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HOOFDSTUK 5

Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen
advocaat en cliënt in Nederland

5.1

Inleiding

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

5.2

Wezenskenmerken van de geheimhoudingsplicht en
verschoningsrecht advocaat

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

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

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

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

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

5.3

5.3.1

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

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

Uit het opnemen in de wet van de kernwaarde vertrouwelijkheid en van de geheimhoudingsplicht van de advocaat blijkt dat de wetgever de vertrouwelijke
communicatie tussen advocaat en cliënt van wezenlijk belang acht voor de
. Zie par. .. tot en met ...
. Wet van  oktober  tot aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op
advocaten, Stb. , .
. Zie over de kernwaarde vertrouwelijkheid en de achtergrond van de invoering ervan: par.
.. en par. ...

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 184

31/07/2017 16:01:47

5.3 De geheimhoudingsplicht van de advocaat; inhoud en omvang

185

beroepsuitoefening van de advocaat. Grotendeels wordt hiermee geconsolideerd
wat reeds in de jurisprudentie en doctrine was aanvaard met betrekking tot het
belang en het doel van de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt.
Een regeling omtrent de inhoud van de geheimhoudingsplicht van de advocaat
is ook opgenomen in regel  van de Gedragsregels . Zoals hierna in par. ..
naar voren zal komen, heeft de nog steeds geldende tekst van regel  naar mijn
mening een ruimere strekking dan de wettelijke omschrijving. De tekst van art.
a suggereert een beperking van de geheimhoudingsplicht van de advocaat tot
hetgeen hij kennisneemt uit hoofde van zijn beroepsuitoefening. De tekst van
regel  lid  koppelt de zwijgplicht aan ‘bijzonderheden van door hem behandelde
zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen’. Deze
tekst doet meer recht aan hetgeen volgens vaste jurisprudentie wordt geacht onder
de geheimhoudingsplicht te vallen, waaronder bijvoorbeeld ook de adviezen van
de advocaat aan zijn cliënt. Uit de MvT volgt dat met de wetstekst geen beperking
van de huidige regels is beoogd. Ik neem aan dat de inhoud en omvang van de
geheimhoudingsplicht van de advocaat niet is gewijzigd door de invoering van art.
 a Advocatenwet.
5.3.2

Art. 46 Advocatenwet

Vóór de invoering van art. a en art. a in de Advocatenwet werd de geheimhoudingsplicht van de advocaat gezien als een uitvloeisel van art.  Advocatenwet.
Met ingang van  januari  luidt art. , voorzover relevant, als volgt:
“De advocaten zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als advocaat behoren te betrachten
ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren
te behartigen, ter zake van inbreuken op het bepaalde bij of krachtens deze wet
en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de verordeningen van de Nederlandse orde en ter zake van enig handelen of nalaten
dat een behoorlijk advocaat niet betaamt.(…)”

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

Gedragsregels 1992, regel 6

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

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

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

5.4

Schending van de geheimhoudingsplicht in het tuchtrecht

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

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

. HvD --, . Boekman/Bannier , p. -.
. HvD --, Adv. bl. --, nr. . HvD --, nr.  (ECLI:NL:TAHVD::YA).
. Zie hierover par. ...
. Zie bijv. HvD --, . Boekman/Bannier , p. . Raad van Discipline Amsterdam --, ECLI:TADRAMS::.
. Zie RvD Arnhem --, zaaknrs. - en - en HvD --, zaaknr. -.
. Zie RvD Arnhem --, zaaknrs. - en - en HvD --, zaaknr. -.
In deze zaken werd de betreffende advocaat verweten dat hij de aan zijn cliënt opgelegde beperkingen op grond van art.  lid  Sv had gefrusteerd. De tuchtrechter ging in beide zaken
voorbij aan het verweer van de advocaat dat de klachten gebaseerd waren op tapverslagen die
vernietigd hadden moeten worden omdat het ging om geheimhoudersgesprekken in de zin
van art.  aa lid  Sv. De tuchtrechter relativeerde hier het verschoningsrecht.

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 191

31/07/2017 16:01:48

192

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

Schending van de geheimhoudingsplicht leidt doorgaans tot oplegging van
een maatregel. Een zwaardere maatregel zoals berisping of schorsing wordt met
name opgelegd in situaties waarin de advocaat geen blijk geeft van inzicht in het
belang van de geheimhoudingsplicht,de geheimhoudingsplicht meerdere malen
heeft geschonden,uit eigen beweging mededelingen doet omtrent de cliënt of
diens zaak aan een vertegenwoordiger van het OM, of de geheimhoudingsplicht
misbruikt door een apert verkeerde voorstelling van zaken omtrent de relevante
feiten in een procedure te geven.
Het recht om te klagen komt toe aan degene die in zijn belangen wordt geschaad een schending van de geheimhoudingsplicht. In de regel zal dat de cliënt
zelf zijn of de advocaat van de wederpartij, maar ook derden kunnen een schending of misbruik van de geheimhoudingsplicht aan de kaak te stellen, zoals de tegenpartij of een (hoofd)officier van justitie of rechter. Hierbij is overigens niet
relevant de vraag of het handelen van de advocaat schade heeft veroorzaakt.

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

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

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

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

Zwijgplicht tegenover wie?

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

Geheim

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

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

Strafvervolging op grond van art. 272 Sr

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

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

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

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

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

Algemeen; verschoningsrecht als uitzondering op getuigplicht

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

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

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

Bescherming verschoningsrecht in specifieke rechtsgebieden en procedures

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

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

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

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

.
.
.

.
.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
.
.
.

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

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

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

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

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

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

Advocaat in dienstbetrekking

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

De hoedanigheid van cliënt

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

Toevertrouwde informatie; wat valt eronder?

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

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

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

De ratio van het achterwege laten van een onderscheid tussen vertrouwelijke en
minder vertrouwelijke gegevens is dat een rechtzoekende ervan uit moet kunnen
gaan dat hij alles aan zijn advocaat moet kunnen vertellen, zonder daarbij te moeten nagaan of datgene wel relevant is voor de zaak dan wel het stempel ‘vertrouwelijk’ verdient. Het risico zou anders kunnen zijn dat de cliënt niet alle relevante feiten vertelt, waardoor de advocaat geen volledig beeld krijgt van de zaak
en daardoor niet optimaal kan adviseren.
Uit de jurisprudentie komt bovendien naar voren, dat niet per se sprake hoeft
te zijn van een mededeling van de cliënt aan de advocaat: het gaat om alle mondelinge en schriftelijke gegevens, die de advocaat bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ontvangt, opstelt en uitwisselt met betrekking tot de cliënt of de zaak
van de cliënt. Hieronder valt dus niet slechts de informatie van cliënt, maar
vallen alle waarnemingen en ondervindingen in het kader van de bijstandsverlening, inclusief ongewild of toevallig verkregen informatie. Ook is aanvaard
. Zie art.  lid b Rv en art.  Sv.
. HR  maart , ECLI:NL:HR::AC, NJ , , r.o. .
. HR  maart , ECLI:NL:HR::AC, NJ , , r.o. .. Zie ook HR  december , ECLI:NL:HR::ZC, NJ , , r.o....
. Zie ook Fanoy , p. .
. Prakken & Spronken , p. . Fanoy & Bannier , p. -. Volgens vaste rechtspraak vallen ook elektronische communicatiemiddelen en digitale bestanden eronder, zie
bijv. HR  februari , ECLI:HR:NL::AZ, JOL , .
. Prakken & Spronken , p. . Verburg , p. -. Vranken , p. .
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dat correspondentie met derden en van derden verkregen stukken onder het verschoningsrecht kunnen vallen. Het juridisch advies van de advocaat aan zijn client valt er onder en de stukken die de advocaat aan zijn advies ten grondslag legde
ook. Een nog niet verzonden brief van een cliënt, gericht aan zijn advocaat, valt
eveneens onder het verschoningsrecht. Ook de declaraties van de advocaat aan
zijn cliënt en de onderliggende urenspecificaties vallen onder het beroepsgeheim
en het verschoningsrecht van de advocaat.
In feite wordt het verschoningsrecht niet afhankelijk gesteld van de inhoud
van het contact tussen advocaat en cliënt. Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat reeds het enkele feit dat er contact is geweest of wordt gelegd met een advocaat, met het oog op zijn beroepsspecifieke kennis en ervaring, als vertrouwelijk
moet worden bestempeld. Gegevens waaruit een dergelijk (voorgenomen) contact
blijkt, vallen daarmee onder het verschoningsrecht.
. Zie hiervoor HR  januari , ECLI:NL:HR::AU, NJ , . In de zaak
die aan dit arrest ten grondslag lag was een dagboek, toebehorend aan en opgesteld door de
moeder van de verdachte (een minderjarige, verstandelijk gehandicapte jongen) bij de advocaat van de verdachte in beslag genomen. De rechtbank oordeelde in deze zaak dat de inbeslagneming niet was toegestaan, omdat in dit geval ook de informatie die de moeder van de
verdachte had verstrekt aan de advocaat heeft te gelden als wetenschap die aan hem in het kader van zijn beroepsuitoefening is toevertrouwd. Dit oordeel werd door de HR bekrachtigd.
Dat informatie verkregen van derden onder omstandigheden onder het verschoningsrecht
kan vallen, was reeds aangenomen in HR  december , NJ , ,m.nt. D.J.V. Zie
ook: Prakken & Spronken , p. , Bannier & Fanoy , p. , en Tempelaar &
Fanoy, p. . Zie echter ook par. ..
. Prakken & Spronken , p.. Fanoy & Bannier , p.  en . Ktr. Amsterdam 
september , NJ , . Zie ook par. ... Zie ook par. .. hierna over de inbreuk
op het beroepsgeheim door de Wwft.
. HR  november , ECLI:NL:HR::ABNJ , , m.nt. THWvV. Als gevolg
hiervan mocht deze brief niet in beslag worden genomen.
. HR  mei , ECLI:NL:HR:: BP, NJ , . Hetzelfde geldt voor de betalingsbewijzen van cliënt. A-G Machielse noemt in zijn conclusie bij deze zaak als relevant
gegeven dat het ging om een tegen verdachte gericht strafrechtelijk financieel onderzoek, gericht op de bepaling van door de verdachte wederrechtelijk verkregen voordeel , waarbij gegevens over de financiële regeling van de door een advocaat verleende diensten niet ‘van belang
ontbloot lijken’. Met het oog op de onbelemmerde rechtshulp dient immers voorkomen te
worden dat een verdachte zich in ontnemingsprocedures niet tot een advocaat zou durven te
wenden. Zie ook Rb Amsterdam  juli , ECLI:NL:RBAMS::BR, waarin de
rechtbank ook aannam dat declaraties en specificaties onder het beroepsgeheim vallen en dat
volgens vaste rechtspraak de advocaat degene is die dat bepaalt en een beroep op het verschoningsrecht ook jegens de curator van de failliete vennootschap kan inroepen.
. Zie bijv. HR  november , ECLI:NL:HR::ZDNJ ,  m.nt. Buruma
(uit de auto van een advocaat waren een boekje met ritgegevens en een agenda in beslaggenomen; impliciet nam de rechtbank aan dat dit onder het beroepsgeheim kon vallen, doch
in casu was sprake van zeer uitzonderlijke omstandigheden); HR  mei , ECLI:NL:HR::BA, NJ ,  (onder een notaris was een agenda in beslag genomen,
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Overigens komt uit de jurisprudentie en literatuur wel een grens naar voren
aan de hiervoor weergegeven ruime uitleg van het object van het verschoningsrecht. De informatie die aan de advocaat is verschaft door de cliënt of door een
derde moet hem wel zijn toevertrouwd, in de zin dat vertrouwelijkheid moet zijn
beoogd. Als de cliënt informatie verschaft aan de advocaat met het doel dat
deze de informatie aan een ander doorgeeft, valt deze informatie niet onder het
beroepsgeheim of het verschoningsrecht. Er is dan redelijkerwijze geen vertrouwelijkheid beoogd.
Dit brengt ons bij een belangrijke uitzondering op het uitgangspunt dat alles
wat aan de advocaat als zodanig is medegedeeld, hem ook als toevertrouwd heeft
te gelden. Deze uitzondering speelt met name als het gaat om contractsonderhandelingen. Kort gezegd komt het erop neer dat als een advocaat, al dan niet samen
met zijn cliënt, besprekingen of onderhandelingen voert met derden, die erop gericht zijn een overeenkomst tot stand te brengen tussen de cliënt en die derde(n),
het van de omstandigheden zal afhangen of de inhoud van de besprekingen als
aan de advocaat toevertrouwd heeft te gelden. In de jurisprudentie is een aantal
onderhandelingsfasen aan bod gekomen, waaruit grofweg de volgende basisregels
kunnen worden gedestilleerd.
Aan de ene kant van het spectrum is er de situatie dat de besprekingen tussen twee partijen, in het bijzijn van de advocaat van een van hen, hebben geleid
tot een rechtens afdwingbaar resultaat. In zo’n geval wordt aangenomen dat de
ook hier speelden weer zeer uitzonderlijke omstandigheden maar vond de rechtbank impliciet dat dit onder het beroepsgeheim viel); HR  juni , ECLI:NL:HR::AO,
NJ ,  (onder de directeur van een stichting voor kinder- en jeugdpsychiatrie waren
stukken inhoudende de persoonsgegevens van twee oud-patiënten in beslag genomen; ook
hier was weer sprake van zeer uitzonderlijke omstandigheden, maar gaf de rechtbank expliciet
aan dat dergelijke informatie onder het beroepsgeheim valt); HR  maart , ECLI:NL:HR::BG, NJ ,  (identiteitsgegevens van personen die op een bepaald
moment in een laboratorium waren geweest; de rechtbank vond hier expliciet dat deze informatie onder het beroepsgeheim viel); HR  juni , ECLI:NL:HR::BH, NJ
,  m. nt. Borgers (Het telefonisch maken van een afspraak van een verdachte cliënt
en zijn advocaat. Het door de opsporingsinstanties afluisteren van dit telefoongesprek had
niet mogen leiden tot aanhouding van de verdachte. Anders dan het Hof oordeelde leidde dit
volgens de Hoge Raad echter niet tot niet-ontvankelijkheid van het OM). Zie ook de conclusie van A-G Machielse bij de uitspraak van HR  mei , ECLI:NL:HR::BP,
NJ , , die de hiervoor genoemde uitspraken laat meewegen in zijn conclusie dat bescheiden die betrekking hebben op de afrekening voor de verrichtingen van een advocaat ook
onder het verschoningsrecht vallen. Zie ook Bannier e.a. , p. -.
. Zie ook Fernhout , p.  e.v. Bepalend voor de vraag of een beroep op het verschoningsrecht kan slagen is of betrokkenen op vertrouwelijkheid mochten rekenen. Zie ook HR
 augustus , ECLI:NL:HR::AE, NJ , .
. HR  januari , ECLI:NL:HR::AU, NJ ,  m.nt. G.R. Rutgers. JBPr
-, , m. nt. N.A.M.E.C. Fanoy. Tempelaar & Fanoy , p. .
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inhoud van deze besprekingen niet als aan de advocaat toevertrouwd heeft te
gelden. Er is dan geen vertrouwelijkheid beoogd; het doel was juist om het besprokene vast te leggen in een overeenkomst waarop beide partijen zich kunnen
beroepen. De advocaat die hierbij betrokken was zal dan moeten verklaren over
het verloop van die besprekingen, zolang het besprokene in verband staat met de
inhoud of de totstandkoming van de overeenkomst. Dit geldt zowel in het geval
dat er een geschil is over de vraag of een overeenkomst is tot stand gekomen, als
in het geval dat het geschil de inhoud van de overeenstemming betreft.
Indien tussen partijen vaststaat dat er geen overeenkomst is tot stand gekomen, geldt de inhoud van de bespreking als aan de advocaat toevertrouwd en
komt hem ten aanzien van het besprokene een beroep op het verschoningsrecht
toe. Tussen de twee uiterste varianten van besprekingen die wel of niet tot overeenstemming hebben geleid is een scala aan genuanceerde varianten denkbaar.
De Hoge Raad heeft in het Notaris van Eijck-arrest, waarin een notaris bijstand
verleende bij de totstandkoming en vastlegging van overeenkomsten tussen twee
partijen, een aantal aanvullende variaties in kaart gebracht.
De HR overwoog in deze uitspraak dat bij een geschil over het feit of wel of
niet overeenstemming is bereikt de notaris in beginsel geen verschoningsrecht
heeft, maar dat de redenen voor het achterwege blijven van vastlegging tot een
andere conclusie kunnen leiden. Indien een der partijen zich er op beroept dat de
mededelingen aan de notaris zijn gedaan in het vertrouwen dat ze geheim zouden blijven totdat de transactie ten behoeve van beide partijen behoorlijk in een
akte zou zijn vastgelegd, acht de Hoge Raad een beroep op het verschoningsrecht
in beginsel wel mogelijk. Ook als de vastlegging is uitgebleven als gevolg van de
vertrouwelijke voorlichting van de notaris over de consequenties van de transactie
voor (een der) partijen kan de notaris mogelijk een beroep doen op het verschoningsrecht. Tenslotte onderscheidt de Hoge Raad nog de variant dat het ook niet
tot vastlegging van de overeenstemming is gekomen nadat de notaris in het vertrouwen van geheimhouding pogingen heeft ondernomen om partijen – die dit
kennelijk nodig hadden – tot elkaar te brengen en één van de partijen trekt zich

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

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 216

31/07/2017 16:01:52

5.7 Omvang en reikwijdte verschoningsrecht; de hoofdregels

217

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

Afgeleid verschoningsrecht

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

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

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

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

Doorzoeking en inbeslagneming

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

. Er rust op rechters en/of opsporingsambtenaren overigens geen verplichting om de advocaat
te wijzen op het verschoningsrecht. Zie HR  augustus , ECLI:NL:HR::AT,
NJ , .
. Fanoy & Bannier , p. . Advocaten die (al dan niet op eigen initiatief ) als getuige een
verklaring aflegden in een strafzaak tegen hun cliënt kunnen in de tuchtrechtspraak op weinig sympathie rekenen. Zie bijvoorbeeld HvD  september , Adv.bl. , p. , in
een zaak waarin de advocaat als medeverdachte was bestempeld. Zie ook RvD ’s-Gravenhage
 november , nr. R.. (n.g; besproken in Prakken & Spronken , p. -) en
HvD  mei , Adv. Bl. --, waarin een advocaat die (nog) geen verdachte was
werd terecht gewezen. Zie voor een geval waarin de advocaat zelf geen verdachte was en in
een strafzaak tegen een cliënt als getuige werd opgeroepen ook Rb. Amsterdam  mei ,
ECLI:NL:RBAMS::AX, behandeld in Fanoy & Bannier , op p. .
. Art.  lid  Sv. Dit geldt ook voor voorwerpen die kunnen dienen om wederrechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld in art.  e Sr, aan te tonen. Onder voorwerpen wordt verstaan
alle zaken en vermogensrechten, art. a lid  Sv.

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 221

31/07/2017 16:01:53

222

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

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

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

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

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

.
.
.
.
.
.

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

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

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

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

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

.

.
.
.
.

, ECLI:NL:HR::ZC, NJ ,  en HR  november , NJ ,
ECLI:NL:HR::ZD,  m.nt. YB. Zie ook HR  februari , ECLI:HR:NL::AZ, JOL , , waarin de HR zich heeft uitgelaten over de (wijze van)
doorzoeking van een computer van een (ex-) advocaat, die er onder meer van werd verdacht
een vals persbericht te hebben verspreid om de beurskoers van de beursgenoteerde onderneming te beïnvloeden. Prakken & Spronken , . Blok & Besier , p. -.
OM-Aanwijzing . Volgens A-G Harteveld in zijn concl. bij HR  juni , ECLI:NL:HR::, NJ , , is het hebben van ‘zelfstandige betekenis in het strafrechtelijk
onderzoek’ geen wettelijk of aan de jurisprudentie van de HR ontleend criterium en is dit
nog niet voldoende om aan te nemen dat iets als voorwerp van een strafbaar feit kan worden
aangemerkt.
Corstens,  p. . Zie ook HR  april  ECLI:NL:HR::, NJ , ,
m.nt. Vellinga-Schootstra. Zie ook concl. A-G Harteveld bij HR  juni , ECLI:NL:HR::, NJ , , ..
Zie par. ...
HR  januari , ECLI:NL:HR::.
In zijn conclusie bij HR  juni , ECLI:NL:HR::, NJ , , noemde A-G
Harteveld deze uitleg van de HR ‘niet per se restrictief ’, zie onder .

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 232

31/07/2017 16:01:55

5.8 Verschoningsrecht en strafvorderlijke bevoegdheden

233

aan het vereiste van de ‘zelfstandige betekenis’. De HR achtte het oordeel van de
rechtbank niet onbegrijpelijk.
De toetsingsmaatstaf die in deze uitspraak werd gehanteerd is door de HR in
een aantal latere uitspraken bevestigd. Hieruit volgt dat de beoordeling van de
vraag of stukken kunnen worden aangemerkt als corpora et instrumenti delicti
afhangt van ‘de aard van het stuk, de aard van het delict dat zou zijn begaan door
de (rechts)persoon jegens wie de verdenking is gericht en de feitelijke gedragingen
die hem in dat verband worden verweten’.
Bij de beoordeling hiervan moet de beklagrechter, gelet op de aard van het verschoningsrecht, de nodige behoedzaamheid in acht nemen.

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

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

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

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

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

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

Het doorzoeken ter vastlegging van gegevens

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

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

Vorderen van gegevens

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

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

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

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 240

31/07/2017 16:01:57

5.8 Verschoningsrecht en strafvorderlijke bevoegdheden

241

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

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

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

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

.
.
.
.
.

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

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

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

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

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

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

5.9

5.9.1

Grenzen aan en beperkingen op het beginsel van
vertrouwelijkheid
Inleiding

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

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

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

Eigen verdediging advocaat

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

Zeer uitzonderlijke omstandigheden

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

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

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

.
.
.

.

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

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

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

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

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

Doorbreking geheimhoudingsplicht in Advocatenwet

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

5.10

5.10.1

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

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

Zeer uitzonderlijke omstandigheden

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

.
.
.
.

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

Procedure toetsing verschoningsrecht door rechter en waarborg deken

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

Discussie verschoningsrecht en uitbreidende palet aan werkzaamheden advocaat

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

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

Verschoningsrecht en communicatie met derden

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

Begrip ‘advies’ in Wwft

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

Corpora et instrumenti delicti

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

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

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd 271

31/07/2017 16:02:02

272
5.10.8

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

Aftappen communicatie

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

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

5.11

Conclusie

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