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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).

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 135

31/07/2017 16:01:39

136

Hoofdstuk 4. Het beginsel van vertrouwelijkheid in Europees perspectief

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

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 138

31/07/2017 16:01:39

4.2 Europese regelgeving

139

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 .
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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.
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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. .
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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 .

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 171

31/07/2017 16:01:46

172

Hoofdstuk 4. Het beginsel van vertrouwelijkheid in Europees perspectief

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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Hoofdstuk 4. Het beginsel van vertrouwelijkheid in Europees perspectief

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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