vervult in de drie landen een overeenkomstige centrale rol in de
rechtsbedeling en in de effectuering van rechten van rechtzoekenden die zich tot
hem wenden. De advocaat vervult hiermee een belangrijke maatschappelijke taak.
De advocaat heeft als kerntaak de rechtspositie van zijn client te waarborgen onder meer om aldus de onbelemmerde toegang tot de rechtsbedeling en tot de rechter te verzekeren en doet dit in Nederland, Frankrijk en Engeland zowel door het
geven van juridisch advies als door het vertegenwoordigen en bijstaan van cliënten
in juridische procedures en conflicten.
Een verschil tussen Frankrijk enerzijds en Nederland en Engeland anderzijds is
dat in Frankrijk in de ste eeuw de taak van de advocaat lange tijd met name was
gericht op geschilbeslechting en de verdediging van cliënten in strafprocedures. Het
verlenen van juridisch advies en het redigeren van overeenkomsten ging pas na het
samengaan met de beroepsgroep van juridisch adviseurs in  behoren tot het
werkterrein van de advocaat. Een verschil tussen Engeland enerzijds en Nederland
en Frankrijk anderzijds is dat Engeland historisch een tweedeling in de advocatuur
kent: de solicitor en de barrister. Tot ver in de ste eeuw hadden de barristers
het procesmonopolie bij de hogere gerechten en werden zij met name geassocieerd
met de rechtszaal. Solicitors waren vroeger meer algemeen juridische adviseurs, die
rechtstreekse contacten met de cliënt onderhielden en zodra specifieke deskundigheid was vereist of moest worden geprocedeerd een barrister inschakelden. Tegenwoordig is dat beeld genuanceerder, mede als gevolg van het feit dat zowel solicitors
als barristers sinds de Access to Justice Act ‘the right of audience’ hebben en geacht
worden bij alle gerechten te kunnen optreden. Solicitors hebben meer specifiek de
taak om cliënten van gedegen juridisch advies en bijstand te voorzien en hen ook
in rechte te vertegenwoordigen. Barristers verlenen specialistisch juridisch advies en
vertegenwoordigen cliënten bij de hogere gerechten.
Om zijn kerntaak goed te kunnen vervullen worden aan de advocaat in Nederland, Frankrijk en Engeland bepaalde eisen gesteld en moet de advocaat en zijn
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beroepsuitoefening aan een aantal specifieke kenmerken voldoen. Deze eisen zijn
in de drie landen vastgelegd in de wet en in beroeps- en gedragsregels. In de drie
rechtsstelsels zijn er wettelijke bepalingen die de rol van de advocaat in de rechtsbedeling en in de rechtspleging bevestigen. In Frankrijk is in de wet opgenomen
dat de advocaat een auxiliaire de justice is: hij draagt bij aan de rechtsbedeling
door het adviseren, bijstaan en vertegenwoordigen van rechtzoekenden. Ook is in
de wet opgenomen dat het beroep van advocaat in Frankrijk een vrij en onafhankelijk beroep is. In Engeland is wettelijk vastgelegd dat de solicitor een officer of
the court is. Een barrister is formeel geen officer of the court, maar heeft op grond
van de wet dezelfde verplichtingen jegens de rechtspleging. Dat houdt onder meer
in, dat de advocaat (solicitor en barrister) de rechter niet mag misleiden, dat van
de advocaat redelijke inspanningen worden verlangd om de rechter voor te lichten over relevante uitspraken en wetgeving en dat de advocaat moet voorkomen
dat zijn onafhankelijkheid in gevaar komt. In Nederland bepaalt de wet dat de
advocaat in het belang van een goede rechtsbedeling zorg draagt voor de rechtsbescherming van zijn cliënt.
In de drie landen worden eisen gesteld aan de deskundigheid van de advocaat
en zijn er toelatingseisen, opleidingsvereisten en ervaringseisen. Er wordt gereguleerd toezicht gehouden en er is gedrags- en tuchtrecht om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. In Engeland staat de solicitor, anders dan advocaten
in Nederland en Frankrijk, ook onder rechterlijk toezicht.
8.2.2

Kernwaarden

Daarnaast gelden er in de Nederland, Frankrijk en Engeland beginselen, ofwel
kernwaarden, die noodzakelijk worden geacht voor de beroepsuitoefening van de
advocaat. In Nederland zijn met ingang van  januari  in de Advocatenwet de
kernwaarden van de advocaat wettelijk verankerd, als toetsingskader voor de beroepsuitoefening en de beroepsregulering. In Frankrijk zijn de kernwaarden van
de advocaat, principes essentielles, sinds  gedeeltelijk terug te vinden in de
eed, gedeeltelijk in het Decreet  en de RIN en in de Basiswet. In Engeland
zijn in de Legal Services Act  voor het eerst beginselen opgenomen die richtinggevend zijn voor het gedrag en de beroepsuitoefening van advocaten. In Nederland zijn de volgende kernwaarden opgenomen in de Advocatenwet: onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Deze
kernwaarden komen inhoudelijk overeen met de kernwaarden die in Frankrijk
en Engeland gelden, zij het soms in andere bewoordingen. Naast de kernwaarde
vertrouwelijkheid is in Nederland ook nog een specifieke bepaling in de Advocatenwet die de geheimhoudingsplicht van de advocaat regelt. In Frankrijk is het
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beroepsgeheim niet opgenomen in de lijst van principes essentielles, maar is wel
apart wettelijk geregeld en geldt wel degelijk als kernwaarde. In Engeland is één
van de kernwaarden ‘keeping clients’ affairs confidential’ en deze is opgenomen in
de Legal Services Act .
8.2.3

Beroepsuitoefening advocaten

Het vertegenwoordigen, bijstaan en verdedigen van cliënten in gerechtelijke procedures is in de drie onderzochte landen hoofdzakelijk toebedeeld aan de advocaat. In Nederland en Frankrijk bestaat voor bepaalde gerechten verplichte procesvertegenwoordiging. In Engeland is er geen verplichte procesvertegenwoordiging,
maar is het recht om rechtsbijstand te verlenen bij hogere gerechten voorbehouden aan degenen die rights of audience hebben.
In Nederland bestaat verplichte procesvertegenwoordiging bij civiele procedures voor de rechtbank, met uitzondering van de sector kanton en de sector bestuursrecht, bij het gerechtshof en bij de Hoge Raad. Dat is enigszins anders dan
in Frankrijk, waar de advocaat zowel in civiele als bestuursrechtelijke procedures
een procesmonopolie heeft ten aanzien van de vertegenwoordiging van cliënten,
met uitzondering van een aantal bijzondere gerechten waar het recht van vertegenwoordiging aan bepaalde personen is toegekend. Het optreden als raadsman
in strafzaken is in Nederland en Frankrijk voorbehouden aan advocaten. In een
aantal procedures is het in Frankrijk ook voorgeschreven, bijvoorbeeld in procedures voor de Cour d’ assises of bij de procedure voor de juge d’instruction, de
rechter-commissaris.
In Engeland hebben zowel solicitors als barristers the right of audience en zijn
ze in beginsel gekwalificeerd om bij alle gerechten op te treden. Het bepleiten van
de zaak bij de rechter, advocacy, is nog steeds het specialisme – maar niet meer het
privilege – van de barristers.
Naast de procesgerelateerde werkzaamheden van de advocaat behoort in de
drie landen in ieder geval ook het verlenen van juridisch advies aan cliënten tot de
kernactiviteiten van de advocaat. De taak van de advocaat richt zich niet uitsluitend op het oplossen van juridische problemen, maar ook op het voorkomen van
juridische problemen.
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Functie van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen
advocaat en cliënt in Nederland, Frankrijk en Engeland

In Nederland wordt het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt
gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat. In Frankrijk wordt de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaat en cliënt gewaarborgd door het secret professionnel en in Engeland door
legal professional privilege. In de drie landen rust op de advocaat een geheimhoudingsplicht jegens zijn cliënt. In Nederland en Frankrijk vloeit de geheimhoudingsplicht van de advocaat voort uit de aard van zijn beroep en is deze wettelijk
verankerd. In Engeland vloeit voor solicitors de verplichting tot geheimhouding
van de met de cliënt gevoerde communicatie enerzijds voort uit de overeenkomst
met de cliënt en berust deze anderzijds op de equity doctrine of confidentiality.
Voor de barrister is de verplichting tot vertrouwelijkheid – tenzij de barrister
rechtstreeks door een cliënt is ingeschakeld – gebaseerd op de equity doctrine of
confidentiality. Deze equity regel is gebaseerd op het algemene belang dat vertrouwelijke professionele communicatie moet worden beschermd. Bovendien is
als beginsel in de Legal Services Act opgenomen de duty to keep clients’ affairs
confidential.
In Nederland en Frankrijk is de schending van de geheimhoudingsplicht door
de advocaat strafbaar gesteld. Dit is een verschil met Engeland, waar dat niet het
geval is. In de drie rechtstelsels kan de advocaat zowel civielrechtelijk als tuchtrechtelijk worden aangesproken op de schending van de geheimhoudingsplicht.
In Nederland wordt de geheimhoudingsplicht van de advocaat versterkt beschermd door het verschoningsrecht. Het verschoningsrecht van de advocaat zorgt
er voor dat de advocaat tegenover iedereen, ook tegenover de rechter, mag zwijgen
over zaken die onder zijn geheimhoudingsplicht vallen. In Frankrijk brengt het
absolute karakter van het secret professionnel met zich mee, dat de advocaat niet
mag getuigen over hetgeen hem is toevertrouwd en daartoe ook niet kan worden
gedwongen. Daarnaast kan de advocaat in Nederland zich met een beroep op het
verschoningsrecht en in Frankrijk met een beroep op het secret professionnel verzetten tegen kennisneming van vertrouwelijke communicatie door derden, waaronder de rechter, opsporingsinstanties en toezichthouders. Ook in Engeland kan
de vertrouwelijkheid van communicatie tussen advocaat en cliënt worden ingeroepen tegenover de rechter en andere instanties. Een belangrijk verschil tussen
. Indien de barrister rechtstreeks door de cliënt wordt ingeschakeld vloeit voor solicitors de
verplichting tot geheimhouding van de met de cliënt gevoerde communicatie deels voort uit
de overeenkomst met de cliënt.
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Engeland en de andere twee landen is dat het recht om zich tegen kennisneming
van vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt te verzetten met een
beroep op legal professional privilege juist bij de cliënt berust.
De vertrouwelijkheid van de communicatie tussen een advocaat en cliënt is in
Engeland door het legal professional privilege meer beschermd dan de vertrouwelijke communicatie met andere professionals. Dat is enigszins anders dan in Nederland en in Frankrijk waar bijvoorbeeld ook notarissen, artsen en geestelijken zich op
het verschoningsrecht respectievelijk het secret professionnel kunnen beroepen. Een
ander verschil tussen Engeland enerzijds en Nederland en Frankrijk anderzijds is
dat legal professional privilege het overkoepelende privilege is dat is opgebouwd uit
twee hoofdonderdelen, te weten: legal advice privilege en litigation privilege. Legal
advice privilege beschermt de communicatie tussen advocaat en cliënt met het oog
op het geven of verkrijgen van juridisch advies, zowel in het kader van (voorgenomen, te verwachten of aanhangige) procedures als daarbuiten. Litigation privilege
beschermt kort gezegd communicatie tussen een cliënt en/of zijn advocaat enerzijds
en derden anderzijds, en documenten, opgesteld en uitgewisseld met als voornaamste doel (dominant purpose ) het verkrijgen van informatie of juridisch advies ter
voorbereiding van een (voorgenomen, te verwachten of aanhangige) gerechtelijke
procedure. Een beroep op litigation privilege onderscheidt zich dus in twee belangrijke opzichten van een beroep op legal advice privilege. In de eerste plaats beschermt litigation privilege communicatie met derden. In de tweede plaats is voor
een beroep op litigation privilege een link met een gerechtelijke procedure vereist.
In alle drie de rechtstelsels dient de bescherming van vertrouwelijkheid tussen
advocaat en cliënt een algemeen maatschappelijk belang, te weten de onbelemmerde toegang tot deskundig juridisch advies van en noodzakelijke bijstand door
een advocaat in en buiten rechte. In Nederland berust het verschoningsrecht op
een algemeen rechtsbeginsel dat meebrengt dat bij bepaalde vertrouwenspersonen, waaronder advocaten, ‘het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte
aan het licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat een ieder
zich vrij en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene om bijstand
en advies tot hen moet kunnen wenden’. Op grond van een belangenafweging, prevaleert in het Nederlandse recht dit maatschappelijke belang van het
‘vertrouwelijk met bepaalde beroepsbeoefenaren’, waaronder advocaten, kunnen
spreken boven het maatschappelijke belang dat ‘de waarheid in rechte aan het
licht komt.’ Ook in Engeland is aanvaard dat legal professional privilege is gegeven in het algemeen belang van de rechtspleging (the interests of justice) en van
een goede rechtsbedeling (administration of justice). Net als in Nederland is de
. Zie noot .
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grondslag voor legal professional privilege gebaseerd op een afweging van twee
botsende maatschappelijke belangen, waarbij het belang dat wordt gediend door
legal professional privilege dient te prevaleren. Het gaat enerzijds om het belang
van de waarheidsvinding en anderzijds om het algemene belang dat een ieder toegang moet hebben tot professioneel en gedegen juridisch advies en bijstand en
daarbij verzekerd moet zijn van onbelemmerde communicatie met een advocaat.
In Frankrijk is de advocaat aangemerkt als één van de confidents nécessaires: een
voor de samenleving onmisbare beroepsbeoefenaar waarvan men het in het algemeen belang acht dat men deze in volstrekte vertrouwelijkheid kan raadplegen. In
Frankrijk heeft in de jurisprudentie niet zo’n duidelijke belangenafweging plaastgevonden als in Nederland en Engeland, maar ook in Frankrijk heeft het secret
professionnel voorrang boven andere maatschappelijke belangen, waaronder het
belang van de waarheidsvinding. Het secret professionnel is in Frankrijk absoluut,
van openbare orde en algemeen geldend.
Er wordt in de drie landen van uit gegaan dat cliënten advocaten niet zullen
raadplegen dan wel niet volledige openheid van zaken zullen geven, als zij niet
zouden kunnen vertrouwen op gegarandeerde geheimhouding. Het uitgangspunt
in Nederland, Frankrijk en Engeland is, dat het ontbreken van gegarandeerde vertrouwelijkheid tot gevolg zou kunnen hebben dat bepaalde personen ervan worden weerhouden deskundige hulp te zoeken. Voor de goede beroepsuitoefening
van een advocaat wordt het van groot belang geacht dat cliënten de feiten zo volledig mogelijk en naar waarheid weergeven; in Engeland wordt dit omschreven als
the need for candour. Men gaat er in de drie rechtstelsels van uit, dat het ontbreken van gegarandeerde vertrouwelijkheid nadelige gevolgen zou kunnen hebben
voor (onder meer) het belang van een goede rechtsbedeling.
8.4

Wezenskenmerken

Voor Nederland, Frankrijk en Engeland heb ik in respectievelijk hoofdstuk ,  en
 een aantal wezenskenmerken geïnventariseerd van de geheimhoudingsplicht en
het verschoningsrecht, het secret professionnel en legal professional privilege, die
ik in deze paragraaf vergelijk.
8.4.1

Absoluut dan wel niet-absoluut beginsel

In Nederland is de heersende leer dat de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht niet absoluut zijn. Dit is op het eerste gezicht anders dan in Frankrijk en Engeland, waar het secret professionnel respectievelijk legal professional

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 397

31/07/2017 16:02:27

398

Hoofdstuk 8. Vergelijking

privilege wel als absoluut beginsel worden aangemerkt. In de drie landen zijn er
echter nuanceverschillen in de uitleg van het begrip absoluut. Het resultaat van
deze uitleg hiervan is in de drie landen echter niet wezenlijk anders en komt er
op neer dat de bescherming van vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en
cliënt in uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt of opzij gezet.
In Nederland wordt met niet absoluut bedoeld dat de geheimhoudingsplicht
opzij gezet kan worden door een wettelijke plicht of in uitzonderlijke gevallen
kan worden doorbroken als andere, hogere, belangen prevaleren. In de jurisprudentie is aanvaard dat de door de Hoge Raad gemaakte belangenafweging, op
grond waarvan het belang van vertrouwelijkheid prevaleert boven het belang van
de waarheidsvinding, in zeer uitzonderlijke gevallen anders kan uitpakken. Ondanks het feit dat in Frankrijk en Engeland wordt uitgegaan van een absoluut beginsel, zijn ook daar uitzonderingen of beperkingen aanvaard in de reikwijdte van
het beroepsgeheim.
In Frankrijk wordt het secret professionnel aangemerkt als een naar zijn aard
absoluut beginsel, waarmee wordt bedoeld dat de secret professionnel, op een aantal vastgelegde uitzonderingen na, door niets of niemand kan worden ingeperkt,
ook niet door de eigen cliënt. De eerste uitzondering is dat de advocaat slechts uit
zijn geheimhoudingsplicht kan worden ontslagen indien en uitsluitend voorzover
dit noodzakelijk is voor zijn eigen verdediging inzake tegen hem door de cliënt
ingediende klachten of tegen hem ingestelde procedures. De tweede uitzondering
houdt in dat de secret professionnel slechts in een aantal limitatieve gevallen opzij
gezet kan worden door een wettelijke bepaling. Afgezien van deze uitzonderingen
kan de advocaat in Frankrijk dus niet door derden, noch door zijn cliënt worden
gedwongen tot het doen van mededelingen omtrent hetgeen onder zijn beroepsgeheim valt.
In Engeland gaat men ervan uit dat het legal professional privilege absoluut
is, in die zin dat het beginsel niet opzij kan worden gezet door een ander publiek
belang in specifieke omstandigheden te laten prevaleren. Er is geen ruimte meer
voor een belangenafweging door de rechter in individuele gevallen. Slechts de client kan afstand doen van legal professional privilege. Daarnaast kan een beroep op
legal professional privilege worden ontzegd op grond van een wettelijke regeling.
Tot slot is er in Engeland een aantal in de jurisprudentie aanvaarde uitzonderingen, dan wel beperkingen.
De belangrijkste ‘uitzondering’ in Engeland is de crime/fraud exception. In
de literatuur wordt verschillend gedacht over het karakter van deze ‘uitzondering’. Sommige auteurs gaan er vanuit dat de crime/fraud exception niet zozeer
een uitzondering is op legal professional privilege, maar omstandigheden weergeeft waarin bepaalde communicatie en/of documenten niet onder de reikwijdte
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van het privilege vallen. De crime/fraud exception houdt kort gezegd in, dat het
beroep op legal professional privilege niet opgaat, indien stukken of communicatie voorwerp uitmaken van een misdrijf (crime) of van fraude of bedrog (fraud)
of waarin juridisch advies wordt gevraagd dan wel verleend teneinde het plegen
van een misdrijf of fraude mogelijk te maken of te bevorderen. De ratio hiervan
is dat een cliënt die met kwade bedoelingen een advocaat inschakelt er niet gerechtvaardigd op kan vertrouwen dat het vragen of verkrijgen van advies met het
oog op het plegen van een misdrijf of fraude onder de reikwijdte van legal professional privilege valt. Ook in Frankrijk geldt dat een advocaat die wordt verdacht
van het plegen of medeplegen van een strafbaar feit (infraction) geen beroep kan
doen op het beroepsgeheim jegens de vervolgende instanties. In Nederland wordt
thans aanvaard, dat de omstandigheid dat een advocaat verdacht wordt van het
met zijn cliënten plegen van ernstige strafbare feiten aangemerkt kan worden als
een zeer uitzonderlijke omstandigheid, op grond waarvan het belang dat wordt
gediend door het verschoningsrecht moet wijken voor het belang van de waarheidsvinding.
8.4.2

Zeggenschap

In de relatie tussen de advocaat en cliënt is in Nederland en Frankrijk de advocaat
degene die beslist of hij al dan niet een beroep zal doen op zijn beroepsgeheim.
De cliënt kan de advocaat niet dwingen om zich onder alle omstandigheden aan
de geheimhoudingsplicht te houden. Evenmin kan de cliënt door een ontslag
van zijn advocaat uit de geheimhoudingsplicht bewerkstelligen dat zijn advocaat
spreekt. De advocaat blijft verantwoordelijk voor de door hem te maken afweging.
Dit is een verschil met Engeland, waar de cliënt degene is die beslist of vertrouwelijke communicatie al dan niet wordt geopenbaard. De cliënt is ook degene die
het recht heeft om legal professional privilege in te roepen. De advocaat is verplicht om er namens de cliënt een beroep op te doen, tenzij de cliënt afstand heeft
gedaan van legal professional privilege.
8.4.3

Vertrouwelijke informatie

Het uitgangspunt in de drie landen is dat alle communicatie en uitwisseling van gegevens tussen de cliënt en de advocaat vertrouwelijk kan worden geacht en voor bescherming in aanmerking komt, mits de cliënt de advocaat in een juridische context
. Zie hierna par. ...
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heeft benaderd in zijn hoedanigheid van onafhankelijke vertrouwenspersoon en met
het oog op zijn beroepsspecifieke kennis en mits de communicatie en gegevensuitwisseling is gevoerd met het oog op het geven of verkrijgen van juridisch advies of
bijstand.
Het moet gaan om informatie met een ‘geheim karakter’, in die zin dat het
vertrouwelijk houden van de beoogde informatie is beoogd. Daaronder valt niet
informatie van algemene bekendheid of met een openbaar karakter. Bij het toevertrouwen van informatie aan een advocaat wordt het geheime karakter van deze
informatie en de geheimhoudingsplicht van de beroepsbeoefenaar verondersteld.
Voorwaarde hierbij is wel dat de beroepsbeoefenaar de geheime of vertrouwelijke
informatie in het kader van zijn gebruikelijke beroepsuitoefening heeft verkregen.
Het feit dat bepaalde informatie al bij derden bekend is hoeft niet af te doen aan
het geheime en vertrouwelijke karakter van deze informatie. In Engeland is in de
jurisprudentie ook nog benadrukt dat de geheimhoudingsplicht van de advocaat
inhoudt dat de advocaat de plicht heeft om geen privé-informatie (private information) over zijn cliënt naar buiten te brengen indien dit in strijd zou zijn met de
belangen van de cliënt, ook al betreft het niet per se vertrouwelijke informatie en
ook indien de informatie (deels) een openbaar karakter heeft.
De vraag of er sprake is van vertrouwelijke informatie wordt in de context van
litigation privilege, waar het met name gaat om communicatie of stukken gewisseld tussen een advocaat of zijn cliënt enerzijds en een derde anderzijds, anders
beoordeeld dan in de context van een beroep op legal advice privilege. Het gaat
dan meer om vertrouwelijke informatie in die zin dat bepaalde communicatie of
documenten niet ‘properly available for use’ zijn.

8.5

Hoofdregels omvang en reikwijdte

In deze paragraaf focus ik op de overeenkomsten en verschillen van een aantal elementen, die in de drie rechtstelsels van belang zijn voor de beantwoording van de
vraag naar de omvang en reikwijdte van het beginsel van vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt.
8.5.1

Advocaat

Op dit terrein bestaan tussen de drie rechtstelsels grotendeels overeenkomsten. In
de drie landen wordt ervan uitgegaan dat voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van de communicatie met een cliënt de advocaat in hoedanigheid van
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advocaat moet zijn benaderd en hebben opgetreden. In Nederland, Frankrijk en
Engeland wordt dan beoordeeld of de advocaat in het kader van zijn gebruikelijke
beroepsuitoefening is benaderd. In de drie rechtstelsels is er een aantal duidelijke
‘buitengrenzen’. De advocaat die als privé –persoon is benaderd of opgetreden
wordt bijvoorbeeld geacht niet in hoedanigheid te zijn benaderd. Evenmin is dat
het geval als de advocaat in de contacten met de cliënt is opgetreden in een andere
rol, bijvoorbeeld als commissaris of bestuurder van een vennootschap. Voor de
advocaat die in een specifieke functie optreedt, zoals mediator of als arbiter, geldt
eveneens dat hij niet in hoedanigheid van advocaat optreedt.
In Frankrijk is, anders dan in de twee andere landen, in de Basiswet een aantal beperkingen op de geheimhoudingsplicht opgenomen voor het geval de advocaat specifieke werkzaamheden verricht. Dit geldt voor de advocaat die als trustee
of als sportmakelaar optreedt en voor de advocaat die optreedt voor één van de
partijen in een private of openbare aanbestedingsprocedure en procedures voor
gunning van overheidsopdrachten. In Engeland is veel jurisprudentie voorhanden
met betrekking tot de vraag of een advocaat als advocaat is opgetreden of benaderd. In de jurisprudentie is bijvoorbeeld uitgemaakt dat legal professional privilege niet geldt voor communicatie met iemand die zich uitgeeft als solicitor, maar
is geschrapt als solicitor. Indien het gaat om een advocaat in dienstbetrekking,
speelt de vraag wanneer de advocaat in hoedanigheid is opgetreden als de advocaat
binnen het bedrijf ook een andere functie vervult, bijvoorbeeld een commerciële
functie. In Engeland volgt uit de jurisprudentie dat als de advocaat meer is opgetreden als ‘the client’s man of business’ het privilege niet geldt.
In de drie landen geldt voor de advocaat in loondienst een belangrijke uitzondering ten aanzien van verificatie-onderzoeken door de Europese commissie in
europeesrechtelijke mededingingszaken. Het HvJ EU heeft bepaald dat legal privilege niet kan worden ingeroepen ten aanzien van in het bedrijf gevoerde interne
communicatie met een werknemer, ook al is deze werknemer advocaat en handelde hij in die hoedanigheid. Het HvJ EU kent de bescherming van legal privilege in de hierboven omschreven context uitsluitend toe aan communicatie die is
gevoerd met een onafhankelijke advocaat. Volgens het HvJ EU valt een advocaat
in loondienst daar niet onder.
In de drie landen is het uitgangspunt dat het door een advocaat meewerken
aan en verhullen van strafbare feiten niet kan worden geacht onder de gebruikelijke beroepsuitoefening van een advocaat te vallen. Communicatie tussen een
advocaat en cliënt die onder deze noemer valt is niet beschermd. Cliënten die een
advocaat inschakelen om hen behulpzaam te zijn bij het plegen van strafbare feiten kunnen niet gerechtvaardigd vertrouwen op de bescherming van het verschoningsrecht, secret professionnel of legal professional privilege.

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 401

31/07/2017 16:02:28

402
8.5.2

Hoofdstuk 8. Vergelijking

Cliënt

In de drie rechtstelsels kan een cliënt een natuurlijk persoon of een rechtspersoon
zijn. Ook een potentiële cliënt kan een beroep doen op bescherming van de vertrouwelijkheid van communicatie met zijn advocaat. Als voorwaarde geldt in dat
geval dat een cliënt een advocaat in zijn hoedanigheid moet hebben benaderd en
daarbij met het oog op het verkrijgen van diens juridische bijstand en advies in
vertrouwen informatie heeft gedeeld. In Frankrijk geldt, dat als het gaat om een
rechtspersoon het voor de beantwoording van de vraag wie als cliënt kan worden
aangemerkt, van belang is welke personen binnen het bedrijf bevoegd zijn om met
de advocaat te communiceren of toegang hebben gekregen tot de met de advocaat
gewisselde communicatie. In Nederland heeft de beantwoording van de vraag wie
als cliënt moet worden aangemerkt voor een beroep op het verschoningsrecht nog
niet tot problemen geleid. Dit is een verschil met Engeland, waar de uitleg van
het begrip cliënt in de context van een beroep op legal advice privilege wel tot
problemen heeft geleid. In Engeland geldt in dit opzicht een engere interpretatie
van het begrip cliënt in dan in Frankrijk, en waarschijnlijk ook dan in Nederland.
In de uitspraak Three Rivers  is aanvaard dat, als de advocaat een rechtspersoon
is, de vraag of communicatie is gevoerd met de cliënt dient te worden beantwoord
aan de hand van de ‘corporate client’ test. Dat houdt in, dat de bescherming van
legal professional privilege uitsluitend geldt indien de communicatie met de avocaat wordt gevoerd met de personen, die door of namens de onderneming zijn gemachtigd om instructies te geven aan de advocaat, dan wel om het juridisch advies
van de advocaat te ontvangen en/of daarnaar te handelen.
8.5.3

Wat valt eronder?

Ook op dit punt bestaan grotendeels overeenkomsten tussen Nederland, Frankrijk en Engeland. In de drie landen is een ruime bescherming toegekend aan de
inhoud en vorm van de communicatie tussen advocaat en cliënt die voor bescherming in aanmerking komt. Het gaat om alle mondelinge en schriftelijke gegevens,
die de advocaat bij de uitoefening van zijn werkzaamheden van of namens de client ontvangt, opstelt en uitwisselt met de cliënt (of diens vertegenwoordiger) met
betrekking tot de cliënt of de zaak van de cliënt. De bescherming strekt zich ook
uit tot alle moderne communicatiemiddelen. Ook komen eigen waarnemingen en
ondervindingen van de advocaat in het kader van de bijstandsverlening voor bescherming in aanmerking. Een nog niet verzonden brief van een cliënt die gericht
is aan zijn advocaat kan eveneens worden beschermd. In de drie landen geldt dat
de bescherming ook geldt voor de kantoorgenoten en personeel van de advocaat,
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met wie de advocaat in een zaak voor de cliënt samenwerkt of in dit kader informatie deelt.
In Frankijk is in de Basiswet opgenomen dat de bescherming zich ook uitstrekt
tot communicatie tussen advocaten onderling, met uitzondering van communicatie die is voorzien van de vermelding “officielle”. De twee andere landen kennen
ook wel bescherming van confraternale correspondentie maar niet een dergelijke
vergaande bescherming van correspondentie met de advocaat van de wederpartij.
Een verschil tussen met name Nederland en Frankrijk enerzijds en Engeland anderzijds geldt voor communicatie met derden. Hier ga ik in par. .. nader op in.

8.6

8.6.1

Knelpunten in het Nederlandse recht; een vergelijking met
Frans recht en Engels recht
Inleiding

In zowel Nederland als Frankrijk en Engeland heeft het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt het karakter van een fundamenteel rechtsbeginsel en heeft het algemene gelding, zodat het in beginsel jegens eenieder kan worden ingeroepen.
Van het beginsel kan in de drie landen in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken. Ook zijn er beperkingen aanvaard met betrekking tot de omvang en
reikwijdte van het beginsel. Op grond van de jurisprudentie van het EHRM zijn
uitzonderingen slechts toegelaten wanneer aan strikte voorwaarden is voldaan. In
par. . heb ik knelpunten in kaart gebracht, onder meer ten aanzien van de in
het Nederlandse recht aanvaarde uitzonderingen en beperkingen op dit beginsel.
In deze paragraaf vergelijk ik specifiek ten aanzien van deze knelpunten het Nederlandse recht met de in het Franse en het Engelse recht geldende regels.
8.6.2

Zeer uitzonderlijke omstandigheden

Zoals ik in par. . heb aangegeven is in Nederland sinds de Notaris Maas beschikking aanvaard, dat zich zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen voordoen, waarin het belang dat de waarheid aan het licht komt, moet prevaleren
boven het belang van het beroepsgeheim. In de jurisprudentie is nadien nog vele
malen herhaald, dat de beantwoording van de vraag wanneer sprake is van zeer
uitzonderlijke omstandigheden niet in een algemene regel is samen te vatten. Er
blijft hier in ieder geval ruimte voor een individuele belangenafweging van de
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rechter. Het leerstuk van de zeer uitzonderlijke omstandigheden wordt niet alleen
toegepast als het gaat om advocaten, maar ook als het gaat om andere verschoningsgerechtigden, met name notarissen of medici. De afweging van belangen
kan per beroepsgroep anders uitpakken. Als het gaat om advocaten komt uit de
jurisprudentie naar voren, dat sprake kan zijn van een zeer uitzonderlijke omstandigheid als de advocaat wordt verdacht van een ernstig strafbaar feit, waarbij de
advocaat misbruik heeft gemaakt van zijn bijzondere positie.
In Frankrijk en Engeland is er minder ruimte voor een individuele belangenafweging door de rechter. Zowel in Frankrijk als in Engeland zijn de uitzonderingen
op het beginsel van vertrouwelijkheid, indien hogere belangen worden geacht te
prevaleren, wettelijk vastgelegd. Daarnaast volgt in Frankrijk en Engeland uit de
jurisprudentie dat in beide landen een beroep op de bescherming van respectievelijk het secret professionnel dan wel legal professional privilege kan worden ontzegd in het geval de cliënt de advocaat heeft ingeschakeld teneinde het plegen van
een strafbaar feit mogelijk te maken of te bevorderen. In Engeland is uitgemaakt
dat het hierbij voornamelijk gaat om de intenties en het gedrag van de cliënt. Het
is niet relevant of de advocaat op de hoogte was van de frauduleuze of criminele
intenties of communicatie van de cliënt.

8.6.3

Bescherming vertrouwelijke communicatie bij een doorzoeking ter
inbeslagneming en waarborg deken

In de drie onderzochte landen wordt communicatie tussen advocaat en cliënt
ook in meer of mindere mate beschermd bij een doorzoeking bij een advocaat.
De doorzoeking bij een advocaat is in Nederland summier wettelijk geregeld. Op
grond van de in art.  Sv. opgenomen procedure mag, behoudens toestemming
van de advocaat, niet worden gezocht naar stukken die onder het verschoningsrecht van de advocaat vallen. Evenmin mogen deze stukken in beslag worden
genomen. Ten aanzien van de vraag of stukken al dan niet onder het verschoningsrecht vallen kan een geschil ontstaan met de beslaglegger. In het wetboek
van strafvordering is niet duidelijk vastgelegd wie wanneer mag kennisnemen van
deze stukken.
Bij een doorzoeking bij een advocaat is het in Nederland gebruikelijk de plaatselijke deken in te schakelen. De rol van de deken is met name adviserend. Deze
praktijk is niet wettelijk geregeld. Wel wordt het inschakelen van de deken aanbevolen in de NOvA Handleiding en in de OM-Aanwijzing  en wordt zijn
aanwezigheid bij doorzoekingen bij een advocaat in de jurisprudentie over het
algemeen aanvaard als waarborg voor het zorgvuldig omgaan met de bijzondere
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positie van de advocaat als verschoningsgerechtigde. In een uitspraak uit 
oordeelde de HR dat de opvatting dat de deken altijd aanwezig moet zijn bij de
beoordeling van de rechter-commissaris ten aanzien van welke in beslag genomen
stukken het beslag moet worden gehandhaafd, in zijn algemeenheid onjuist is.
In Frankrijk is in art. -I CPP een regeling opgenomen die het kantoor en
de woning van de advocaat beoogt te beschermen bij een doorzoeking. Art. -
CPP bepaalt dat een doorzoeking op grond van dit artikel geen afbreuk mag
doen aan de vrije beroepsuitoefening van de advocaat. Anders dan in Nederland,
beschrijft deze bepaling uitvoerig onder welke voorwaarden een dergelijke doorzoeking plaats kan vinden. In Frankrijk is de doorzoeking en inbeslagneming bij
een advocaat aan strikte voorwaarden gebonden. In deze procedure is de aanwezigheid van de deken, anders dan in Nederland, verplicht voorgeschreven. In deze
bepaling is ook vastgelegd wie bevoegd is tot het kennisnemen van de stukken.
Slechts de deken en de betrokken rechter-commissaris of andere rechterlijk ambtenaar zijn, voorafgaand aan een eventuele inbeslagneming, bevoegd tot inzage of
kennisneming van de op locatie aanwezige stukken. De deken kan zich verzetten
tegen de door de rechter-commissaris voorgenomen inbeslagneming van stukken
als hij van oordeel is dat deze inbeslagneming onregelmatig is, en strijdig is met
het secret professionnel. Het betreffende stuk dient in dat geval te worden verzegeld. Vervolgens voorziet art. -I CPP in een bijzondere verzetsprocedure voor
de juge des libertés et de la détention, waarna binnen  dagen na ontvangst van de
stukken een gemotiveerde, niet voor hogere voorziening vatbare, beslissing volgt.
De doorzoeking ter inbeslagneming mag slechts plaatsvinden op grond van
een schriftelijke en gemotiveerde beslissing van de rechter-commissaris of andere
rechterlijk ambtenaar en mag er niet op zijn gericht om aanknopingspunten of
bewijs te vinden met betrekking tot een strafbaar feit, waarvan de cliënt wordt
verdacht. Hoofdregel is dat communicatie tussen advocaat en cliënt niet in beslag
mag worden genomen, tenzij het gaat om stukken die kort gezegd kunnen aantonen dat de advocaat medeplichtig was aan, of betrokken was bij, het onderzochte
strafbare feit. Verder is in de jurisprudentie aanvaard dat een advocaat geen beroep
kan doen op bescherming van het secret professionnel, als hij misbruik maakt van
zijn bevoegdheid om bewijsmateriaal te onttrekken aan het onderzoek en in het
algemeen om zijn vervolgde cliënt te helpen bij het verhullen van strafbare feiten.
In Engeland geeft de Criminal and Justice Act  een uitgebreide regeling
van bevoegdheden tot inbeslagneming. Hierbij is geen expliciete uitzondering gemaakt voor inbeslagneming van stukken die beschermd worden door legal professional privilege. Op grond van deze wet geldt niettemin een aantal waarborgen
ter bescherming van legal professional privilege, zoals de plicht om door legal
professional privilege beschermde stukken te retourneren. De Police and Criminal
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Evidence Act  kent wel een expliciete uitzondering ten aanzien van documenten die beschermd worden door legal professional privilege. De doorzoeking bij
advocaten is in Engeland, anders dan in Nederland en Frankrijk, niet wettelijk geregeld. Men neemt aan, dat in dat geval in Engeland dezelfde waarborgen gelden
als bij gewone doorzoekingen. Het is dan gebruikelijk dat de onderzoeksinstanties
een onafhankelijke advocaat – die geen bemoeienis mag hebben met de doorzoeking – raadplegen, om een opinie af te geven met betrekking tot de vraag of bepaalde stukken door legal professional privilege worden beschermd.
8.6.4

Koppeling beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt
aan beroepsuitoefening advocaat

In Nederland, Frankrijk en Engeland is het uitgangspunt dat onder de gebruikelijke beroepsuitoefening van een advocaat zowel procesgerelateerde werkzaamheden vallen als juridische advisering. De werkzaamheden die betrekking hebben
op ‘juridisch advies’ worden in de drie rechtstelsels ruim uitgelegd. Hieronder
wordt bijvoorbeeld begrepen het adviseren van cliënten omtrent hun rechten en
verplichtingen, in het algemeen of in concrete zaken, het verzamelen, selecteren
en beoordelen van feiten die relevant zijn voor de vaststelling van rechten en verplichtingen of het effectueren van de rechtspositie van de cliënten, het opstellen
en beoordelen van overeenkomsten, het voeren van onderhandelingen en het begeleiden en adviseren van cliënten bij het aangaan van schikkingen.
In par. . heb ik als knelpunt gesignaleerd dat in Nederland de ‘kerntaak’ of
de gebruikelijke beroepsuitoefening van de advocaat steeds vaker restrictief wordt
uitgelegd. Met name in de politiek en vanuit het OM wordt betoogd dat het verschoningsrecht beperkt zou moeten blijven tot bepaalde werkzaamheden van de
advocaat. Voornamelijk niet-procesgerelateerde werkzaamheden worden ter discussie gesteld.
In Nederland is niet in de wet vastgelegd ten aanzien van welke werkzaamheden van de advocaat de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht gelden.
Dit is anders dan in Frankrijk, waar de inhoud en omvang van het secret professionnel wettelijk is vastgelegd in art. - van de Basiswet. In Frankrijk heeft de
wetgever ingegrepen om duidelijk te maken dat het secret professionnel betrekking
heeft op zowel procesgerelateerde werkzaamheden van de advocaat als door hem
verleende juridische advisering. Dit was nodig omdat de rechter ook na de fusie
tussen de beroepsgroep van advocaten en juridisch adviseurs in  het secret
professionnel slechts toekende als het ging om werkzaamheden van de advocaat
die betrekking hadden op de rechten van verdediging. In art. - van de Basiswet
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is ondubbelzinnig opgenomen, dat het secret professionnel geldt voor alle werkzaamheden van de advocaat, zowel procesgerelateerd als op het gebied van het
verlenen van juridisch advies. Hieronder wordt in Frankrijk ook begrepen het opstellen van contracten en het voeren van onderhandelingen. Ondanks de ondubbelzinnige wetstekst, zijn er nog steeds uitspraken van (met name) de strafkamer
van de Cour de Cassation, waarin voor de reikwijdte van de secret professionnel
een onderscheid wordt gemaakt tussen proceswerkzaamheden van de advocaat en
juridisch advieswerkzaamheden.
In Engeland geldt op grond van de jurisprudentie voor een beroep op legal
advice privilege dat de communicatie moet zijn gevoerd met het oog op het verkrijgen of verlenen van juridisch advies of juridische bijstand. Tevens blijkt uit de
jurisprudentie dat ‘juridisch advies’ ruim wordt uitgelegd en ook kan omvatten
een advies waarin wordt aangegeven hoe een cliënt in een bepaald geval, in de relevante juridische context, zo voorzichtig en verstandig mogelijk zou moeten of
kunnen handelen. Daarnaast blijkt dat de advocaat in zijn hoedanigheid van advocaat moet zijn benaderd om stukken, situaties of transacties te beoordelen door
een juridische bril. De test die in de jurisprudentie is ontwikkeld om te beoordelen of sprake is van vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en een client met het oog op het verkrijgen of verlenen van juridisch advies, kan als volgt
worden samengevat: Als sprake is van een relevante juridische context, valt alle
communicatie tussen een advocaat en de cliënt onder de bescherming van legal
advice privilege, mits (i) die communicatie rechtstreeks betrekking heeft op de
beroepsuitoefening van advocaat in zijn hoedanigheid van juridisch adviseur van
de cliënt, en (ii) de communicatie is opgesteld met het oog op het verkrijgen of
verlenen van juridisch advies of bijstand.
8.6.5

Omvang en reikwijdte; (i) communicatie met derden en (ii) corpora et instrumenti delicti

In par. . heb ik als knelpunt gesignaleerd dat in Nederland bij doorzoekingen
discussies kunnen ontstaan ten aanzien van de vraag of communicatie met derden
is beschermd door het verschoningsrecht. Bovendien speelt bij doorzoekingen regelmatig de vraag of bepaalde stukken als corpora et instrumenti delicti kunnen
worden aangemerkt. In de jurisprudentie lijkt met name de invulling van de instrumenti delicti problemen op te leveren. Op beide aspecten ga ik in deze paragraaf in.
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(i) communicatie met derden
In Engeland is de communicatie met derden aan striktere voorwaarden gebonden
om te worden beschermd met een beroep op vertrouwelijkheid tussen advocaat en
cliënt dan in Nederland en Frankrijk.
In Nederland kan informatie die verkregen is van derden of uitgewisseld met
of in het bijzijn derden onder het (afgeleide) verschoningsrecht vallen. Uit de jurisprudentie blijkt dat hiervoor als eis geldt dat vertrouwelijkheid is beoogd. Zo
wordt bijvoorbeeld aangenomen dat als contractsonderhandelingen die gevoerd
zijn tussen twee partijen, in het bijzijn van de advocaat van een van hen, hebben
geleid tot een rechtens afdwingbaar resultaat, de inhoud van die besprekingen niet
als toevertrouwd heeft te gelden. Er is dan, naar wordt aangenomen, geen vertrouwelijkheid beoogd. Als een advocaat in zijn eigen zaak voor de cliënt advies van
een derde deskundige, bijvoorbeeld een accountant, nodig heeft omdat hij diens
advies voor een goede behandeling van de zaak niet kan missen, vallen de gegevens
die de accountant van de advocaat kreeg op grond van de jurisprudentie onder
het (afgeleide) verschoningsrecht. Hetzelfde geldt ten aanzien van het door de accountant op deze basis verleende advies. Het is dan wel van belang dat de advocaat voor dit advies rechtstreeks door de cliënt is benaderd en dat de cliënt er dus
op mocht vertrouwen dat de communicatie vertrouwelijk zou zijn. Er moet een
duidelijke link zijn met de dienstverlening door de advocaat en vertrouwelijkheid
moet zijn beoogd.
In Frankrijk heeft het secret professionnel, net als in Nederland en Engeland,
betrekking op al hetgeen aan een advocaat in zijn hoedanigheid is toevertrouwd.
Uit de jurisprudentie volgt dat daarbij , net als in Nederland, ook kan worden
begrepen informatie die de advocaat in een zaak aangaande de cliënt van derden
heeft verkregen. Het moet dan wel gaan om informatie die noodzakelijk aan de
advocaat is toevertrouwd, confidences nécessaires, met het oog op de verdediging
van de cliënt en de behartiging van zijn belangen. Zowel de Basiswet als de R.I.N.
bepaalt onder meer dat alle stukken in een dossier van een cliënt onder het bereik
van het secret professionnel vallen. Besprekingen die de advocaat en zijn cliënt in
aanwezigheid van derden voeren (bijvoorbeeld contractsonderhandelingen) vallen, anders dan in Nederland, in beginsel niet onder het secret professionnel.
In Engeland wordt correspondentie met derden en informatie verkregen van
of uitgewisseld met derden hoofdzakelijk beschermd onder litigation privilege.
Dat betekent dat communicatie tussen een cliënt en/of zijn advocaat enerzijds en
derden anderzijds, of documenten, opgesteld door of in samenwerking met derden of uitgewisseld met derden, slechts beschermd worden indien dit gebeurt met
het oog op en ter voorbereiding van een voorgenomen, verwachte of aanhangige
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gerechtelijke procedure. Daarbij geldt dat het voornaamste doel (dominant purpose) van het plaatsvinden van deze communicatie of de totstandkoming van deze
documenten moet zijn: het gebruik in of ter ondersteuning van, of het verkrijgen
van juridisch advies van een advocaat over, een aanstaande of aanhangige procedure. Dit is dus een ander uitgangspunt dan in Nederland en Frankrijk. Communicatie tussen de advocaat en de cliënt is in Engeland beschermd onder legal
advice privilege. Deze communicatie hoeft echter niet altijd rechtstreeks plaats te
vinden. Soms kan de communicatie ook via een vertegenwoordiger van een van
beiden of via een door één van hen ingeschakelde derde lopen. Om onder de bescherming van legal advice privilege te vallen, geldt de voorwaarde dat de vertegenwoordiger van de cliënt of de advocaat wel expliciet of impliciet aangewezen
moet zijn of moet fungeren als ‘doorgeefluik’ van de communicatie. Indien dit
niet het geval is, wordt er al snel aangenomen dat er sprake is van een derde en
dan is er een link met een gerechtelijke procedure nodig om beschermd te worden
door legal professional privilege.

(ii) corpora et instrumenti delicti
In de drie landen worden stukken die voorwerp van het strafbare feit uitmaken of
tot het begaan daarvan hebben gediend (corpora et instrumenti delicti) niet beschermd door het verschoningsrecht van de advocaat.
8.6.6

Begrip ‘advies’ in Wwft

Anders dan in Engeland en Frankrijk kent Nederland geen vrijstelling voor het
verlenen van juridisch advies door advocaten dat plaatsvindt buiten de context
van een gerechtelijke procedure. Daarnaast is de meldplicht in Nederland gekoppeld aan ongebruikelijke transacties, in plaats van een ‘weten, vermoeden of
redelijke gronden om te vermoeden hebben’ dat een feit verband houdt met witwassen. In Engeland en Frankrijk is de meldplicht echter niet aan ongebruikelijke transacties, maar kort gezegd aan verdachte transacties in de zin van de derde
witwasrichtlijn gekoppeld.
In Nederland is in de Wwft de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat doorbroken door de in deze wet opgenomen plicht voor advocaten om ongebruikelijke transacties van of met betrekking tot hun cliënten te
melden aan de FIU. Daarnaast geldt in dit verband voor advocaten het tipping-off
verbod: advocaten mogen niet aan hun cliënten laten weten dat ze deze melding
. Zoals in de derde witwasrichtlijn is geformuleerd.
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hebben gedaan. De meldplicht vloeit voort uit de implementatie van de derde
witwasrichtlijn. De verplichtingen uit de Wwft gelden voor advocaten indien ze
zelfstandig onafhankelijk beroeps-en bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij bepaalde transacties, zoals de aankoop- of verkoop van onroerend goed of
ondernemingen, het oprichten of beheren van vennootschappen en het beheren
van geld. Er geldt echter een vrijstelling ‘voor zover de advocaat voor de cliënt
werkzaamheden verricht betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens
vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens
of na het rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van
een rechtsgeding’. Onder het bepalen van de rechtspositie wordt slechts een
eerste verkennend gesprek met de cliënt begrepen, niet een eventueel hierop volgend juridisch advies. Niet-procesgebonden advisering, bijvoorbeeld: het geven
van advies bij het opstellen van een overeenkomst valt in Nederland niet onder
de vrijstelling. In Frankrijk en Engeland valt het verlenen van juridisch advies in
beginsel wel onder de vrijstelling.
In Frankrijk is de vrijstelling voor advocaten in de Code Monetaire Financière
(CMF), de wet die de verplichtingen uit de derde witwasrichtlijn implementeert,
ruimer dan in Nederland. Een uitzondering op de meldingsplicht geldt voor de
advocaat ook met betrekking tot informatie die hij van of over een cliënt verkrijgt
in het kader van het verlenen van juridisch advies. Dit is slechts anders, indien
het juridisch advies is verleend met het oog op witwassen of financiering van terrorisme of als de advocaat weet dat de cliënt juridisch advies van de advocaat verlangt teneinde witwassen of financiering van terrorisme te faciliteren. Een ander
belangrijk verschil met de Nederlandse regeling is dat advocaten niet rechtstreeks
melden aan TRACFIN, de Franse tegenhanger van de FIU, maar aan de deken
van de orde van het arrondissement waar de advocaat is ingeschreven.
In Engeland is de meldplicht voor solicitors en barristers die voortvloeit uit de
derde witwasrichtlijn geregeld in art.  e.v. Proceeds of Crime Act (POCA). De
meldplicht geldt voor elk ‘weten, vermoeden of redelijke grond om te vermoeden’
dat een andere persoon is betrokken bij witwassen of financieren van terrorisme,
als deze informatie bekend is geworden tijdens de uitoefening van een meldplichtige dienstverlening. De meldplicht geldt hoofdzakelijk bij dienstverlening met
betrekking tot financiële of onroerend goed transacties. De melding moet worden gedaan aan de daartoe bestemde functionaris van de firma waartoe de solicitor of de barrister behoort. Deze functionaris beslist of de informatie wordt gemeld bij de SOCA. Als er geen interne meldingsfunctionaris is, moet de melding

. Zie noot .
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rechtstreeks bij de SOCA worden gedaan. De meldplicht geldt hoofdzakelijk bij
dienstverlening bij financiële of onroerend goed transacties.
In Engeland is voor deze meldplicht net als in Frankrijk een ruime vrijstelling
opgenomen, die is gebaseerd op de derde witwasrichtlijn. De vrijstelling geldt
wanneer: (a) de informatie afkomstig is van zijn cliënt (of diens vertegenwoordiger) bij het geven van juridisch advies, of (b) wanneer de informatie afkomstig is
van een persoon en in relatie staat tot een juridische procedure of een te verwachte
juridische procedure. Dat laatste houdt in dat als het advies gerelateerd is aan een
(verwachte) procedure, ook de communicatie met derden is geprivilegieerd.
Engeland kent, net als Frankrijk, de fraude-oogmerk uitzondering (crime-fraud
exception), die voortvloeit uit art.  () POCA. Op grond hiervan is de vrijstelling niet van toepassing op informatie die is uitgewisseld of is gegeven met het
oogmerk om een crimineel doel te vergemakkelijken. Het maakt voor de crime
fraud exception niet uit wie de frauduleuze intentie heeft en of de advocaat zich
bewust was dat hij werd gebruikt of misbruikt voor dat doel. De fraude-oogmerk
uitzondering werkt in Engeland zowel binnen als buiten een procedurele context,
bijvoorbeeld bij schijnprocedures die worden gevoerd met het uitsluitende doel
om geld wit te wassen.
8.6.7

Aftappen communicatie

In Nederland, Frankrijk en Engeland verzet de wet zich niet tegen het afluisteren
en opnemen van communicatie waaraan een advocaat deelneemt. De positie van
de advocaat bij het opnemen van telecommunicatie is in Nederland niet wettelijk geregeld. Ter bescherming van het beroepsgeheim en het verschoningsrecht
bepaalt art. aa lid  Sv, dat processen-verbaal of andere voorwerpen die mededelingen behelzen gedaan door of aan een persoon die zich op grond van art.
 Sv zou kunnen verschonen als hem naar de inhoud van die mededelingen zou
worden gevraagd, worden vernietigd. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij
de officier van justitie die op grond hiervan kan kennisnemen van informatie die
mogelijkerwijze onder het verschoningsrecht valt. Als processen-verbaal of andere
voorwerpen mededelingen bevatten die niet onder het verschoningsrecht vallen
kan de officier van justitie deze stukken bij de processtukken voegen. De officier
heeft daartoe voorafgaande machtiging van de rechter- commissaris nodig.
Indien de rechter-commissaris van oordeel is dat toch sprake is van mededelingen die onder het verschoningsrecht vallen, kan hij de machtiging weigeren en zullen de stukken alsnog moeten worden vernietigd. Als het gaat om mededelingen
aan of door een geheimhouder die als verdachte is aangemerkt, moet de officier
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van justitie het oordeel van een gezaghebbend lid van de beroepsgroep inwinnen
omtrent de vraag of het gaat om mededelingen die onder het verschoningsrecht
vallen. Inmiddels is voor advocaten een systeem van nummerherkenning ingevoerd, op grond waarvan het interceptiesysteem is voorzien van een zogenaamd
geheimhoudersfilter en na herkenning in de tapkamers van de door advocaten
opgegeven nummers gesprekken niet worden opgenomen, maar onmiddellijk na
herkenning worden vernietigd. Art. aa lid  Sv blijft relevant voor de gevallen
waarin het systeem niet werkt. Een dergelijke procedure geldt nog niet ten aanzien van het opnemen van communicatie door andere instanties, bijv. de AIVD.
In Frankrijk bevat art.  tot en met - CPP een regeling met betrekking
tot het aftappen van telecommunicatie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Deze bepalingen zijn in het leven geroepen naar aanleiding van de uitspraak
van het EHRM uit  in de zaak Kruslin v Huvig, waarin Frankrijk werd veroordeeld voor de toenmalige praktijk inzake het afluisteren van telecommunicatie.
Voor het afluisteren van communicatie waaraan een advocaat deelneemt moet aan
bepaalde voorwaarden worden voldaan. De juge d’instruction kan dan opdracht
geven tot het afluisteren van een advocaat. Art. - CPP verbiedt op straffe van
nietigheid de uitwerking van de met een advocaat gevoerde onderschepte telecommunicatie, als deze communicatie is gevoerd in het kader van de uitoefening van
de rechten van de verdediging. Dit is anders dan in Nederland, waar uitgewerkte
tapverslagen die mededelingen bevatten die beschermd worden door het verschoningsrecht moeten worden vernietigd. Voor de interceptie van de telefoonlijn van
het kantoor of de woning van een advocaat, bepaalt de wet, anders dan in Nederland, op straffe van nietigheid dat de deken van te voren is ingelicht door de
juge d’instruction. De deken heeft in deze procedure verder geen actieve rol. Art.
- CPP verbiedt het plaatsen van opname- en afluisterapparatuur in het huis,
het kantoor of de auto van een advocaat.
In Engeland is het op grond van de Police Act  voor bepaalde
politie-afdelingen onder voorwaarden toegestaan telefoonverkeer met een advocaat af te luisteren. Er is voorafgaande toestemming nodig van een senior judicial office holder, die daarbij moet overwegen of het inzetten van het heimelijke
dwangmiddel proportioneel is ten opzichte van het beoogde doel. Na het verkrijgen van de vereiste toestemming is het in beginsel toegestaan om telefoongesprekken met een advocaat af te luisteren, ook al kan dit tot gevolg hebben dat hiermee
informatie die onder de bescherming van legal professional privilege valt wordt
onderschept.
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Het beroep van advocaat en de beroepsuitoefening in Nederland, Frankrijk en
Engeland bevat in grote lijnen veel overeenkomsten. Het vertegenwoordigen, bijstaan en verdedigen van cliënten in gerechtelijke procedures is in de drie onderzochte landen hoofdzakelijk toebedeeld aan de advocaat. De advocaat vervult in
de drie landen een centrale rol in de rechtsbedeling en in de effectuering van rechten van rechtzoekenden die zich tot hen wenden.
De advocaat heeft als kerntaak de rechtspositie van zijn cliënt te waarborgen
en doet dit zowel door het geven van juridisch advies als door het vertegenwoordigen en bijstaan van cliënten in juridische procedures en conflicten. Om zijn kerntaak goed te kunnen vervullen worden aan de advocaat bepaalde eisen gesteld en
moet de advocaat en zijn beroepsuitoefening aan bepaalde specifieke kenmerken
voldoen. In de drie landen gelden vergelijkbare beginselen, ofwel kernwaarden,
die noodzakelijk worden geacht voor de beroepsuitoefening van de advocaat. Deze
zijn in ieder geval terug te voeren op: onafhankelijkheid, integriteit, deskundigheid, partijdigheid en vertrouwelijkheid.
In de drie gekozen rechtstelsels dient de bescherming van de vertrouwelijkheid
tussen advocaat en cliënt een algemeen maatschappelijk belang, te weten: de onbelemmerde toegang tot deskundig juridisch advies van en noodzakelijke bijstand
door de advocaat in en buiten rechte. Cliënten moeten er onvoorwaardelijk op
kunnen vertrouwen dat ze hun advocaat in volstrekte vertrouwelijkheid kunnen
raadplegen. In de drie landen prevaleert het algemeen belang van de onbelemmerde rechtshulp door de advocaat boven het algemeen belang van de waarheidsvinding.
In Nederland is de heersende leer dat de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht niet absoluut zijn. Dit is op het eerste gezicht anders dan in Frankrijk
en Engeland, waar het secret professionnel respectievelijk legal professional privilege wel als absoluut beginsel worden aangemerkt. In de drie landen zijn er echter
nuanceverschillen in de uitleg van het begrip ‘absoluut’. Het resultaat van deze
uitleg hiervan is in de drie landen echter niet wezenlijk anders en komt er op neer
dat de bescherming van vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt
slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt of opzij gezet.
In Frankrijk en Engeland is er minder ruimte voor een individuele belangenafweging door de rechter. Zowel in Frankrijk als in Engeland zijn de uitzonderingen op het beginsel van vertrouwelijkheid, indien hogere belangen worden geacht
te prevaleren, wettelijk vastgelegd. In de drie rechtsstelsels geldt in ieder geval het
uitgangspunt dat het door een advocaat meewerken aan en verhullen van strafbare

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 413

31/07/2017 16:02:30

414

Hoofdstuk 8. Vergelijking

feiten niet kan worden geacht onder de gebruikelijke beroepsuitoefening van een
advocaat te vallen. Communicatie tussen een advocaat en cliënt die onder deze
noemer valt verdient geen bescherming.
In de relatie tussen de advocaat en zijn cliënt is het in Nederland en Frankrijk
de advocaat degene die beslist of hij al dan niet een beroep zal doen op zijn beroepsgeheim. In Engeland berust dit recht bij de cliënt. In de drie landen wordt
ervan uitgegaan dat voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van de communicatie met een cliënt de advocaat in hoedanigheid van advocaat moet zijn benaderd en hebben opgetreden. De uitleg hiervan bevat in Nederland, Frankrijk en
Engeland grotendeels overeenkomsten.
In de drie rechtstelsels kan een cliënt een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. In Engeland geldt in de context van een beroep op legal advice privilege
een engere interpretatie van het begrip cliënt dan in Frankrijk, en waarschijnlijk
ook dan in Nederland. In de drie landen is een ruime bescherming toegekend aan
de inhoud en vorm van de communicatie tussen advocaat en cliënt die voor bescherming in aanmerking komt. In Frankrijk is in de Basiswet opgenomen dat de
bescherming van het secret professionnel zich ook uitstrekt tot communicatie tussen advocaten onderling, met uitzondering van communicatie die is voorzien van
de vermelding “officielle”. De twee andere landen kennen een minder vergaande
bescherming van correspondentie met de advocaat van de wederpartij.
In Nederland, Frankrijk en Engeland is het uitgangspunt dat onder de gebruikelijke beroepsuitoefening van een advocaat zowel procesgerelateerde werkzaamheden vallen als juridische advisering. In Frankrijk is in de Basiswet opgenomen
dat het secret professionnel betrekking heeft op alle werkzaamheden van de advocaat, daaronder begrepen het verlenen van juridisch advies. In Engeland wordt
in de context van een beroep op legal professional privilege het begrip juridisch
advies ruim uitgelegd. In Engeland is de communicatie met derden aan striktere
voorwaarden gebonden om te worden beschermd met een beroep op vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt dan in Nederland en Frankrijk.
Bij een doorzoeking ter inbeslagneming bij een advocaat geldt in Frankrijk,
anders dan in Nederland en Engeland een gedetailleerde wettelijke regeling. De
rol van de deken bij een inbeslagneming is in Frankrijk wettelijk vastgelegd. In
de drie landen worden stukken die voorwerp van het strafbare feit uitmaken of
tot het begaan daarvan hebben gediend (corpora et instrumenti delicti) niet beschermd door het verschoningsrecht van de advocaat.
Anders dan in Engeland en Frankrijk kent Nederland geen vrijstelling voor de
meldplicht die voortvloeit uit de derde witwasrichtlijn ten aanzien van het verlenen van juridisch advies door advocaten dat plaatsvindt buiten de context van
een gerechtelijke procedure. Daarnaast is de meldplicht in Nederland gekoppeld
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aan ongebruikelijke transacties, terwijl deze in Engeland en Frankrijk kort gezegd
geldt ten aanzien van verdachte transacties in de zin van de derde witwasrichtlijn.
De melding in Frankrijk geschiedt, anders dan in Nederland, aan de deken.
In Nederland, Frankrijk en Engeland verzet de wet zich niet tegen het afluisteren en opnemen van communicatie waaraan een advocaat deelneemt. In Frankrijk is in de wet opgenomen dat voorafgaand aan het afluisteren van een verdachte
advocaat de deken moet worden ingeschakeld. Art. - CPP verbiedt op straffe
van nietigheid de uitwerking van de met een advocaat gevoerde onderschepte telecommunicatie, als deze communicatie is gevoerd in het kader van de uitoefening
van de rechten van de verdediging. Dit is anders dan in Nederland, waar uitgewerkte tapverslagen die mededelingen bevatten die beschermd worden door het
verschoningsrecht moeten worden vernietigd. In Nederland geldt thans anders
dan in Frankrijk en Engeland een nummerherkenningssysteem.
Ten aanzien van de in Nederland geconstateerde knelpunten geldt dat in een
aantal gevallen het Franse recht of het Engelse recht betere waarborgen kent voor
het beroepsgeheim. Dit geldt met name voor wat betreft het leerstuk van de zeer
uitzonderlijke omstandigheden, voor de meldplicht van advocaten op grond van
de Wwft, voor de inkadering van wat onder gebruikelijke beroepsuitoefening van
advocaten kan worden verstaan waarvoor het beroepsgeheim geldt en voor de rol
van de deken als waarborg voor het beroepsgeheim. Met name op deze punten
dient het Engelse recht en het Franse recht ter inspiratie. In de conclusie in hoofdstuk  ga ik hier nader op in.
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Conclusie en aanbevelingen

9.1

Inleiding

Vertrouwelijkheid in de relatie tussen de advocaat en zijn cliënt wordt van wezenlijk belang geacht voor het goed kunnen vervullen van de rol van de advocaat in
de rechtsbedeling. In Nederland wordt de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaat en cliënt gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht en het
verschoningsrecht van de advocaat. Het doel van mijn onderzoek was om de huidige Nederlandse regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht
van de advocaat in Nederland te evalueren. Ik heb mijn onderzoek vormgegeven
aan de hand van twee onderzoeksvragen, die ik in hoofdstuk  heb geformuleerd.
Met het oog op de beantwoording van de onderzoeksvragen heb ik de huidige
Nederlandse regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van
de advocaat in kaart gebracht. Deze regeling heb ik getoetst aan (i) het algemene
rechtsbeginsel zoals dat in  is aanvaard in de Notaris Maas- beschikking van
de Hoge Raad, en aan (ii) de minimumwaarborgen die voortvloeien uit de relevante jurisprudentie van het EHRM en het HvJ EU. De toetsingscriteria zijn
behandeld in hoofdstuk  en hoofdstuk . Ter inspiratie voor het aandragen van
eventuele andere oplossingen voor mogelijke verbeterpunten in de Nederlandse
regeling heb ik ook de rechtssystemen van Frankrijk en Engeland onderzocht.
Het doel van dit hoofdstuk is om de twee onderzoeksvragen te beantwoorden. De eerste onderzoeksvraag komt aan de orde in par. .. In par. . heb ik
ten aanzien van het Nederlandse recht een aantal knelpunten gesignaleerd. Ten
aanzien van deze knelpunten heb ik in die paragraaf geconcludeerd dat het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in Nederland onvoldoende
is gewaarborgd dan wel voor verbetering vatbaar is. Hiermee heb ik de tweede
onderzoeksvraag deels beantwoord. In par. . kom ik terug op de in Nederland
gesignaleerde knelpunten en zal ik, conform subonderdeel (b) van de tweede onderzoeksvraag, daarbij aangeven hoe de Nederlandse regeling zou moeten worden aangepast. Daarbij heb ik mij op een aantal punten laten inspireren door
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oplossingen die zijn gekozen in het Franse en in het Engelse recht. In par. . doe
ik tot slot een aantal aanbevelingen voor gewenste of noodzakelijke verbeteringen
ten aanzien van de in Nederland geconstateerde knelpunten.

9.2

9.2.1

In hoeverre zijn naar huidig Nederlands en Europees
recht beperkingen en uitzonderingen toelaatbaar op het
beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt
in de Nederlandse samenleving?
Inleiding

Een onderdeel van de eerste onderzoeksvraag is de vraag of het beginsel van vertrouwelijkheid tussen de advocaat en cliënt absoluut is of bijvoorbeeld kan wijken voor andere maatschappelijke belangen. Hierbij heb ik mij mede gebaseerd
op de jurisprudentie van de Hoge Raad. In par. .. zal ik deze subvraag beantwoorden. In mijn onderzoek heb ik voorts geïnventariseerd welke uitzonderingen
en beperkingen thans zijn aanvaard in de Nederlandse wet- en regelgeving. Deze
komen aan de orde in par. ... In par. .. en .. ga ik in op de beperkingen
en uitzonderingen die toelaatbaar worden geacht op grond van de Europese witwasrichtlijnen (par. ..) en op grond van de jurisprudentie van het EHRM en
het HvJ EU in het kader van art.  en  EVRM. In par. .. volgt een conclusie.
9.2.2

Geen absoluut beginsel

De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat zijn in het
Nederlandse recht niet absoluut. De verplichting tot geheimhouding van de advocaat geldt als een ‘fundamenteel rechtsbeginsel dat de advocaat in de uitoefening van zijn beroep in acht moet nemen en waarop cliënten met het oog op
de juiste behartiging van hun belangen onvoorwaardelijk moeten kunnen vertrouwen’. De geheimhoudingsplicht van de advocaat is wettelijk verankerd in de
Advocatenwet. Regel  van de Gedragsregels  geeft een invulling aan de inhoud en omvang van de geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht van
de advocaat kan in Nederland opzij worden gezet of worden beperkt op grond
van een wettelijke bepaling. In uitzonderlijke gevallen kan de advocaat zijn geheimhoudingsplicht doorbreken als sprake is van hogere belangen die moeten
prevaleren. Hierbij is aanvaard dat dit geldt ingeval van (het voorkomen van)
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levensbedreigende omstandigheden. Daarnaast geldt geen onverkorte geheimhoudingsplicht voor de advocaat in een tegen hem ingestelde tuchtprocedure.
In het verlengde van de geheimhoudingsplicht van de advocaat ligt het verschoningsrecht. Op grond hiervan mag de advocaat kort gezegd tegenover iedereen, ook tegenover de rechter, zwijgen over zaken die hem in hoedanigheid van advocaat zijn toevertrouwd. De bescherming van het verschoningsrecht vloeit voort
uit een aantal wettelijke bepalingen. Het verschoningsrecht vindt zijn grondslag
in een in Nederland geldend algemeen rechtsbeginsel. Als gevolg van een belangenafweging brengt dit rechtsbeginsel met zich mee, dat ‘het maatschappelijk belang van de waarheidsvinding moet wijken voor het maatschappelijk belang dat
een ieder zich vrij en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene tot
bepaalde vertrouwenspersonen (waaronder de advocaat) moet kunnen wenden
voor bijstand en advies’. In de Notaris Maas – beschikking is bepaald, dat deze
afweging in zeer uitzonderlijke gevallen anders zou kunnen uitpakken. Met andere woorden: er kunnen zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen als
gevolg waarvan het belang van vertrouwelijkheid moet wijken voor het belang van
de waarheidsvinding. Het concept van de zeer uitzonderlijke omstandigheden
is tot op heden niet in een algemene regel samengevat. Uit jurisprudentie van de
HR volgt dat de verdenking van een advocaat (of andere verschoningsgerechtigde)
van een ernstig strafbaar feit in ieder geval als zeer uitzonderlijke omstandigheid
kan worden aangemerkt.
9.2.3

Beperkingen in de Nederlandse wet- en regelgeving

Advocatenwet
In de Advocatenwet is met het oog op het bevorderen van een goede beroepsuitoefening van de advocaat in een aantal bepalingen een doorbreking van de geheimhoudingsplicht opgenomen. Advocaten, hun medewerkers en personeel en andere
bij de beroepsuitoefening betrokken personen zijn niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht in de volgende gevallen: in het kader van het houden van toezicht
op advocaten door de deken; bij het verrichten van kwaliteitstoetsen bij advocaten; bij een door de voorzitter van de raad van discipline gelast tuchtrechtelijk

.
.
.
.

Zie par. ...
Par. ...
Zie noot .
Par. ...
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vooronderzoek en; bij een onderzoek in het kader van de onbehoorlijke praktijkuitoefening.

Gedragsregels 1992, regel 37
Op grond van regel  van de Gedragsregels  kan een advocaat zich jegens de
deken niet op zijn geheimhoudingsplicht beroepen ten aanzien van een verzoek
om informatie van de deken in een tuchtrechtelijk onderzoek of in verband met
de aan de deken opgedragen controle.

Wwft
In Nederland is in de Wwft de geheimhoudingshoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat terzijde gesteld ten aanzien van bepaalde in de wet nader omschreven werkzaamheden. Advocaten wier werkzaamheden onder deze
wet vallen moeten ongebruikelijke transacties van of met betrekking tot hun clienten melden aan de FIU. Ten aanzien van het doen van een dergelijke melding
rust op advocaten een tipping-off verbod: advocaten mogen hun cliënten niet laten weten dat ze de melding hebben gedaan. Het toezicht op de naleving van de
verplichtingen van advocaten uit hoofde van de Wwft berust op grond van art.
a Advocatenwet bij de deken. De verplichtigen uit de Wwft gelden voor advocaten als ze zelfstandig onafhankelijk beroeps-en bedrijfsmatig advies geven of
bijstand verlenen bij bepaalde transacties, zoals de aankoop of verkoop van onroerend goed of ondernemingen, het oprichten of beheren van vennootschappen
en het beheren van geld. Er geldt, met het oog op de positie van de advocaat als
geheimhouder, een vrijstelling van de meldplicht indien de advocaat werkzaamheden verricht voor de cliënt betreffende de bepaling van zijn rechtspositie, bij de
vertegenwoordiging en de verdediging van de advocaat in rechte en bij, kort gezegd, procesgebonden advisering. Het bepalen van de rechtspositie van de cliënt
wordt in Nederland uitgelegd als het voeren van een eerste verkennend gesprek
met de cliënt. Indien de juridische advisering niet-gerelateerd is aan een procedure
(en niet tijdens het eerste verkennende gesprek wordt gegeven) geldt de vrijstelling niet.

. Zie par. ...
. Par. ...
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Beperking en vrijstelling in de Europese witwasrichtlijnen

De Wwft is in Nederland ingevoerd ter implementatie van de derde witwasrichtlijn. Op grond van de derde witwasrichtlijn moeten de lidstaten in hun nationale wetgeving bepaalde verplichtingen aan (onder meer) advocaten opleggen. De
richtlijn beoogt het witwassen van geld te bestrijden en het financieren van terrorisme te voorkomen. Met name de meldplicht die aan advocaten dient te worden
opgelegd ten aanzien van verdachte transacties kan een inbreuk vormen op de
vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt.
Uit de richtlijn volgt dat beperkingen op het beroepsgeheim van de advocaat
zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Met het oog hierop hebben de lidstaten in de derde witwasrichtlijn de vrijheid om de bepalingen inzake de meldplicht
niet toe te passen op (onder meer) advocaten ten aanzien van informatie die ze
hebben verkregen bij werkzaamheden in verband met een gerechtelijke procedure
of bij het bepalen van de rechtspositie van de cliënt. Uit overweging  van de
considerans blijkt dat met het bepalen van de rechtspositie van de cliënt wordt bedoeld: het verlenen van juridisch advies. Uit art.  lid  van de derde witwasrichtlijn in combinatie met overweging  van de considerans volgt dat de meldplicht
op advocaten slechts zou moeten gelden (i) indien de werkzaamheden van de advocaten geen betrekking hebben op het verlenen van juridisch advies danwel het
vertegenwoordigen of verdedigen van cliënten in een procedure, of (ii) indien advocaten door hun dienstverlening meewerken aan witwasactiviteiten of met hun
dienstverlening bewust witwasactiviteiten faciliteren. De vierde witwasrichtlijn
dient op  juni  in de nationale wetgeving van de lidstaten te worden geïmplementeerd. Op grond van deze richtlijn wordt aan de lidstaten de verplichting
opgelegd om de hiervoor omschreven vrijstelling in hun wetgeving op te nemen.
9.2.5

Beperkingen op grond van de jurisprudentie van het EHRM en het
HvJ EU

Uit de jurisprudentie van het EHRM en het HvJ EU vloeit verder een aantal minimumvoorwaarden voort, waaraan eventuele uitzonderingen en beperkingen op
het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt moeten voldoen.
In het EVRM is de bescherming van vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt niet expliciet geregeld, maar algemeen wordt aanvaard dat de
grondslag voor deze bescherming wordt gevonden in art.  en  EVRM. Uit de
. Par. .. en par. ...
. Zie hoofdstuk .
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jurisprudentie vloeit voort dat het het in het algemeen belang wordt geacht, dat
ieder zich vrij en vertrouwelijk voor juridisch advies en juridische bijstand tot een
advocaat moet kunnen wenden. Het recht en de plicht van de advocaat om vertrouwelijk met zijn cliënt te kunnen communiceren, wordt met name beschermd
door art.  EVRM. Het recht van de cliënt op vertrouwelijke communicatie met
zijn advocaat is tevens een uitwerking van het recht om niet te hoeven mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Op grond van art.  EVRM wordt het beroepsgeheim van de advocaat als noodzakelijke voorwaarde gezien voor het recht van
de cliënt op een eerlijk proces. De vrije en onbelemmerde toegang tot een advocaat is een fundamentele voorwaarde voor het kunnen uitoefenen van het recht
op verdediging.
De bescherming van het beginsel van vertrouwelijke communicatie tussen avocaat en cliënt is ook in de jurisprudentie met betrekking tot het EVRM niet absoluut, maar kan wijken voor een ander maatschappelijk belang. Inbreuken op de
naleving van art.  EVRM en daarmee ook beperkingen op het beroepsgeheim,
worden onderworpen aan een legaliteitstoets, een legitimiteitstoets en een noodzakelijkheidstoets. Dergelijke beperkingen moeten ook zijn voorzien van specifieke
garanties ter bescherming van het beroepsgeheim, zoals de aanwezigheid van een
onafhankelijk toezichthouder bij doorzoekingen bij advocaten en de mogelijkheid
van toetsing door een onafhankelijke rechter.
Ook in de rechtspraak van het HvJ EU heeft de bescherming van het beroepsgeheim van de advocaat de status van een fundamenteel algemeen rechtsbeginsel.
De bescherming van de vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt,
ook wel aangeduid als legal privilege, wordt in het recht van de EU gezien als een
deelbeginsel van het meer omvattende verdedigingsbeginsel. In een aantal uitspraken in het kader van het mededingingsrecht heeft het HvJ EU zich uitgelaten
over het legal privilege beginsel. Daarnaast heeft het HvJ EU de tweede witwasrichtlijn getoetst aan art.  EVRM.
In alle lidstaten geldt het als beginsel dat elke justitiabele de mogelijkheid
moet hebben in alle vrijheid een advocaat te raadplegen, wiens beroep het is onafhankelijk juridisch advies te geven aan een ieder die het behoeft. Als voorwaarden
voor de bescherming van het beroepsgeheim op het niveau van het recht van de
Europese Unie, geldt dat de met de advocaat gevoerde communicatie betrekking
moet hebben op het recht van de verdediging van de cliënt en dat het moet gaan
om communicatie met een onafhankelijke advocaat.
Het HvJ EU heeft voor de advocaat in loondienst in het kader van het Europese mededingingsrecht een uitzondering aanvaard op de bescherming van legal
. Zie par. ..
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privilege ten aanzien van de in het bedrijf gevoerde interne communicatie met een
werknemer, ook al is deze werknemer advocaat en handelde hij in die hoedanigheid. Het HvJ EU kent de bescherming van legal privilege in de hiervoor beschreven context uitsluitend toe aan communicatie met een onafhankelijke advocaat.
9.2.6

Conclusie

Zowel naar huidig Nederlands als Europees recht zijn beperkingen en uitzonderingen toelaatbaar op het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt
in de Nederlandse samenleving. In de Notaris Maas- beschikking is bepaald dat
het verschoningsrecht van de advocaat berust op een algemeen rechtsbeginsel. Dit
rechtsbeginsel beoogt rechtzoekenden de zekerheid te bieden dat ze in vertrouwelijkheid een advocaat kunnen raadplegen zodat ze onbelemmerd toegang hebben
tot juridisch advies en bijstand en verdediging in procedures door een advocaat.
Het rechtsbeginsel berust op een belangenafweging, op grond waarvan het belang
van vertrouwelijke communicatie met een advocaat prevaleert boven het belang
van de waarheidsvinding. Met het oog op de rechtszekerheid dient de afweging
van belangen slechts in uitzonderlijke omstandigheden te worden heroverwogen.
Het concept van de zeer uitzonderlijke omstandigheden is in de jurisprudentie
van de Hoge Raad tot op heden niet in een algemene regel samengevat.
Om ervoor te waken dat het doel van het beginsel nog wordt bereikt, vloeit uit
de jurisprudentie van het EVRM voort dat eventuele beperkingen of uitzonderingen moeten voldoen aan het beginsel van rechtszekerheid en onderworpen worden aan een legaliteitstoets, een legitimiteitstoets en een noodzakelijkheidstoets.
Bovendien zijn dergelijke beperkingen/uitzonderingen slechts toelaatbaar indien
ze zijn voorzien van specifieke garanties ter bescherming van het beroepsgeheim.
9.3

9.3.1

(a)Voldoet de huidige regeling van de geheimhoudingsplicht en het
verschoningsrecht van de advocaat in Nederland aan het algemene
rechtsbeginsel van vertrouwelijke en onbelemmerde rechtshulp door
een advocaat; (b) Voorzover de huidige regeling niet voldoet: op
welke wijze zou deze moeten worden aangepast?
Inleiding

De regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht biedt de
rechtzoekende in belangrijke mate de zekerheid dat in vertrouwen een advocaat
kan worden geraadpleegd. De geheimhoudingsplicht van de advocaat is wettelijk
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vastgelegd. Het verschoningsrecht vloeit voort en wordt beschermd in een aantal
wettelijke bepalingen en is verheven tot algemeen rechtsbeginsel, waarvan slechts
in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan worden afgeweken. De jurisprudentie
van de HR biedt op veel punten voldoende richtlijnen om de inhoud en omvang
van de bescherming van vertrouwelijkheid tussen de advocaat en cliënt in te vullen. Veel van de in de jurisprudentie ontwikkelde regels zijn opgenomen in de
NOvA-handleiding en de OM-Aanwijzing .
In par. . heb ik echter ten aanzien van het Nederlandse recht een aantal
punten gesignaleerd die niet voldoen aan het algemene rechtsbeginsel van vertrouwelijke en onbelemmerde rechtshulp door een advocaat. Ten aanzien van deze
punten heb ik geconcludeerd dat de regelgeving en de toepassing van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht in de praktijk in een aantal gevallen leiden tot rechtsonzekerheid, dan wel dat de regelgeving onvoldoende duidelijk of
inzichtelijk is. Tevens heb ik geconcludeerd dat de uitleg of de toepassing van een
aantal regels niet voldoet aan het noodzakelijkheidsvereiste of strijdig is met het
doel van het verschoningsrecht. Aldus voldoet op deze punten de huidige regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht niet aan het algemene
rechtsbeginsel van onbelemmerde en vertrouwelijke rechtshulp. Hiermee is onderdeel (a) van de tweede onderzoeksvraag in par. . reeds beantwoord.
In deze paragraaf kom ik terug op de gesignaleerde knelpunten en zal ik antwoord geven op onderdeel (b) van de tweede onderzoeksvraag door een aantal oplossingen aan te dragen. Daarbij heb ik mij in een aantal gevallen laten inspireren
door oplossingen die zijn gekozen in het Franse en in het Engelse recht.

9.3.2

Zeer uitzonderlijke omstandigheden

In de Notaris Maas- beschikking is aanvaard dat in zeer uitzonderlijke omstandigheden het belang van vertrouwelijke communicatie met een advocaat moet wijken
voor het belang van de waarheidsvinding. Zoals in par. .. aan de orde kwam, is
het voor rechtzoekenden en advocaten niet voldoende voorzienbaar welke factoren
bij het aannemen van zeer uitzonderlijke omstandigheden de doorslag zullen geven.
Er blijft hier in ieder geval ruimte voor een individuele afweging van de rechter. Dit
uitgangspunt rijmt niet met de ratio van het verschoningsrecht en met het belang
van de rechtszekerheid voor de rechtzoekende die zich tot een advocaat wendt. De
individuele afweging die door een rechter kan worden gemaakt om te bepalen of
zeer uitzonderlijke omstandigheden worden aangenomen voldoet naar mijn mening
niet aan de legaliteitseis, omdat de rechtsgrond voor de uitzonderingen niet voorzienbaar en evenmin toegankelijk zijn en niet strikt zijn ingekaderd.
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Ten aanzien van advocaten blijkt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad dat
het vrijwel altijd gaat om verdenking van de advocaat van een als ernstig gekwalificeerd strafbaar feit. Uit recente jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat voor het
aannemen van zeer uitzonderlijke omstandigheden met name doorslaggevend wordt
geacht of de verdenking van de advocaat samenhangt met de kern van de werkzaamheden van de advocaat en of de advocaat misbruik heeft gemaakt van zijn bijzondere
positie, waardoor het vertrouwen in de beroepsuitoefening wordt aangetast.
In Frankrijk en Engeland zijn uitzonderingen op het beginsel van vertrouwelijkheid, indien wordt aangenomen dat andere, hogere belangen dienen te prevaleren, wettelijk vastgelegd. Bovendien is in beide landen in de jurisprudentie
een beperking aanvaard op de reikwijdte van het beginsel van vertrouwelijkheid
voor het geval de cliënt de advocaat heeft ingeschakeld teneinde het plegen van
een strafbaar feit mogelijk te maken of te bevorderen. In die omstandigheden
kan de advocaat of de cliënt geen beroep doen op bescherming van het beroepsgeheim, omdat dergelijke werkzaamheden niet worden geacht onder de gebruikelijke beroepsuitoefening van de advocaat te vallen. Een cliënt kan in dat geval
niet gerechtvaardigd vertrouwen dat zijn communicatie met de advocaat wordt
beschermd.
Zoals ik in par. .. aangaf, ben ik van oordeel dat ook in Nederland een
dergelijke situatie niet kan worden geacht onder de bescherming van het verschoningsrecht te vallen. Indien een advocaat wordt verdacht van het op verzoek van
of in overleg met zijn cliënten faciliteren, (mede) plegen of verhullen van een (ernstig) strafbaar feit, is een advocaat niet in hoedanigheid benaderd. Naar mijn mening staat in zo’n geval de vraag of de tussen de advocaat en zijn cliënt gewisselde
stukken door het verschoningsrecht worden beschermd los van de vraag of er zeer
uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn. De voorvragen die in dat geval gesteld zouden moeten worden, is of de cliënt de advocaat wel in hoedanigheid van
advocaat heeft benaderd en of de advocaat in hoedanigheid heeft gehandeld. Dat
is mijns inziens niet het geval.
Met het oog op de rechtszekerheid en de voorzienbaarheid is het aan te bevelen de zeer uitzonderlijke omstandigheden op grond waarvan het belang van het
verschoningsrecht dient te wijken voor het belang van de waarheidsvinding wettelijk te verankeren. Een voorbeeld van een zeer uitzonderlijke omstandigheid zou
kunnen zijn het voorkomen van levensbedreigende omstandigheden.
Daarnaast zou in de wet moeten worden vastgelegd, dat indien de cliënt de
advocaat heeft ingeschakeld teneinde het plegen van een strafbaar feit mogelijk te
maken of te bevorderen, de advocaat geen beroep kan doen op bescherming van
het beroepsgeheim, omdat dergelijke werkzaamheden niet worden geacht onder de
gebruikelijke beroepsuitoefening van de advocaat te vallen. Dit zou bijvoorbeeld
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kunnen plaatsvinden in het kader van de door mij aanbevolen uitwerking van het
in de wet opgenomen begrip ‘in hoedanigheid’ (zie par. ..).

9.3.3

Bescherming vertrouwelijke communicatie bij een doorzoeking en
waarborg deken

Zoals geconcludeerd in par. .. is de in  gewijzigde tekst van art.  Sv niet
goed doordacht en biedt deze nauwelijks handvatten voor de procedure van toetsing van een beroep op het verschoningsrecht ingeval van een doorzoeking bij een
advocaat. Deze nieuwe regeling geeft onvoldoende de gaandeweg, met het oog op
de bescherming van het beroepsgeheim en verschoningsrecht, in de jurisprudentie
ontwikkelde regels weer. Uit een aantal in par. . besproken uitspraken blijkt dat
de rechter niet altijd marginaal toetst en dat niet helder uit de jurisprudentie en
uit regelgeving voortvloeit wanneer, door wie en onder welke voorwaarden mag
worden kennis genomen van de in beslag te nemen stukken.
Bovendien is de rol van de deken bij een doorzoeking bij advocaten niet wettelijk vastgelegd. Eén van de in de jurisprudentie van het EHRM als wezenlijk
aanvaarde specifieke waarborgen van het beroepsgeheim is de inschakeling van
een onafhankelijk toezichthouder zoals de deken, om (onder meer) de advocaat
voor te lichten en toezicht te houden bij de selectie van stukken en bij de oordeelsvorming of stukken onder het verschoningsrecht vallen. Evenmin is in art.
 Sv geregeld dat, als er geen sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden,
het in beginsel aan de advocaat is om te oordelen of stukken onder het verschoningsrecht vallen, tenzij bij de rechter redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan dat
dit standpunt onjuist is.
De legaliteitseis bij de procedure van toetsing van een beroep op het verschoningsrecht bij doorzoeking en inbeslagneming bij advocaten is naar mijn mening
niet voldoende gewaarborgd. Bovendien ontbreken specifieke waarborgen ter bescherming van het beroepsgeheim. Op dit punt kan inspiratie worden geput uit
de Franse regeling op dit gebied. In art. -I CPP is een uitvoerige regeling opgenomen die het kantoor en de woning van de advocaat beschermen bij een doorzoeking ter inbeslagneming. In deze procedure is de aanwezigheid van de deken
bij een doorzoeking verplicht voorgeschreven. De deken heeft het recht zich te
verzetten tegen een voorgenomen inbeslagneming door de rechter-commissaris.
In de regeling is bepaald dat slechts de deken en de rechter-commissaris de stukken mogen inzien. De bepaling voorziet ook in een bijzondere verzetsprocedure
voor de juge des libertés et de la détention. De juge des libertés kan ook kennisnemen van de stukken. Binnen  dagen na ontvangst van de stukken volgt een
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gemotiveerde, niet voor hogere voorziening vatbare beslissing. De toetsing van
de rechtmatigheid van het beslag berust aldus bij een rechter die noch als onderzoeksrechter, noch als rechter in de hoofdzaak bij de zaak betrokken is. Deze
Franse regeling kan mijns inziens als inspiratie dienen voor een aanpassing van art.
 Sv (zie aanbeveling ).

9.3.4

Koppeling beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt
aan beroepsuitoefening advocaat

In par. .. en par. . kwam aan de orde dat in het kader van doorzoekingen
discussies worden gevoerd of stukken zijn opgesteld of uitgewisseld in het kader
van werkzaamheden, waarvan betwijfeld wordt of deze werkzaamheden van de
advocaat onder zijn ‘gebruikelijke beroepsuitoefening’ vallen. In par. .. heb
ik geconcludeerd dat het koppelen van het verschoningsrecht aan bepaalde werkzaamheden van de advocaat afbreuk doet aan de voor de vertrouwelijkheid tussen
advocaat en cliënt vereiste rechtszekerheid. Het uitbreidende palet van werkzaamheden van de advocaat zou mijns inziens geen consequenties moeten hebben voor
de reikwijdte van het verschoningsrecht, zolang de advocaat is benaderd om in
een juridische context en met het oog op zijn beroepsspecifieke kennis een rechtzoekende te adviseren en/of in rechte bij te staan en zolang de advocaat ook in die
hoedanigheid werkzaam is geweest.
In Engeland is veel jurisprudentie en literatuur voorhanden, die ter inspiratie
kunnen dienen voor een afgrenzing van wat als gebruikelijke, bij een advocaat
horende, werkzaamheden kunnen worden aangemerkt. Uit deze jurisprudentie
blijkt bijvoorbeeld, dat ‘juridisch advies’ ruim wordt uitgelegd en ook een advies
kan omvatten waarin wordt aangegeven hoe een cliënt in een bepaald geval, in
de relevante juridische context, zo voorzichtig en verstandig mogelijk zou moeten of kunnen handelen. Daarnaast volgt uit dezelfde jurisprudentie dat de advocaat in zijn hoedanigheid van advocaat moet zijn benaderd om stukken, situaties
of transacties te beoordelen door een juridische bril. De test die in Engeland in
de jurisprudentie is ontwikkeld om te beoordelen of sprake is van vertrouwelijke
communicatie tussen een advocaat en een cliënt met het oog op het verkrijgen of
verlenen van juridisch advies, kan als volgt worden samengevat: Als sprake is van
een relevante juridische context, valt alle communicatie tussen een advocaat en
de cliënt onder de bescherming van legal advice privilege, mits (i) die communicatie rechtstreeks betrekking heeft op de beroepsuitoefening van advocaat in zijn
. Zie par. . en .
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hoedanigheid van juridisch adviseur van de cliënt, en (ii) de communicatie is opgesteld met het oog op het verkrijgen of verlenen van juridisch advies of bijstand.
Zoals in par. .. aan de orde kwam, blijkt uit de voorbereidende (discussie)
stukken in het kader van de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering
de gedachte om het verschoningsrecht te koppelen aan bepaalde werkzaamheden
van de advocaat. Ook volgt hieruit, dat de Minister een aantal uitzonderingen
op de reikwijdte van het verschoningsrecht wenst te codificeren, waarin als voorbeeld wordt genoemd correspondentie tussen derden die in cc naar de verschoningsgerechtigde is verzonden. Het lijkt mij wenselijk om voorop te stellen, dat
communicatie met derden onder het verschoningsrecht kan vallen, mits er een
duidelijke link is met de dienstverlening door de advocaat en vertrouwelijkheid
is beoogd.
Vertegenwoordigers van het OM hebben in publicaties voorgesteld om de
reikwijdte van het verschoningsrecht te beperken tot uitsluitend communicatie
tussen advocaat en cliënt. Dit uitgangspunt leidt volgens hen in de praktijk tot
problemen bij doorzoekingen, waarbij, in mijn ogen onnodige, discussies ontstaan over de vraag of bepaalde stukken onder het verschoningsrecht vallen. Een
dergelijke algehele uitsluiting van communicatie met derden, acht ik in strijd met
het doel van het verschoningsrecht.
In Frankrijk is in de wet en in Orderegelgeving uitvoerig beschreven welke
informatie wordt beschermd door het secret professionnel. Een dergelijke,
niet-limitatieve, beschrijving zou onnodige discussies kunnen vermijden. In Engeland is communicatie met derden uitsluitend beschermd indien er een verband
is met een verwachte, voorgenomen of aanhangige procedure. Een dergelijke oplossing biedt het voordeel van duidelijkheid. Mijns inziens zou een beperking van
bescherming onder het verschoningsrecht tot communicatie met derden uitsluitend in de context van procedures echter te beperkt zijn. Ook bij het verlenen van
juridisch advies over een contract kan het voorkomen dat een advocaat voor een
goede advisering advies van een derde-deskundige nodig heeft.
Met het oog op de rechtszekerheid zou het aan te bevelen zijn in de wet het begrip ‘in hoedanigheid’ ten aanzien van de advocaat nader uit werken. Het Franse
recht en het Engelse recht – met uitzondering van de in Engeland gekozen oplossing ten aanzien van de communicatie met derden – kunnen als inspiratie dienen.

. par. ... en par. ...
. Zie bijv. Van der Boon .
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‘Advies’ in Wwft

Niet-procesgebonden juridische advisering, bijvoorbeeld: het geven van juridisch
advies bij het opstellen van een overeenkomst, valt in Nederland niet onder de
Wwft-vrijstelling voor de op advocaten rustende meldplicht op grond van deze
wet. Zoals ik aangaf in par. .. houdt dit naar mijn mening een te vergaande
beperking in van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt.
Deze beperking op het beroepsgeheim en het verschoningsrecht is noch in in
lijn met de derde witwasrichlijn, noch met de vóór  juni  in het Nederlandse recht te implementeren vierde witwasrichtlijn. Evenmin voldoet deze beperking aan het noodzakelijkheidsvereiste in de zin van art.  EVRM. Op dit punt
zou ook inspiratie kunnen worden opgedaan in de Franse en Engelse wetgeving.
Hierin is het verlenen van juridisch advies vrijgesteld van de meldplicht. In beide
landen geldt een uitzondering hierop als informatie is uitgewisseld of is gegeven
met het oogmerk een crimineel doel te vergemakkelijken (crime-fraud exception).
Een dergelijke oplossing kan ter inspiratie dienen voor het Nederlandse recht.
9.3.6

Corpora et instrumenti delicti

Waar voorheen als voorbeelden van ‘corpora et instrumenti delicti’ geantedateerde
documenten, vervalste stukken of afpersingsbrieven werden genoemd, lijkt (met
name) een uitspraak van de HR uit januari  ruimte te bieden voor een extensieve interpretatie van dit begrip. In par. .. concludeerde ik dat een dergelijke extensieve interpretatie zou kunnen worden opgevat als een beperking van de
reikwijdte van het verschoningsrecht. Dit lijkt op gespannen voet te staan met het
uitgangspunt, dat beperkingen op het beroepsgeheim en het verschoningsrecht
strikt moeten zijn ingekaderd en leidt bovendien tot een onwenselijke rechtsonzekerheid. Het is aan te bevelen om op dit punt in regelgeving meer helderheid te
verschaffen, met name ten aanzien van het onderdeel ‘instrumenti delicti’.
9.3.7

Aftappen communicatie

Bij het tappen van communicatie tussen een advocaat en cliënt, kan – indien het
nummerherkenningssysteem niet werkt – nog steeds een officier van justitie kennis nemen van vertrouwelijke communicatie. In par. .. concludeerde ik dat
dit in strijd is met de ratio van het verschoningsrecht. Bovendien wordt de deken
. Zie par. ...
. Par. ...
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enkel ingeschakeld als het gaat om het afluisteren van een verdachte advocaat. De
inschakeling van de deken is niet wettelijk vastgelegd.
In Frankrijk is wel in de wet de verplichting tot inschakeling van de deken
opgenomen bij de interceptie van de telefoonlijn van het kantoor of de woning
van de advocaat. Tevens is het op straffe van nietigheid verboden dat met een advocaat onderschepte communicatie wordt uitgewerkt, als de communicatie is gevoerd in het kader van de uitoefening van de rechten van de verdediging. Net als
in Frankrijk, zou in Nederland de inschakeling van de deken bij het afluisteren
van de telefoonlijn van het kantoor of de woning van de advocaat moeten worden
vastgelegd.
Het door de EHRM als afdoende sanctie aangemerkte door art. a Sv voorziene rechtsgevolg van niet-ontvankelijkheid als de vernietigingsplicht niet wordt
nageleefd, wordt niet vaak toegepast. In het merendeel van de geconstateerde
gevallen van niet-naleving van de vernietigingsplicht is de sanctie in de praktijk bewijsuitsluiting of strafvermindering. Zoals ik in par. .. aangaf wijkt de
rechtspraktijk in Nederland af van de door het EHRM als relevant aangemerkte
argumenten om de toets van art.  EVRM te kunnen doorstaan.
In deze paragraaf gaf ik tevens aan dat in  naar aanleiding van het afluisteren van advocaten door de AIVD bovendien is gebleken, dat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) onvoldoende waarborgen biedt ter bescherming van het recht op vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt en
niet voldoet aan de rechtspraak van het EHRM. Het afluisteren van advocaten
is slechts in bijzondere omstandigheden toegestaan en moet zijn voorzien van een
vorm van onafhankelijk toezicht door een orgaan dat de mogelijkheid heeft het
tappen te voorkomen of te beeïndigen. Daarnaast mogen volgens de rechter de
diensten hieruit verkregen informatie slechts in uitzonderlijke gevallen – bij voorbeeld ter voorkoming van een terroristische aanslag – en na een onafhankelijke
rechterlijke toets – aan het OM doorspelen. Thans is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wiv aanhangig. In de aanpassing van de Wiv dienen de hiervoor genoemde waarborgen te worden opgenomen.
9.3.8

Conclusie

De regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht biedt de
rechtzoekende in belangrijke mate de zekerheid dat in vertrouwen een advocaat kan worden geraadpleegd. De geheimhoudingsplicht van de advocaat is

. Zie par. .. en ...
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wettelijk vastgelegd. Zoals ik aangaf voldoet de huidige regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat in Nederland echter op
de in deze paragraaf naar voren gebrachte punten niet aan het algemene rechtsbeginsel van vertrouwelijke en onbelemmerde rechtshulp door een advocaat. Ik heb
voorts in deze paragraaf een aantal oplossingen aangedragen om de Nederlandse
regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht te verbeteren. In
par. . doe ik een aantal aanbevelingen tot aanpassing van het Nederlandse recht.
Aldus is ook subonderdeel (b) van de tweede onderzoeksvraag beantwoord.

9.4

Aanbevelingen

) Het wettelijk verankeren van het concept van de zeer uitzonderlijke omstandigheden. Als voorbeeld van een zeer uitzonderlijke omstandigheid zou kunnen worden genoemd het voorkomen van levensbedreigende omstandigheden;
) Het opnemen in de wet (Sv) van duidelijke handvatten voor de procedure van
toetsing van een beroep op het verschoningsrecht bij doorzoeking en inbeslagneming bij een advocaat, waaronder begrepen de bevoegdheid tot het kennisnemen van in beslag te nemen of in beslag genomen stukken;
) Het wettelijk verankeren van de rol van de deken bij doorzoeking en inbeslagneming bij een advocaat en bij het tappen van communicatie met een advocaat;
) Het uitwerken van het in de wet opgenomen begrip ‘in hoedanigheid’, in
die zin dat zowel procesgerelateerde werkzaamheden van de advocaat als
niet-procesgerelateerde werkzaamheden onder de reikwijdte van het verschoningsrecht vallen, zolang de advocaat is benaderd om in een juridische context
en met het oog op zijn beroepsspecifieke kennis een rechtzoekende te adviseren en/of in rechte bij te staan. Daarbij moet ook worden bepaald dat indien
de cliënt de advocaat heeft ingeschakeld teneinde het plegen van een strafbaar
feit mogelijk te maken of te bevorderen, de advocaat geen beroep toekomt op
bescherming van het beroepsgeheim, omdat dergelijke werkzaamheden niet
worden geacht onder de gebruikelijke beroepsuitoefening van de advocaat te
vallen;
) Het verlenen van niet-procesgebonden juridische advisering onder de
Wwft-vrijstelling laten vallen. Hierbij dient een uitzondering te worden opgenomen voor het geval dat juridisch advies is verleend met het oog op witwassen of financiering van terrorisme of als de advocaat weet dat de cliënt juridisch advies van de advocaat verlangt teneinde witwassen of financiering van
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terrorisme te faciliteren. Een eerste verkennend gesprek dient vrijgesteld van
de meldingsplicht te blijven om de advocaat in de gelegenheid te stellen zijn
(potentiële) cliënt bepaalde voorgenomen transacties af te raden of zich als advocaat terug te trekken;
) Het in de wet bevestigen dat communicatie met derden onder de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht valt, mits er een duidelijke link is met de
dienstverlening door de advocaat en vertrouwelijkheid is beoogd.
) Het vaststellen van duidelijke richtlijnen voor een strikte inkadering van het
begrip ‘corpora et instrumenti delicti’;
) Het wijzigen van de wettelijke regeling ten aanzien van de telefoontap, waarbij
het primaat niet langer bij de officier van justitie ligt. Het in de wet opnemen
van garanties, dat ook bij het uitoefenen van toezichtbevoegdheden door andere instanties, zoals de AIVD, voldoende waarborgen worden ingebouwd ter
bescherming van de vertrouwelijkheid van communicatie tussen advocaat en
cliënt.
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De geheimhoudingsplicht en het
verschoningsrecht van de advocaat
Een onderzoek naar het beginsel van vertrouwelijkheid
tussen advocaat en cliënt in rechtsvergelijkend perspectief

In hoofdstuk  heb ik het doel en de opzet van mijn onderzoek weergegeven.
Mijn onderzoek richt zich op de toepassing van het beginsel van vertrouwelijkheid
tussen advocaat en cliënt in de Nederlandse rechtsorde. Vertrouwelijkheid in de
relatie tussen de advocaat en zijn cliënt wordt van wezenlijk belang geacht voor
het goed kunnen vervullen van de rol van de advocaat in de rechtsbedeling. Een
rechtzoekende die een advocaat nodig heeft om inzicht te krijgen in zijn rechtspositie of om zijn rechten te kunnen effectueren, moet de kwestie die hij aan de
advocaat voorlegt in volstrekte vertrouwelijkheid kunnen bespreken. Voorkomen
moet worden dat een rechtzoekende uit angst voor openbaarheid bepaalde, met
het oog op de juridische advisering relevante, feiten niet met zijn advocaat deelt.
De vertrouwelijkheid in de relatie advocaat-cliënt wordt in Nederland gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht van de advocaat en, in het verlengde
daarvan, het verschoningsrecht. Dit laatste houdt kort gezegd in: het recht van
de advocaat om tegenover iedereen, ook tegenover de rechter, zijn geheimhoudingsplicht ten aanzien van zijn cliënt gestand te kunnen doen. De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat zijn summier wettelijk geregeld. De omvang en reikwijdte ervan zijn voornamelijk in de jurisprudentie
ingevuld.
In  heeft de Hoge Raad in de Notaris Maas-beschikking bepaald dat het
verschoningsrecht van bepaalde beroepsbeoefenaren met een vertrouwenspositie is gebaseerd op een in Nederland geldend algemeen rechtsbeginsel. Op
grond van dit algemene rechtsbeginsel moet bij het inschakelen van deze vertrouwenspersonen het belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, wijken voor het maatschappelijk belang dat ‘ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor
. HR  maart , NJ ,  (ECLI:NL:HR::AC), m.nt. WLH onder HR 
oktober , NJ , .
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openbaarmaking van het besprokene tot hen moet kunnen wenden voor bijstand
en advies’. De advocaat is één van de hier bedoelde vertrouwenspersonen. Dit algemene rechtsbeginsel beoogt rechtzoekenden de zekerheid te bieden, dat ze in
volstrekte vertrouwelijkheid een advocaat kunnen raadplegen teneinde onbelemmerde toegang te hebben tot bijstand en verdediging door een advocaat in juridische procedures en tot deskundig juridisch advies door een advocaat. Uit de
Notaris- Maas beschikking vloeit ook voort dat eventuele beperkingen en uitzonderingen op dit algemene rechtsbeginsel met het oog op de rechtszekerheid slechts
in zeer uitzonderlijke omstandigheden toelaatbaar zijn.
De destijds door de Hoge Raad gemaakte belangenafweging staat onder druk.
Uit een aantal maatschappelijke ontwikkelingen blijkt van een tendens om meer
beperkingen op dit rechtsbeginsel toe te laten. Een van deze ontwikkelingen is dat
de afgelopen jaren een toenemend belang wordt gehecht aan criminaliteitsbestrijding en de bevordering van veiligheid. In politieke discussies en in publieke uitingen van of namens het OM wordt in dit verband wel als argument gebruikt dat
de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat een hinderpaal vormen in de strijd tegen criminaliteit en naar reikwijdte en omvang beperkt
zouden moeten worden. Uit recente wetgeving en wetsvoorstellen kan worden
afgeleid dat de wetgever gevoelig is voor dit argument en geneigd is het belang
van het voorkomen en bestrijden van criminaliteit te laten prevaleren boven het
beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt.
In mijn onderzoek evalueer ik de huidige Nederlandse regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat. Ik heb daarbij onderzocht of en zo ja, onder welke voorwaarden uitzonderingen en beperkingen
toelaatbaar zijn, zonder afbreuk te doen aan het algemene rechtsbeginsel dat vertrouwelijke communicatie tussen de advocaat en cliënt beoogt te waarborgen.
Daarbij heb ik de in de Nederlandse rechtsorde doorwerkende hoofdregels en minimumvoorwaarden die voortvloeien uit Europese regelgeving en uit de jurisprudentie van het EHRM en het HvJ EU betrokken.
. Zie bijv. het kabinetsstandpunt d.d.  oktober  inzake het WRR- rapport , Kamerstukken II /,  , nr. , p. . Zie ook het door het kabinet in  gepresenteerde veiligheidsprogramma “Naar een veiliger samenleving”, Kamerstukken II -,
 , nr. .
. Zie bijv. Mooijen , Van der Boon . Beantwoording Kamervragen van  augustus
, Kamerstukken II -, Aanhangsel .
. Zie art.  jo  lid  van de Wet ter voorkoming en financiering van witwassen en
terrorisme (Wwft). Zie de MvT bij de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding
financieel-economische criminaliteit, Kamerstukken II -,  , nr. , p. , 
en . Zie de brief van de minister van justitie en veiligheid aan de Tweede Kamer d.d. 
november , kenmerk .
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De twee hoofdvragen die centraal staan in dit onderzoek luiden als volgt:
) In hoeverre zijn naar huidig Nederlands en Europees recht beperkingen en uitzonderingen toelaatbaar op het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat
en cliënt in de Nederlandse samenleving?
) (a) Voldoet de huidige regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat in Nederland aan het algemene rechtsbeginsel van
vertrouwelijke en onbelemmerde rechtshulp door een advocaat;
(b) Voor zover de huidige regeling niet voldoet: op welke wijze zou deze moeten worden aangepast?
Ter inspiratie voor het aandragen van eventuele andere oplossingen voor mogelijke verbeterpunten in de Nederlandse regeling heb ik ook de rechtssystemen van
Frankrijk en Engeland onderzocht.
In hoofdstuk  heb ik in grote lijnen een beeld geschetst van het beroep advocaat,
zoals dat in Nederland, Frankrijk en Engeland werd en wordt uitgeoefend. Het
beroepsgeheim van de advocaat in de drie onderzochte landen vloeit immers voort
uit de aard van het door de advocaat uitgeoefende beroep en is van oudsher gekoppeld aan de rol en de specifieke kenmerken van het beroep advocaat. Ik ben in
dit hoofdstuk nagegaan of in de drie onderzochte landen “de aard van het beroep”
van de advocaat wel voldoende overeenkomsten heeft om een zinvolle vergelijking
te maken van het beginsel van vertrouwelijkheid in de onderzochte landen. Dat is
naar mijn mening het geval.
Ondanks verschillen in beroepsregulering, organisatie en op sommige punten ook wijzen van beroepsuitoefening, vervult de advocaat in de drie landen een
centrale rol in de rechtsbedeling en in de effectuering van rechten van rechtzoekenden. De advocaat vervult hiermee een belangrijke maatschappelijke taak. In
Nederland wordt als kerntaak van de advocaat aangemerkt het waarborgen van de
rechtspositie van zijn cliënt. De advocaat vervult deze taak zowel door het geven
van juridisch advies als door het vertegenwoordigen en verdedigen van cliënten in
juridische procedures en conflicten. In Frankrijk is de advocaat een auxiliaire de
justice, die bijdraagt aan de rechtsbedeling door het adviseren, bijstaan en vertegenwoordigen van de cliënt. In Engeland hebben de solicitor en de barrister eveneens een belangrijke rol in de rechtsbedeling en worden zij geacht voor rechtzoekenden de toegang tot het recht en de rechter te verzekeren. Zowel de solicitor als
de barrister heeft de taak om cliënten van juridisch advies en juridische bijstand
te voorzien. Daarnaast vertegenwoordigen en verdedigen zij hun cliënten in gerechtelijke procedures.
Om zijn kerntaak goed te kunnen vervullen worden in Nederland, Frankrijk
en Engeland aan de advocaat bepaalde eisen gesteld en moeten de advocaat en zijn
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beroepsuitoefening aan een aantal specifieke kenmerken voldoen. Deze eisen zijn
in de drie landen vastgelegd in de wet en in beroeps- en gedragsregels. In de drie
rechtsstelsels zijn er wettelijke bepalingen die de rol van de advocaat in de rechtsbedeling en in de rechtspleging bevestigen. In Nederland, Frankrijk en Engeland
worden eisen gesteld aan de deskundigheid van de advocaat. Ook zijn er toelatingseisen, opleidingsvereisten en ervaringseisen. Er wordt gereguleerd toezicht
gehouden en er is gedrags- en tuchtrecht om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. In Engeland staat de solicitor, anders dan advocaten in Nederland en Frankrijk, ook onder rechterlijk toezicht. In de drie landen zijn voor het
merendeel gelijke of vergelijkbare kernwaarden van de advocaat benoemd, waaronder de kernwaarde ‘vertrouwelijkheid’.
In hoofdstuk  heb ik voor ieder van de gekozen rechtstelsels beschreven wat de
grondslag en wat de functie is van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen de
advocaat en zijn cliënt.
In Nederland wordt het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en client gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de
advocaat. In Frankrijk wordt de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen
advocaat en cliënt gewaarborgd door het secret professionnel en in Engeland door
het legal professional privilege. In de drie landen rust op de advocaat een geheimhoudingsplicht jegens zijn cliënt. In Nederland en Frankrijk vloeit de geheimhoudingsplicht van de advocaat voort uit de aard van zijn beroep en is deze wettelijk
verankerd. In Engeland vloeit voor solicitors de verplichting tot geheimhouding
van de met de cliënt gevoerde communicatie enerzijds voort uit de overeenkomst
met de cliënt en berust deze anderzijds op de equity doctrine of confidentiality.
Voor de barrister is de verplichting tot vertrouwelijkheid – tenzij de barrister
rechtstreeks door een cliënt is ingeschakeld – gebaseerd op de equity doctrine of
confidentiality. Deze equity regel is gebaseerd op het algemene belang dat vertrouwelijke professionele communicatie moet worden beschermd.
In Nederland berust het verschoningsrecht op een algemeen rechtsbeginsel
dat meebrengt dat bij bepaalde vertrouwenspersonen, waaronder advocaten, ‘het
maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat een ieder zich vrij en zonder vrees voor
openbaarmaking van het besprokene om bijstand en advies tot hen moet kunnen
wenden’. Op grond van een belangenafweging prevaleert in het Nederlandse
. Indien de barrister rechtstreeks door de cliënt wordt ingeschakeld vloeit voor solicitors de
verplichting tot geheimhouding van de met de cliënt gevoerde communicatie deels voort uit
de overeenkomst met de cliënt.
. Zie noot .
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recht dit maatschappelijke belang van het ‘vertrouwelijk met bepaalde beroepsbeoefenaren’, waaronder advocaten, kunnen spreken boven het maatschappelijke
belang dat ‘de waarheid in rechte aan het licht komt.’
Ook in Engeland is aanvaard dat het legal professional privilege is gegeven
in het algemeen belang van de rechtspleging (the interests of justice) en van een
goede rechtsbedeling (administration of justice). Net als in Nederland voor het
verschoningsrecht geldt is in Engeland de grondslag voor het legal professional
privilege gebaseerd op een afweging van twee botsende maatschappelijke belangen, waarbij het belang dat wordt gediend door het legal professional privilege
dient te prevaleren. Het gaat enerzijds om het belang van de waarheidsvinding en
anderzijds om het algemene belang dat een ieder toegang moet hebben tot professioneel en gedegen juridisch advies en bijstand en daarbij verzekerd moet zijn van
onbelemmerde communicatie met een advocaat. In Frankrijk is de advocaat aangemerkt als één van de confidents nécessaires: een voor de samenleving onmisbare
beroepsbeoefenaar waarvan men het in het algemeen belang acht dat men deze
in volstrekte vertrouwelijkheid kan raadplegen. In Frankrijk heeft in de jurisprudentie niet zo’n duidelijke belangenafweging plaastgevonden als in Nederland en
Engeland, maar ook in Frankrijk heeft het secret professionnel voorrang boven andere maatschappelijke belangen, waaronder het belang van de waarheidsvinding.
Uit dit hoofdstuk komt naar voren dat in Nederland, Frankrijk en Engeland
de bescherming van de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt een algemeen
maatschappelijk belang dient, dat erop gericht is aan de rechtzoekende onbelemmerde toegang tot deskundig juridisch advies van en noodzakelijke juridische bijstand door een advocaat in en buiten rechte te garanderen. Er wordt in de drie
rechtstelsels van uit gegaan dat cliënten advocaten niet zullen raadplegen dan
wel niet volledige openheid van zaken zullen geven, als zij niet zouden kunnen
vertrouwen op gegarandeerde geheimhouding. Het uitgangspunt in Nederland,
Frankrijk en Engeland is, dat het ontbreken van gegarandeerde vertrouwelijkheid
tot gevolg zou kunnen hebben dat bepaalde personen ervan worden weerhouden
deskundige hulp te zoeken.
In hoofdstuk  heb ik uit Europese regelgeving en jurisprudentie van het EHRM
en HvJ EU een aantal hoofdregels en minimumvoorwaarden ter bescherming van
vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt geïnventariseerd en geanalyseerd. Deze hoofdregels en minimumwaarborgen maken onderdeel uit van de
toetsingscriteria in mijn onderzoek.
In diverse Europese regelingen is het beroepsgeheim van de advocaat opgenomen. Het beroepsgeheim van de advocaat wordt hierin erkend als algemeen fundamenteel beginsel, dat gemeenschappelijk is voor de beroepsuitoefening van de
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advocaat binnen de Europese Unie en ten grondslag ligt aan de op advocaten in
de EU toepasselijke beroeps- en gedragsregels. Het uitgangspunt dat het beginsel
van vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt bescherming geniet in
een groot aantal ons omringende West-Europese staten, komt bijvoorbeeld naar
voren in () een Gedragscode en een Handvest van de CCBE, de overkoepelende
organisatie van Europese balies, () een aanbeveling van het Comité van de Ministers van de Raad van Europa en () een aantal Europese richtlijnen. Daarnaast
wordt het beginsel van vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt ook
beschermd in de jurisprudentie van het EHRM en van het HvJ EU.
In het EVRM is de bescherming van vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt niet expliciet geregeld, maar algemeen wordt aanvaard dat de
dubbele grondslag voor de bescherming van het beroepsgeheim wordt gevonden
in art.  en art.  EVRM.
De bescherming van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en client op grond van art.  EVRM is niet absoluut, in die zin dat het in uitzonderlijke
gevallen dient te wijken voor een ander maatschappelijk algemeen belang. Op
grond van de jurisprudentie van het EHRM is een inbreuk op of beperking van
het beroepsgeheim van de advocaat slechts in bijzondere omstandigheden toegestaan. Een dergelijke inbreuk moet in ieder geval voldoen aan de legaliteitstoets,
de legitimiteitstoets en de noodzakelijkheidstoets. Bovendien moeten er adequate
en toereikende waarborgen zijn ter bescherming van het beroepsgeheim en ter
voorkoming van mogelijke misbruik en willekeur door de overheid. Zowel de
uitzonderingen op en beperkingen van het beroepsgeheim als de waarborgen ter
bescherming van het beroepsgeheim dienen bij voorkeur een wettelijke basis te
hebben. Als adequate en toereikende waarborgen zijn door het EHRM bijvoorbeeld aangemerkt: de (voorafgaande) controle of machtiging door een rechter; de
aanwezigheid tijdens een doorzoeking ter inbeslagneming van een onafhankelijke
waarnemer of toezichthouder; de mogelijkheid van een effectief rechtsmiddel om
een inbreuk op het beroepsgeheim aan te vechten, en; indien nodig, het kennisnemen van de communicatie overlaten aan een rechter die niet betrokken is bij de
procedures en die een geheimhoudingsplicht heeft.
Ook uit de rechtspraak van het HvJ EU blijkt dat het beroepsgeheim van de
advocaat wordt beschermd. De vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt dient
het in alle lidstaten als belangrijk erkende vereiste, dat elke justitiabele de mogelijkheid moet hebben in alle vrijheid een advocaat te raadplegen, wiens beroep
het is, onafhankelijk juridisch advies te geven aan eenieder die het behoeft. Dit
beginsel, ook wel aangeduid als legal privilege, wordt in het recht van de EU gezien als een deelbeginsel van het meer omvattende verdedigingsbeginsel. Om in
aanmerking te komen voor bescherming van het beroepsgeheim op het niveau
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van het recht van de Europese Unie, moet de met de advocaat gevoerde communicatie hebben plaatsgevonden in het kader van het recht van verdediging van de
cliënt en moet er sprake zijn van communicatie met een onafhankelijke advocaat.
In de Europese anti-witwasrichtlijnen wordt zowel in de considerans als in de
bepalingen zelf, uitdrukkelijk rekening gehouden met het beroepsgeheim van de
advocaat. Het EHRM heeft geconcludeerd dat de uit deze anti-witwasrichtlijnen
voortvloeiende meldingsplicht voor advocaten, zoals deze in Frankrijk is geïmplementeerd, geen disproportionele inbreuk vormt op het beroepsgeheim van advocaten als beschermd door art.  EVRM. Het EHRM hechtte belang aan de wijze
waarop in de Franse wetgeving een uitzondering op de meldingsplicht is opgenomen. Als gevolg van deze uitzondering zijn zowel werkzaamheden betrekking
hebbende op gerechtelijke procedures als het verlenen van juridisch advies vrijgesteld van de meldingsplicht, tenzij de informatie is verkregen met het oogmerk
van witwassen of financieren van terrorisme, of in de wetenschap dat de client
advies verlangt met als doel het witwassen van geld of financieren van terrorisme.
Een andere belangrijke waarborg voor het beroepsgeheim achtte het Hof de bepaling dat de meldingen aan de deken moeten worden gedaan. Het HvJ EG heeft
ten aanzien van de meldingsplicht voor advocaten, zoals deze voortvloeide uit de
tweede witwasrichtlijn, geoordeeld dat deze geen inbreuk maakt op het recht van
een eerlijk proces ex art.  EVRM.
In hoofdstuk  wordt de huidige Nederlandse regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat beschreven. In Nederland
geldt de verplichting tot geheimhouding van de advocaat als een ‘fundamenteel
rechtsbeginsel dat de advocaat in de uitoefening van zijn beroep in acht moet
nemen en waarop cliënten met het oog op de juiste behartiging van hun belangen onvoorwaardelijk moeten kunnen vertrouwen’. De geheimhoudingsplicht
is wettelijk verankerd. Opzettelijke schending van de geheimhoudingsplicht door
de advocaat is strafbaar gesteld. Daarnaast kunnen tegen een advocaat die de geheimhoudingsplicht schendt tuchtrechtelijke maatregelen worden genomen.
Aan de geheimhoudingsplicht van de advocaat is ook diens recht gekoppeld
om zich, ten aanzien van hetgeen hem in die hoedanigheid is toevertrouwd, van
de getuigplicht te verschonen. Dit verschoningsrecht zorgt er kort gezegd voor,
dat de advocaat tegenover iedereen, ook tegenover de rechter en andere instanties
mag zwijgen over zaken die onder zijn geheimhoudingsplicht vallen. Het verschoningsrecht van de advocaat vindt zijn grondslag in een in Nederland geldend algemeen rechtsbeginsel. Dit rechtsbeginsel brengt met zich mee dat het algemeen
. Zie noot .
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maatschappelijk belang van waarheidsvinding moet wijken voor het algemeen
maatschappelijk belang van vertrouwelijke en onbelemmerde rechtshulp.
Het verschoningsrecht van de advocaat wordt ook beschermd in een aantal
specifieke rechtsgebieden en procedures. De wetgever heeft bijvoorbeeld bepaald,
dat tegen verschoningsgerechtigden een aantal strafvorderlijke bevoegdheden niet
kan worden toegepast.
De wet- en regelgeving ten aanzien van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht is summier zodat de invulling hiervan grotendeels aan de rechter is
overgelaten. De jurisprudentie en literatuur bieden voor een groot deel voldoende
aanknopingspunten om in individuele gevallen te kunnen beoordelen of communicatie of stukken onder het verschoningsrecht vallen. Uit vaste rechtspraak komt
naar voren dat het verschoningsrecht een wezenlijke rol vervult in de toegang
van de rechtzoekende tot onbelemmerde rechtshulp. De geheimhoudingsplicht
en het verschoningsrecht zijn echter niet absoluut, in die zin dat de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht opzij kunnen worden gezet door een wettelijke plicht of in uitzonderlijke gevallen kunnen worden doorbroken als andere,
hogere, belangen prevaleren.
Ik heb in dit hoofdstuk een aantal knelpunten in de Nederlandse huidige regeling gesignaleerd, waaruit naar voren komt dat de regelgeving en de toepassing
van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht in de praktijk in sommige
gevallen leiden tot rechtsonzekerheid, dan wel dat de regelgeving onvoldoende
duidelijk of inzichtelijk is. Daarnaast heb ik gesignaleerd dat een aantal regels, de
uitleg of de toepassing ervan, niet voldoet aan het noodzakelijkheidsvereiste of
strijdig is met het doel van het verschoningsrecht. Ik heb geconcludeerd dat de
Nederlandse regeling op deze punten niet voldoet aan het algemene rechtsbeginsel
van vertrouwelijke en onbelemmerde rechtshulp door een advocaat.
In hoofdstuk  komt de regeling van het secret professionnel in Frankrijk aan de
orde. Het secret professionnel vormt een van de wezenskenmerken van de beroepsuitoefening door de advocaat. Het secret professionnel omvat zowel het recht van
de advocaat en de cliënt op vertrouwelijke communicatie tussen hen als de plicht
van de advocaat tot geheimhouding. De advocaat is de confident nécessaire van
de cliënt. Het wordt als een algemeen maatschappelijk belang gezien dat een ieder
zich in vertrouwen en zonder vrees voor openbaarmaking tot een advocaat kan
wenden voor juridische bijstand en advies. Het beroepsgeheim van de advocaat is
van openbare orde, algemeen (ten aanzien van eenieder geldend), absoluut en niet
beperkt in tijd. Een advocaat kan niet verplicht worden als getuige in rechte een
verklaring af te leggen.

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 440

31/07/2017 16:02:34

Samenvatting

441

Het secret professionnel van de advocaat is vastgelegd en vloeit voort uit wettelijke bepalingen, uitvoerende regelgeving en orderegels. Het is wettelijk vastgelegd
dat onder de reikwijdte van het beroepsgeheim zowel adviserende werkzaamheden
als procesgerelateerde werkzaamheden vallen. Ondanks de ondubbelzinnige wetstekst, zijn er nog steeds uitspraken, met name van de strafkamer van de Cour de
Cassation, waarin voor de reikwijdte van de secret professionnel een onderscheid
wordt gemaakt tussen proceswerkzaamheden van de advocaat en juridisch advieswerkzaamheden. Schending van het beroepsgeheim door de advocaat en andere
confidents nécessaires is strafbaar gesteld. Daarnaast kunnen tegen een advocaat
die de geheimhoudingsplicht schendt tuchtrechtelijke maatregelen worden genomen.
De wetgever heeft aan de bevoegdheid tot het inroepen van het secret professionnel gekoppeld dat tegen advocaten een aantal strafvorderlijke bevoegdheden
niet kan worden toegepast. Zo geniet het kantoor van de advocaat speciale bescherming. Doorzoeking en inbeslagneming bij een advocaat mag op grond van
de wet slechts onder strikte voorwaarden geschieden. Art. - CPP regelt uitvoerig de specifieke procedure van doorzoeking en inbeslagneming bij een advocaat.
Eén van de waarborgen ter bescherming van het secret professionnel die hierin
is opgenomen is de verplichte tussenkomst van de deken. In de regeling is opgenomen dat slechts de deken en de rechter-commissaris stukken mogen inzien
om te beoordelen of deze stukken in beslag kunnen worden genomen. Art. -
CPP voorziet ook in een speciale verzetsprocedure voor de juge des libertés et de
la détention.
Hoewel de secret professionnel in Frankrijk als een absoluut beginsel wordt beschouwd, is in de reikwijdte een aantal uitzonderingen en beperkingen aanvaard.
In hoofdstuk  wordt het legal professional privilege in Engeland behandeld. Het
legal professional privilege wordt in het Engelse recht beschouwd als een belangrijk algemeen rechtsbeginsel in common law en als een fundamenteel mensenrecht, dat wordt beschermd door art.  en  EVRM. Het legal professional privilege kan worden vergeleken met het Nederlandse verschoningsrecht. Een verschil
is dat het in Engeland de cliënt is die de zeggenschap heeft over legal professional
privilege. De cliënt of namens hem zijn advocaat kan met een beroep op legal professional privilege niet worden verplicht om vertrouwelijke communicatie over te
leggen of daarin inzage te geven.
Het is sinds het arrest Three Rivers  algemeen aanvaard dat legal professional
privilege één overkoepelend beginsel is, dat kan worden onderverdeeld in twee
complementaire onderdelen, te weten legal advice privilege en litigation privilege.
Kort gezegd beschermt legal advice privilege de communicatie tussen advocaat en
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cliënt gericht op het geven of verkrijgen van juridisch advies, zowel in het kader
van (voorgenomen, te verwachten of aanhangige) procedures als daarbuiten. Litigation privilege beschermt (a) communicatie tussen een cliënt en/of zijn advocaat
enerzijds en derden anderzijds en (b) documenten opgesteld door of in opdracht
van de cliënt, waarbij geldt dat deze communicatie of documenten zijn opgesteld
met als voornaamste doel het verkrijgen van informatie of juridisch advies ter
voorbereiding van een (voorgenomen, aanhangige of te verwachten) gerechtelijke
procedure.
De twee belangrijkste verschillen tussen legal advice privilege en litigation
privilege zijn het feit dat litigation privilege ook communicatie met derden beschermt en dat voor een beroep op litigation privilege een link met een gerechtelijke procedure is vereist.Voor beide subonderdelen geldt, dat er sprake moet zijn
van vertrouwelijke communicatie en vertrouwelijke documenten. Er is in Engeland veel jurisprudentie en literatuur voorhanden op grond waarvan de omvang
en reikwijdte van dit beginsel nader is ingevuld.
Legal professional privilege wordt beschouwd als een absoluut beginsel, in die
zin dat het niet opzij gezet kan worden door een ander publiek belang in specifieke omstandigheden te laten prevaleren. Er is in dat opzicht geen ruimte voor
een belangenafweging door de rechter in individuele gevallen. Er zijn echter grenzen aan de reikwijdte van legal professional privilege. Het legal professional privilege kan in bijzondere gevallen worden beperkt op grond van een, in heldere
en ondubbelzinnige bewoordingen opgestelde, wettelijke regeling. Een dergelijke
wettelijke regeling mag bovendien niet in strijd zijn met de Human Rights Act
 en moet in overeenstemming zijn met fundamenteel EU recht. Daarnaast is
er een aantal in de jurisprudentie aanvaarde uitzonderingen of beperkingen, waarvan de belangrijkste de crime/fraud exception is.
In hoofdstuk  zijn de wijzen het beginsel van vertrouwelijkheid in Nederland,
Frankrijk en Engeland wordt beschermd met elkaar vergeleken. Ik heb in de eerste plaats de rol van de advocaat, de kernwaarden en de beroepsuitoefening van de
advocaat in de drie landen vergeleken. Zoals in dit hoofdstuk aangegeven bevat
het beroep van advocaat en de beroepsuitoefening in Nederland, Frankrijk en Engeland in grote lijnen veel overeenkomsten. De advocaat vervult in de drie landen
een centrale rol in de rechtsbedeling en in de effectuering van rechten van rechtzoekenden die zich tot hen wenden. De advocaat heeft als kerntaak de rechtspositie van zijn cliënt te waarborgen en doet dit zowel door het geven van juridisch
advies als door het vertegenwoordigen en bijstaan van cliënten in juridische procedures en conflicten. Om zijn kerntaak goed te kunnen vervullen worden aan de
advocaat bepaalde eisen gesteld en moet de advocaat en zijn beroepsuitoefening
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aan bepaalde specifieke kenmerken voldoen. In de drie landen gelden vergelijkbare beginselen, ofwel kernwaarden, die noodzakelijk worden geacht voor de beroepsuitoefening van de advocaat.
In de tweede plaats heb ik de functie van het beginsel van vertrouwelijkheid
tussen advocaat en cliënt vergeleken. In de drie gekozen rechtstelsels dient de bescherming van de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt een algemeen maatschappelijk belang, te weten: de onbelemmerde toegang tot deskundig juridisch
advies van en noodzakelijke bijstand door de advocaat in en buiten rechte. In de
drie landen prevaleert het algemeen belang van de onbelemmerde rechtshulp door
de advocaat boven het algemeen belang van de waarheidsvinding. Dit belang kan
in de drie rechtsstelsels slechts in uitzonderlijke gevallen worden beperkt of opzij
gezet.
Ten slotte heb ik diverse aspecten van de bescherming van vertrouwelijkheid
tussen advocaat en cliënt vergeleken. Daarbij vielen met name de volgende overeenkomsten en verschillen op.
In de relatie tussen de advocaat en cliënt is het in Nederland en Frankrijk de
advocaat degene die beslist of hij al dan niet een beroep zal doen op zijn beroepsgeheim. In Engeland berust dit recht bij de cliënt.
In de drie landen wordt ervan uitgegaan dat voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van de communicatie met een cliënt de advocaat in hoedanigheid
van advocaat moet zijn benaderd en hebben opgetreden. De uitleg hiervan bevat
in Nederland, Frankrijk en Engeland grotendeels overeenkomsten.
In de drie rechtstelsels kan een cliënt een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. In Engeland geldt in de context van een beroep op legal advice privilege
een engere interpretatie van het begrip cliënt dan in Frankrijk, en waarschijnlijk
ook dan in Nederland.
In Nederland, Frankrijk en Engeland is het uitgangspunt dat onder de gebruikelijke beroepsuitoefening van een advocaat zowel procesgerelateerde werkzaamheden vallen als juridische advisering. In Frankrijk is in de wet opgenomen dat
het secret professionnel betrekking heeft op alle werkzaamheden van de advocaat,
daaronder begrepen het verlenen van juridisch advies. In Engeland wordt in de
context van een beroep op legal professional privilege het begrip juridisch advies
ruim uitgelegd. In Frankrijk strekt de bescherming van het secret professionnel
zich ook uit tot communicatie tussen advocaten onderling, met uitzondering van
communicatie die is voorzien van de vermelding “officielle”. De twee andere landen kennen een minder vergaande bescherming van correspondentie met de advocaat van de wederpartij. In Engeland is de communicatie met derden aan striktere
voorwaarden gebonden om te worden beschermd met een beroep op vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt dan in Nederland en Frankrijk.
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Bij een doorzoeking ter inbeslagneming bij een advocaat geldt in Frankrijk,
anders dan in Nederland en Engeland een gedetailleerde wettelijke regeling. In
deze regeling is ook de rol van de deken bij een inbeslagneming wettelijk vastgelegd. In de drie landen vallen stukken die voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend (corpora et instrumenti delicti ) niet
onder de bescherming van het beroepsgeheim van de advocaat. In de drie rechtsstelsels geldt in ieder geval het uitgangspunt dat het door een advocaat meewerken
aan en verhullen van strafbare feiten niet kan worden geacht onder de gebruikelijke beroepsuitoefening van een advocaat te vallen. Communicatie tussen een advocaat en cliënt die onder deze noemer valt verdient geen bescherming.
In Nederland, Frankrijk en Engeland verzet de wet zich niet tegen het afluisteren en opnemen van communicatie waaraan een advocaat deelneemt. In Frankrijk is in de wet de verplichting tot inschakeling van de deken opgenomen bij de
interceptie van de telefoonlijn van het kantoor of de woning van de advocaat. Art.
- CPP verbiedt op straffe van nietigheid de uitwerking van de met een advocaat gevoerde onderschepte telecommunicatie, als deze communicatie is gevoerd
in het kader van de uitoefening van de rechten van de verdediging. Dit is anders
dan in Nederland, waar uitgewerkte tapverslagen die mededelingen bevatten die
beschermd worden door het verschoningsrecht moeten worden vernietigd. In Nederland geldt thans anders dan in Frankrijk en Engeland een nummerherkenningssysteem.
Anders dan in Engeland en Frankrijk kent Nederland geen vrijstelling voor de
meldplicht die voortvloeit uit de derde witwasrichtlijn ten aanzien van het verlenen van juridisch advies door advocaten dat plaatsvindt buiten de context van
een gerechtelijke procedure. Daarnaast is de meldplicht in Nederland gekoppeld
aan ongebruikelijke transacties, terwijl deze in Engeland en Frankrijk kort gezegd
geldt ten aanzien van verdachte transacties in de zin van de derde witwasrichtlijn.
In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk ) heb ik de twee onderzoeksvragen beantwoord. Met het oog op de beantwoording van de onderzoeksvragen heb ik de huidige Nederlandse regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht
van de advocaat getoetst aan (i) het algemene rechtsbeginsel zoals dat in  is
aanvaard in de Notaris Maas- beschikking van de Hoge Raad, en aan (ii) de minimumwaarborgen die voortvloeien uit de relevante jurisprudentie van het EHRM
en het HvJ EU.
Ten aanzien van de eerste onderzoeksvraag heb ik geconcludeerd dat zowel
naar huidig Nederlands als Europees recht in uitzonderlijke omstandigheden
het beginsel van vertrouwelijkheid tussen de advocaat en zijn cliënt kan worden beperkt of opzij gezet. Om ervoor te waken dat het doel van het algemene
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rechtsbeginsel nog wordt bereikt moeten eventuele beperkingen of uitzonderingen
voldoen aan het beginsel van rechtszekerheid en onderworpen worden aan een legaliteitstoets, een legitimiteitstoets en een noodzakelijkheidstoets. Bovendien zijn
dergelijke beperkingen/uitzonderingen slechts toelaatbaar indien ze zijn voorzien
van specifieke garanties ter bescherming van het beroepsgeheim.
Als antwoord op de tweede onderzoeksvraag stel ik voorop dat de regeling
van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht in Nederland de rechtzoekende in belangrijke mate de zekerheid biedt dat in vertrouwen een advocaat
kan worden geraadpleegd. Echter, zoals in hoofdstuk  is besproken, kan een aantal knelpunten worden gesignaleerd ten aanzien waarvan moet worden geconcludeerd dat de huidige regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht niet aan het algemene rechtsbeginsel van onbelemmerde en vertrouwelijke
rechtshulp voldoet. In dit hoofdstuk heb ik een aantal oplossingen voorgesteld om
de Nederlandse regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht
te verbeteren en daarvoor acht aanbevelingen gedaan. Daarbij heeft het Franse en
het Engelse recht mede tot inspiratie gediend.
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SUMMARY

The obligation to observe secrecy and
the right to refuse to give evidence
on the part of the lawyer
Comparative law research on the principle of
confidentiality between lawyer and client

In chapter  I have presented the objective and the layout of my research. My research is focused on the application of the principle of confidentiality between
lawyer and client in the Dutch legal system. Confidentiality in the relationship
between a lawyer and his client is deemed to be of fundamental importance to
be able to properly fulfil the role of the lawyer in the administration of justice. A
person who requires a lawyer in order to gain insight into his legal position, or to
implement his rights, must be able to discuss the matter that he submits to the
lawyer in strict confidentiality. It must be prevented that, out of fear of disclosure,
a person seeking justice does not share specific facts with his lawyer, which facts
are relevant for the purpose of legal advice.
The confidentiality in the lawyer-client relationship is safeguarded in the
Netherlands by the lawyer’s obligation to observe secrecy (geheimhoudingsplicht
van de advocaat) and, as a corollary, the right to refuse to give evidence (verschoningsrecht van de advocaat). The latter means in summary: the right of the lawyer
to be able to maintain his obligation to observe secrecy with regard to his client
towards everyone, therefore also the court. The obligation to observe secrecy and
the right to refuse to give evidence of the lawyer are summarily arranged by law.
The extent and the scope thereof have been detailed mainly in case law.
In  the Dutch Supreme Court (Hoge Raad) determined in the Notaris
Maas ruling that the right to refuse to give evidence of specific professionals who
are in a position of trust is based on a general principle of law that is applicable in
the Netherlands. On the basis of this general principle of law, upon engaging
. Supreme Court  March , Dutch Law Reports ,  (ECLI:NL:HR::AC),
with commentary from WLH under Supreme Court  October , Dutch Law Reports ,
.
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these confidential advisors the interest of the truth coming to light in court must
give way to the public interest that ‘anyone must be able to turn to them for assistance and advice freely and without fear of disclosure of the matters that have
been discussed’. The lawyer is one of the confidential advisors referred to in this
context. This general principle of law intends to guarantee persons seeking justice
that they can consult a lawyer in strict confidentiality in order to have unhindered
access to assistance and defence by a lawyer in legal proceedings and to expert legal advice from a lawyer. It also ensues from the Notaris Maas ruling that, with a
view to legal certainty, any restrictions of and exceptions from this general principle of law are only permissible in very exceptional circumstances.
The balancing of interests as executed by the Supreme Court at the time is
under pressure. From a number of developments in society, a trend is evident to
permit more restrictions of this principle of law. An example of such a development is that, over the past years, more and more importance has been attached
to crime prevention and the enhancement of security. In political discussions
and in public statements made by or on behalf of the Public Prosecution Service,
it is argued in this context that the obligation to observe secrecy and the right to
refuse to give evidence of the lawyer form an obstacle for the fight against crime
and that this ought to be restricted in scope and extent. It can be deduced from
recent legislation and legislative proposals that the legislature is sensitive to this
argument and has the tendency to allow the interest of the prevention and fight of
crime to prevail over the principle of confidentiality between lawyer and client.
In my research, I have evaluated how the obligation to observe secrecy and
the right to refuse to give evidence of the lawyer are regulated in the Dutch legal system. I have researched whether exceptions and restrictions are permissible,
and if so, subject to which conditions, without affecting the general principle of
law that intends to safeguard the confidentiality of communication between the
lawyer and client. I have included the general rules and minimum conditions ensuing from European legislation and from the case law of the European Court of
. See for example the government position dated  October  concerning the Scientific
Council for Government Policy report , Parliamentary Papers II /,  , no. , page
. See also the security programme ‘Naar een veiliger samenleving’ (Towards a safer society) as
presented in  by the government, Parliamentary Papers II -,  , no. .
. See for example Mooijen , Van der Boon . Answering Parliamentary questions
dated  August , Parliamentary Papers II -, Appendix .
. See Article  in conjunction with article , paragraph  of the Money Laundering and
Terrorist Financing (Prevention) Act (Dutch Wwft). See the Explanatory Memorandum to the
Increase of options for combatting financial-economic criminality Act, Parliamentary Papers II
-,  , no. , page ,  and . See the letter from the Minister of Justice and Security to the House of Representatives dated  November , reference .
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Human Rights (ECtHR) and the Court of Justice of the European Union (CJEU)
which have effect in the Dutch legal system.

The two main questions that form the key elements in this research are:

) To what extent are restrictions and exceptions permissible under current Dutch
and European law with regard to the principle of confidentiality between lawyer and client in Dutch society?
) (a) Does the current regulation of the obligation to observe secrecy and the
right to refuse to give evidence of the lawyer in the Netherlands comply with
the general legal principle of confidential and unhindered legal assistance by a
lawyer?
(b) Insofar as the current regulation does not comply: in what manner should
this be adjusted?
I have also researched the French and English legal systems for inspiration in
order to propose other solutions for possible points of improvement in the Dutch
regulation.
In chapter , I have outlined a general view of the legal profession as this was,
and continues to be, exercised in the Netherlands, France and England. It must
be considered that the lawyer’s obligation of professional secrecy in the three researched countries ensues from the nature of the profession exercised by the lawyer and has been traditionally linked to the roles and the specific characteristics
of the legal profession. I have verified in this chapter whether ‘the nature of the
legal profession’ is sufficiently similar in the three researched countries for a useful
comparison of the principle of confidentiality in the researched countries. I am of
the opinion that this is the case.
In spite of differences in professional regulation, organisation and in certain
respects also the manner of professional practice, the lawyer fulfils a key role in
the three countries as regards the administration of justice and in the implementation of the rights of persons seeking justice. The lawyer fulfils an important social
task in this respect. In the Netherlands, the key task of the lawyer (advocaat) is
regarded to be the safeguarding of the legal position of his client. The lawyer fulfils this task by providing legal advice as well as by representing and defending the
client in legal proceedings and conflicts. In France, the lawyer (avocat) is an auxiliaire de justice, who contributes to the administration of justice by means of providing advice and assistance to, and the representation of, the client. In England,
the solicitor and the barrister also play an important role in the administration of
. All references to ‘English’ or ‘England’ in this summary are deemed to also include ‘Welsh’
or ‘Wales’.
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justice and are deemed to ensure access to justice and the court for persons seeking justice. The task of the solicitor as well as the barrister is to provide clients
with legal advice and assistance. In addition, they represent and defend their clients in legal proceedings.
In order for the lawyer to properly fulfil his key task, specific requirements are
set out for the lawyer in the Netherlands, France and England, and both he and
his professional practice must fulfil a number of specific characteristics. In the
three countries, these requirements are recorded in the law, the rules of professional practice and the rules of conduct. The three legal systems contain statutory
provisions that confirm the role of the lawyer in the administration of justice and
in the dispensation of justice. Requirements are set out for the expertise of the
lawyer in the Netherlands, France and England. There are also requirements regarding admission, training and experience. Regulatory supervision is conducted
and there are rules of conduct and disciplinary law to safeguard the quality of
professional practice. In England, the solicitor is under supervision of the court,
contrary to the Netherlands and France. Most of the same or comparable key values of the lawyer are recorded in the three countries, including the key value of
‘confidentiality’.
In chapter , I have described the basis and function of the principle of confidentiality between the lawyer and his client for each of the chosen legal systems.
In the Netherlands, the principle of confidentiality between lawyer and client
is safeguarded by the lawyer’s obligation to observe secrecy and his right to refuse
to give evidence. In France, the confidentiality of the communication between
lawyer and client is safeguarded by the secret professionnel and in England by the
legal professional privilege. An obligation to observe secrecy towards the client is
vested in the lawyer in these three countries. In the Netherlands and France, the
lawyer’s obligation to observe secrecy ensues from the nature of his profession
and is enshrined in the law. In England, the obligation to observe secrecy regarding the communication conducted with the client ensues for solicitors from the
agreement with the client, as well as from the equity doctrine of confidentiality.
For the barrister, the obligation to observe secrecy is based – unless the barrister
is directly engaged by a client – on the equity doctrine of confidentiality. This
equity rule is based on the general importance of the protection of confidential
professional communication.

. If the barrister is directly engaged by the client, the obligation to observe secrecy for barristers of the communication conducted with the client ensues partly from the agreement with the
client.
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In the Netherlands, the right to refuse to give evidence is based on a general
principle of law entailing that for specific confidential advisors, including lawyers,
‘the public interest that the truth comes to light in legal proceedings, must give
way to the public interest that anyone must be able to turn to them for assistance
and advice freely and without fear of disclosure of the matters that have been discussed’. In Dutch law, this public interest of being able to speak confidentially
with specific professionals, including lawyers, prevails on the basis of the balancing of interests over the public interest that ‘the truth comes to light in legal
proceedings.’
It is also accepted in England that the legal professional privilege is provided
in the general interests of justice and in view of the proper administration of justice. Just as is the case in the Netherlands with regard to the right to refuse to
give evidence, in England the principle for the legal professional privilege is based
on the balancing of two conflicting public interests, whereby the interest that is
served by the legal professional privilege must prevail. This concerns on the one
hand the interest of establishing the truth and on the other hand the general interest that anyone must have access to professional and sound legal advice and
assistance, and must be assured of unhindered communication with a lawyer in
that respect. In France, the lawyer is regarded as one of the confidents nécessaires:
a professional who is indispensable for society and regarding whom it is deemed
to be of general interest that a person can consult with this professional in strict
confidentiality. In France, the balancing of interests in case law has not been as
clear as in the Netherlands and England, but the secret professionnel also prevails
over other public interests, including the interest of establishing the truth.
It is clear from this chapter that in the Netherlands, France and England the
protection of the confidentiality between lawyer and client serves a general public
interest which is focused on guaranteeing the person seeking justice unhindered
access to expert legal advice and necessary legal assistance from a lawyer, both at
law and otherwise. It is assumed in the three legal systems that clients will not
consult lawyers, or will not provide full disclosure of their case, if they cannot rely
on guaranteed confidentiality. The general principle in the Netherlands, France
and England is that the absence of guaranteed confidentiality could result in specific persons being discouraged from seeking expert help.
In chapter , I have identified and analysed a number of general rules and minimum conditions for the protection of confidential communication between lawyer and client based on European legislation and case law of the ECtHR and the
CJEU. These general rules and minimum safeguards form part of the assessment
criteria in my research.
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The lawyer’s obligation of professional secrecy is included in various European
regulations, where it is acknowledged as a general fundamental principle which is
communal for the professional practice of the lawyer in the European Union and
which is the basis of the professional rules and rules of conduct applicable to lawyers in the EU. The general starting point that the principle of confidential communication between lawyer and client is protected in a large number of Western
European states surrounding us, is clearly evidenced, for example, by () a Code
of Conduct and a Charter of the CCBE, the Council of Bars and Law Societies of
the European Union, () a recommendation from the Committee of the Ministers
of the Council of Europe, and () a number of European Directives. In addition,
the principle of confidential communication between lawyer and client is also
protected in the case law of the ECtHR and the CJEU.
In the European Convention on Human Rights (ECHR), the protection of
confidential communication between lawyer and client is not expressly regulated,
but it is generally accepted that the double basis for the protection of the obligation of professional secrecy is found in article  and article  of the ECHR.
The protection of the principle of confidentiality between lawyer and client
on the basis of article  of the ECHR is not absolute, in the sense that in exceptional cases other general social interests must prevail. On the basis of the case
law of the ECtHR, an infringement or restriction of the lawyer’s obligation of
professional secrecy is only permitted in special circumstances. Such an infringement must in any event fulfil the legality test, the legitimacy test and the necessity test. Furthermore, there must be adequate and sufficient safeguards for the
protection of the obligation of professional secrecy and for the prevention of any
misuse and arbitrariness by the authorities. The exceptions to and restrictions of
the obligation of professional secrecy as well as the safeguards for the protection
of the obligation of professional secrecy must preferably have a legal basis. The
following safeguards are regarded by the ECtHR as adequate and sufficient: the
(prior) inspection or authorisation by a court; the presence of an independent observer or supervisor during a search for seizure; the option of an effective remedy
at law to challenge an infringement of the obligation of professional secrecy and
- if necessary - entrusting the assessment of the lawyer-client communication to
a judge who is not involved in the proceedings and who has an obligation to observe secrecy.
It is also evident from the case law of the CJEU that the lawyer’s obligation of
professional secrecy is protected. In all member states, the confidentiality between
lawyer and client serves ‘the requirement deemed as important, namely that every
person seeking justice must have the option to freely consult a lawyer, whose profession is to provide independent legal advice to anyone who requires this’. This
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principle, also referred to as legal privilege, is viewed in EU law as part of the
more comprehensive principle of the right of defence. In order to be eligible for
protection of the obligation of professional secrecy at EU law level, the communication conducted with the lawyer must have taken place in the context of the
right of defence of the client and the lawyer must be independent.
The European anti-money laundering Directives expressly take the lawyer’s
obligation of professional secrecy into consideration in both the preamble and in
the actual provisions. The ECtHR has concluded that the duty to report pursuant
to these anti-money laundering Directives for lawyers, as implemented in France,
does not constitute a disproportional infringement of the obligation of professional secrecy for lawyers as protected by article  of the ECHR. The ECtHR attached importance to the manner in which the French legislation has included an
exception to the duty to report. As a result of this exception, both work activities
related to legal proceedings and the provision of legal advice are exempted from
the duty to report, unless the information is acquired for the purpose of money
laundering or the financing of terrorism, or in the knowledge that the client requires advice with the objective of money laundering or the financing of terrorism. The Court deems the provision that the reports must be made to the Dean
another important safeguard for the professional obligation to observe secrecy.
The CJEU held with regard to the duty to report for lawyers, as this ensues from
the second Money Laundering Directive, that this does not infringe the right to a
fair hearing under article  of the ECHR.
In chapter , a description is given of the current Dutch regulation pertaining to
the obligation to observe secrecy and the right to refuse to give evidence of the
lawyer. The lawyer’s obligation to observe secrecy applies in the Netherlands as a
fundamental principle of law, which the lawyer must observe during the exercise
of his profession, and which clients must be able to rely upon unconditionally for
the purpose of the correct safeguarding of their interests. The obligation to observe secrecy is enshrined in the law. Intentional infringement of the obligation to
observe secrecy by the lawyer has been made punishable. In addition, disciplinary
measures can be taken against a lawyer who infringes the obligation to observe
secrecy.
The lawyer’s obligation to observe secrecy is linked to the right of the lawyer
to request to be excused from the duty to testify with regard to that which has
been entrusted to him in this capacity. This right to refuse to give evidence ensures
in summary that the lawyer can remain silent towards anyone, also towards the
judge and other authorities, regarding matters that fall under his obligation to observe secrecy. The basis of the lawyer’s right to refuse to give evidence is a general
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principle of law applicable in the Netherlands. This principle of law entails that
the general public interest of establishing the truth must give way to the general
public interest of confidential and unhindered legal assistance.
The lawyer’s right to refuse to give evidence is also protected in a number of
specific areas of law and legal procedures. For example, the legislature has determined that certain powers pertaining to criminal procedure cannot be applied
against professionals who are entitled to refuse to give evidence.
The legislation and regulations with regard to the obligation to observe secrecy and the right to refuse to give evidence is concise and the detailing thereof
has therefore been left to a large extent to the courts. The case law and literature
offer, for a large part, sufficient reference points in order to assess in individual
cases whether the communication or documents fall under the right to refuse to
give evidence. It is clear from established case law that the right to refuse to give
evidence fulfils an essential role in the access for persons seeking justice to unhindered legal assistance. However, the obligation to observe secrecy and the right to
refuse to give evidence are not absolute, in the sense that they can be set aside by
a statutory obligation or in exceptional cases can be breached if other, more significant, interests prevail.
In this chapter I have pointed out a number of problem areas in the current
Dutch regulation, from which it is clear that the regulation and the application of
the obligation to observe secrecy and the right to refuse to give evidence can in practice result in legal uncertainty or in lack of clarity or transparency of the regulatory
framework in certain cases. I have also pointed out that a number of rules, and the
interpretation and the application thereof, do not fulfil the necessity requirement, or
are in conflict with the objective of the right to refuse to give evidence. I have concluded that on these points, the Dutch regulation does not fulfil the general principle of law of confidential and unhindered legal assistance by a lawyer.
Chapter  deals with the regulation of the secret professionnel in France. The secret
professionnel constitutes one of the essential features of the professional practice
of the lawyer. The secret professionnel consists of the right of the lawyer and the
client to confidential communication between them as well as the lawyer’s obligation to observe secrecy. The lawyer is the confident nécessaire of the client. It
is regarded as a general public interest that anyone can turn to a lawyer for legal
assistance and advice freely and without fear of disclosure. The lawyer’s obligation
of professional secrecy is part of public order and is general (applicable with regard
to anyone), absolute and not limited in time. A lawyer cannot be obliged to testify
as a witness in legal proceedings.
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The secret professionnel of the lawyer is recorded in, and ensues from, statutory provisions, implementing regulations and regulations of the bar association.
It is recorded by law that both advisory work and work related to proceedings fall
under the scope of the professional obligation to observe secrecy. In spite of the
unambiguous legislative text, there are still rulings, in particular of the criminal
division of the Cour de Cassation, in which a distinction is made, as regards the
scope of the secret professionnel, between the procedural work of the lawyer and
the legal advisory work. Infringement of the obligation of professional secrecy by
the lawyer and other confidents nécessaires has been made punishable. In addition,
disciplinary measures can be taken against a lawyer who infringes the obligation
to observe secrecy.
The legislature has stipulated that a number of powers pertaining to criminal
procedure cannot be applied against lawyers with regard to invoking the secret
professionnel . In this manner, the lawyer’s office has special protection. On the
basis of law, search and seizure at a lawyer’s office can only take place under strict
conditions. Article - CPP comprehensively regulates the specific procedure of
search and seizure of a lawyer’s office. One of the safeguards for the protection
of the secret professionnel included therein is the mandatory intervention by the
Dean. It has been included in the regulation that only the Dean and the examining judge are permitted to view documents in order to assess whether these documents can be seized. Article - CPP also provides special proceedings in which
the juge des libertés et de la détention provides a decision with regard to the opposition by the Dean against seizure of a document.
Although in France the secret professionnel is regarded as an absolute principle,
a number of exceptions and restrictions are accepted in the scope thereof.
Chapter  deals with the legal professional privilege in England. The legal professional privilege is regarded in English law as an important general principle
of common law and as a fundamental human right which is protected by article
 and  of the ECHR. The legal professional privilege can be compared to the
Dutch right to refuse to give evidence. However, in England it is the client who
has control over the legal professional privilege. The client, or his lawyer on behalf
of the client, can, by relying on the legal professional privilege, not be obliged to
submit confidential communication or to give access thereto.
Since the Three Rivers  judgment, it has been generally accepted that the legal
professional privilege is an overarching principle which can be divided into two
complementary parts, namely legal advice privilege and litigation privilege. In
summary, legal advice privilege protects the communication between lawyer and
client focused on providing and acquiring legal advice in the context of intended,
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expected or pending proceedings as well as outside proceedings. Litigation privilege protects (a) communication between, on the one hand, a client and/or his
lawyer and, on the other hand, third parties and (b) documents drawn up by or
on the instructions from the client, whereby this communication takes place or
these documents are drawn up with the main objective of acquiring information or legal advice for the preparation of intended, pending or expected legal
proceedings.
The two most important differences between legal advice privilege and litigation privilege are the fact that litigation privilege also protects communication
with third parties and that reliance on litigation privilege requires a link with
judicial proceedings. With regard to both parts, there must be confidential communication and confidential documents. There is much case law and literature
available in England on the basis of which the extent and scope of this principle
is further detailed.
Legal professional privilege is regarded as an absolute principle, in the sense
that this cannot be set aside by having another public interest prevail in specific
circumstances. In this respect, there is no room for balancing of interests by the
court in individual cases. However, there are boundaries for the scope of the legal
professional privilege. The legal professional privilege can be restricted in special
cases on the basis of a statutory provision drawn up in clear and unambiguous
wording. Furthermore, such a statutory provision may not be in conflict with the
Human Rights Act  and must be in accordance with fundamental EU law. In
addition, there are a number of exceptions or restrictions accepted in case law, the
most important of which is the crime/fraud exception.
In chapter , a comparison is made of the manner in which the principle of confidentiality is protected in the Netherlands, France and in England. Firstly, I have
compared the role of the lawyer, the key values and the professional practice of
the lawyer in the three countries. As stated in this chapter, the legal profession
and professional practice have many similarities in the Netherlands, France and
England. In the three countries, the lawyer fulfils a key role in the administration
of justice and the implementation of the rights of persons seeking justice who
turn to the lawyer. The lawyer’s key task is to safeguard the legal position of his client by means of providing legal advice as well as representing and assisting clients
during legal proceedings and conflicts. In order to be able to properly fulfil his
key task, specific requirements are set out for the lawyer, and the lawyer and his
professional practice must fulfil a number of specific characteristics. Comparable
principles or key values apply in the three countries which are deemed to be necessary for the professional practice of the lawyer.
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Secondly, I have compared the function of the principle of confidentiality between lawyer and client. In the three chosen legal systems, the protection of confidentiality between lawyer and client serves a general public interest, namely the
unhindered access to expert legal advice and the necessary assistance by the lawyer
at law and otherwise. In the three countries, the general interest of unhindered
legal assistance by the lawyer prevails over the general interest of establishing the
truth. This interest can only be restricted or set aside in the three legal systems in
exceptional cases.
Lastly, I have compared various aspects of the protection of confidentiality between lawyer and client. The following similarities and differences were noted in
particular in that context.
In the Netherlands and France, it is the lawyer who decides in the relationship
between the lawyer and client whether or not he will invoke his obligation of professional secrecy. In England, this right is vested in the client.
It is assumed in the three countries that, for the protection of the confidentiality of the communication with a client, the lawyer must have been approached and must have acted in his capacity as a lawyer. The explanation for this
is mainly the same in the Netherlands, France and England.
A client can be a natural person or a legal entity in the three legal systems. In
England, in the context of reliance on legal advice privilege, a more restrictive interpretation applies of the concept of ‘client’ than in France and probably also in
the Netherlands.
The general principle in the Netherlands, France and England is that the regular professional practice of a lawyer entails activities related to both proceedings
and legal advice. It has been included in the law in France that the secret professionnel relates to all the work of the lawyer, including the provision of legal advice. In the context of reliance on legal professional privilege, the concept of legal
advice is interpreted broadly in England. In France, the protection of the secret
professionnel also extends to the communication between lawyers mutually, with
the exception of communication that is designated as “officielle”. The two other
countries have less far-reaching protection of correspondence with the lawyer of
the other party. In England, in order to be protected by reliance on the confidentiality between lawyer and client, communication with third parties is bound by
more strict conditions than in the Netherlands and France.
A detailed statutory arrangement applies in France for search for seizure at a
lawyer’s office as compared to the Netherlands and England. The role of the Dean
in the seizure is also recorded by law under this arrangement. In the three countries, documents that are the subject of a criminal act or that have served for
committing a criminal act (corpora et instrumenti delicti) do not fall under the
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protection of the lawyer’s professional obligation to observe secrecy. In any case,
the general principle in all three legal systems is that a lawyer cooperating in and
concealing criminal acts cannot be deemed to fall under a lawyer’s usual professional practice. The communication between a lawyer and client that falls under
this heading does not deserve any protection.
In the Netherlands, France and England, the law does not object to monitoring and recording communication in which a lawyer participates. In France, the
law has included the obligation of engagement of the Dean for the interception
of the telephone line at the office or home of the lawyer. Article - CPP prohibits, subject to being declared void, the transcription of the intercepted communication with a lawyer if this communication was conducted in the context of
the exercise of the rights of the defence. This is not the case in the Netherlands,
where detailed wiretap reports that contain statements falling under the right to
refuse to give evidence must be destroyed. As opposed to France and England, the
Netherlands has a number recognition system at this time.
In contrast to England and France, the Netherlands does not recognize an exemption from the duty to report which ensues from the third Money Laundering
Directive regarding the provision of legal advice by lawyers which takes place outside the context of legal proceedings. In addition, in the Netherlands the duty to
report is linked to unusual transactions, while in England and France this duty
to report applies, in summary, to suspect transactions within the meaning of the
third Money Laundering Directive.
In the last chapter (chapter ), I have answered the two research questions. For the
purpose of answering the research questions, I checked the current Dutch regulation of the obligation to observe secrecy and the right to refuse to give evidence of
the lawyer against (i) the general principle of law as accepted in  in the Notaris
Maas ruling of the Supreme Court and against (ii) the minimum safeguards ensuing from the relevant case law of the ECtHR and the CJEU.
I have concluded with regard to the first research question that in accordance with current Dutch as well as European law the principle of confidentiality
between the lawyer and his client can be restricted or set aside in exceptional circumstances. Any restrictions or exceptions must fulfil the principle of legal certainty and must be subjected to a legality test, a legitimacy test and a necessity
test to ensure that the objective of the general principle of law is still achieved.
Furthermore, such restrictions or exceptions are permissible only if they are provided with specific guarantees for the protection of the obligation of professional
secrecy.
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In answering the second research question, I would like to emphasize that
the regulation of the obligation to observe secrecy and the right to refuse to give
evidence in the Netherlands offers the person seeking justice, to an important extent, the certainty that a lawyer can be consulted in confidence. However, as discussed in chapter , a number of problem areas can be pointed out with regard
to which it must be concluded that the current regulation of the obligation to
observe secrecy and the right to refuse to give evidence does not fulfil the general
legal principle of unhindered and confidential legal assistance. I have proposed a
number of solutions in this chapter for improvement of the Dutch regulation of
the obligation to observe secrecy and the right to refuse to give evidence and have
made eight recommendations for this purpose. French and English law has also
served as inspiration in that respect.
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