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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.

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.
 

Nathal i e  FaNoy  studeerde Nederlands recht aan de rechtenfaculteit 
van de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1991 tot 2004 was zij werkzaam als advocaat. 
Haar promotieonderzoek verrichtte zij aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de 
Universiteit van Amsterdam.
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