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HOOFDSTUK 7  
Het beginsel van vertrouwelijkheid tussen 

advocaat en cliënt in Engeland

7.1  Inleiding

De grondslag en de functie van het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat 
en cliënt in Engeland heb ik in par. . behandeld. In dit hoofdstuk staat de in-
houd, omvang en reikwijdte van legal professional privilege centraal. De speciale 
bescherming die het Engelse recht toekent aan de vertrouwelijke communicatie 
tussen advocaat en cliënt houdt in, dat de cliënt of zijn advocaat bij een beroep 
op legal professional privilege kort gezegd in beginsel niet kan worden verplicht 
om deze over te leggen, of daarin inzage te geven, of een getuigenverklaring af te 
leggen ten aanzien van deze vertrouwelijke communicatie. Het legal professional 
privilege kan worden vergeleken met het in Nederland geldende professionele 
verschoningsrecht van de advocaat. Ik laat de structuur van dit hoofdstuk zo veel 
mogelijk aansluiten op de structuur van de bespreking van het beginsel van ver-
trouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in het Nederlandse recht en in het Franse 
recht.

In par. . zal ik aangeven wat de wezenlijke kenmerken zijn van legal profes-
sional privilege. In par. . zal ik ingaan op de verplichting van de advocaat tot 
geheimhouding van de met de cliënt gevoerde communicatie. De verplichting tot 
vertrouwelijkheid van solicitors en barristers jegens de cliënt is wezenlijk voor 
een beroep op legal professional privilege. Vergeleken met andere professionele re-
laties geniet de vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt door legal 
professional privilege een extra bescherming. 

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

7.2  Wezenskenmerken van het legal professional privilege

Eén overkoepelend beginsel; twee sub-onderdelen

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

.  Three Rivers , []  AC , par.  (Lord Carswell). De overige leden van de Ap-
pellate Committee sloten zich hierbij aan (par. , ,  en ). 7anki , p. . Zie 
ook par. ...

.  Zie Waugh v British railways Board [] AC , - (HL) (Lord Edmund-Davies); 
In re L (a Minor)(Police Investigation: Privilege)[] AC , - (HL)(Lord Jauncey); 
en Three Rivers , par.  (Lord Carswell) en par. - (Lord Rodger). 7anki  acht 
dit de enige juiste onderverdeling, zie p. . Anders, Zuckerman , p. , die meent dat 
er wel een overlap is tussen legal advice privilege en litigation privilege.

.  Met gerechtelijke procedure wordt hier een adversaire procedure bedoeld.
.  Three Rivers , par. -.
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7.2 Wezenskenmerken van het legal professional privilege   319

Vertrouwelijke informatie

Eén van de voorwaarden om voor bescherming van legal professional privilege 
in aanmerking te komen, is dat er sprake is van vertrouwelijke communicatie of 
vertrouwelijke documenten. Aan de basis van legal professional privilege ligt (on-
der meer) de geheimhoudingsplicht van de advocaat, die zich uitstrekt tot de met 
zijn cliënt uitgewisselde vertrouwelijke communicatie, en de bescherming van de 
vertrouwelijkheid van stukken die als onderdeel van de instructie (brief) worden 
verkregen of opgesteld met het oog op een voorgenomen of te verwachten ge-
rechtelijke procedure. Vertrouwelijkheid is een essentiële voorwaarde voor een 
beroep op legal professional privilege, maar het feit dat er sprake is van vertrouwe-
lijke communicatie is nog niet voldoende om in aanmerking te komen voor legal 
professional privilege.  De House of Lords heeft zich in Hilton v Barker Booth 
& Eastwood uitgelaten over de omvang van de geheimhoudingsplicht van de ad-
vocaat jegens de cliënt. Daarin is uitgemaakt dat deze inhoudt dat de advocaat de 
plicht heeft om geen privé-informatie (private information) over zijn cliënt naar 
buiten te brengen indien dit in strijd zou zijn met de belangen van de cliënt, ook 
al betreft het niet per se vertrouwelijke informatie en ook indien de informatie 
(deels) een openbaar karakter heeft. In de literatuur wordt aangenomen dat 
deze test ook moet wordt aangehouden voor de beantwoording van de vraag of 
iets vertrouwelijk is in het kader van een beroep op het sub-onderdeel legal advice 
privilege. 

Vertrouwelijkheid van de communicatie of van het verzamelde materiaal is 
ook voor een beroep op litigation privilege een wezenlijk onderdeel. De vraag 
of er sprake is van vertrouwelijkheid wordt in de context van litigation privilege, 
waar het met name gaat om communicatie tussen een advocaat of zijn cliënt ener-
zijds en een derde anderzijds, anders beoordeeld dan in de context van een beroep 

.  7anki , p. . Zie Paragon Finance plc v Freshfields []  WLR ,  (CA)
(Lord Bingham CJ); Sumitomo Corporation v Credit Lyonnais Rouse Ltd []  WLR 
, par.  (CA) (Jonathan Parker LJ). 

.  Zie bijvoorbeeld de vertrouwelijke communicatie met artsen of geestelijken, die in Engeland 
niet beschermd wordt door legal professional privilege. Zie Bourns v Raychem ()  All 
ER  (CA). Webster v James Chapman & Co ()  All ER . 7anki , p. .

.  []  WLR . 7anki , p. .
.  7anki , p. , die ook verwijst naar: Greenough v Gaskell ()  M&K , ; Re 

Sarah C Getty Trust [] QB , . Zie ook Zuckerman , p. , die verwijst 
naar Ainsworth v. Wilding []  Ch , . Zie ook art.  EVRM.

.  7anki , p. . Matthews & Malek , par. .. Hollander , par. -. 
Maar zie ook Pattenden , par. ., volgens wie de meningen in de literatuur ver-
deeld zijn ten aanzien van de eis van vertrouwelijkheid voor litigation privilege. Zie ook 
Sumitomo Corporation v Credit Lyonnais Rouse Ltd []  WLR , par.  (CA) (Jo-
nathan Parker LJ).
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op legal advice privilege. Het gaat dan meer om vertrouwelijkheid in die zin dat 
bepaalde communicatie of documenten niet ‘properly available for use’ zijn, aldus 
Aldous LJ in zijn uitspraak in Bourns Inc v Raychem Corp. 

De voorwaarde vertrouwelijkheid wordt hierna voor beide sub-onderdelen van 
legal professional privilege nader besproken in par. .. en ...

Belangenafweging en absoluut beginsel

De grondslag van legal professional privilege is gebaseerd op een afweging van 
twee botsende algemene maatschappelijke belangen. Het gaat enerzijds om het 
belang van de waarheidsvinding en anderzijds om het algemene belang dat voor 
een goede werking van het rechtssysteem een ieder toegang moet hebben tot pro-
fessioneel en gedegen juridisch advies en bijstand en daarbij verzekerd moet zijn 
van onbelemmerde communicatie met een advocaat. Het is algemeen aanvaard 
dat het belang dat door legal professional privilege wordt gediend moet prevale-
ren. Sinds R v Derby Magistrates, ex parte B gaat men er van uit dat legal pro-
fessional privilege absoluut is, in die zin dat het niet opzij kan worden gezet door 
een ander publiek belang in specifieke omstandigheden te laten prevaleren. Er 
is dus geen ruimte meer voor een belangenafweging door de rechter in individu-
ele gevallen.

Slechts de cliënt kan afstand doen van legal professional privilege. Daarnaast 
kan een beroep op legal professional privilege worden ontzegd op grond van een 
wettelijke regeling. Dit kan alleen indien de wettelijke regeling in uitdrukke-
lijke bewoordingen de bescherming van legal professional privilege uitsluit (express 
language) of dit doel noodzakelijkerwijze uit de wet voortvloeit (necessary impli-
cation).Tot slot is er nog een aantal in de jurisprudentie aanvaarde uitzonderin-
gen. Deze uitzonderingen zullen aan de orde komen in par. .. 

Zeggenschap cliënt

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

.  7anki , p. . 
.  []  All ER , - (CA).
.  Zie par. ..
.  R v. Derby Magistrates’ Court, ex p B []  All ER , .
.  Zie ook B v Auckland District Law Society ()  AC , -, par. -). Zie 

par. ...
.  R (Morgan Grenfell & Co Ltd) v Special Comr of Income Tax ()  AC . General 

Mediterranean Holdings SA v Patel ()  WLR .
.  Bovendien moet het gaan om primary legislation. Zie Bowman v Fels () I WLR , 

par. -. 7anki , p.  en .
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door het verschaffen van inzage in documenten die onder de reikwijdte van legal 
professional privilege vallen. De cliënt is degene die het recht heeft om legal pro-
fessional privilege in te roepen. De advocaat is verplicht om er namens de cliënt 
een beroep op te doen, tenzij de cliënt afstand heeft gedaan van legal professional 
privilege. Als de cliënt afstand heeft gedaan van legal professional privilege is de 
advocaat niet langer gerechtigd er een beroep op te doen.De bescherming van 
legal professional privilege duurt voort, ook na overlijden van de cliënt, en kan op 
de rechtsopvolgers van de cliënt overgaan.

Fundamenteel beginsel en bewijsrechtelijke regel

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

7.3  De verplichting van de advocaat tot geheimhouding

7.3.1  Inleiding

De verplichting van de solicitor tot geheimhouding van de met de cliënt gevoerde 
communicatie vloeit deels voort uit de overeenkomst met de cliënt (retainer). 
Daarnaast vloeit deze verplichting voort uit de uit equity voortvloeiende doctrine 
of confidentiality. Voor de barrister is de verplichting tot vertrouwelijkheid 

.  Zuckerman , p. .
.  Fox e.a. , p. .
.  In Parry-Jones v Law Society ()  Ch , (CA), werd het nog gezien als een bewijs-

rechtelijke regel.
.  Fox e.a. , p. . Zie ook par. ...
.  Fox e.a. , p. .
.  Zoals in par. .. aan de orde kwam is de retainer te vergelijken met de Nederlandse over-

eenkomst van opdracht. Verkijk , p.  e.v.
.  Toulson & Phipps , p. . Zie par. ...
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– tenzij de barrister rechtstreeks door een cliënt (niet zijnde een solicitor) is in-
geschakeld – gebaseerd op de equity doctrine of confidentiality. De overeen-
komst met de cliënt brengt bijbehorende verplichtingen naar common law met 
zich mee en wordt nader ingevuld door de voor solicitors en barristers geldende 
gedragsregels. De verplichting van de advocaat tot geheimhouding is zowel een 
rechtsplicht als een ethische, gedragsrechtelijke verplichting. In par. .. zal ik 
ingaan op de geheimhoudingsplicht zoals deze is opgenomen in de regelgeving 
voor solicitors en barristers. In par. .. zal ik aandacht besteden aan de inhoud 
en reikwijdte van de geheimhoudingsplicht, zoals deze voortvloeit uit de jurispru-
dentie en de doctrine, waaronder de equity doctrine of confidentiality. 

7.3.2  Wet- en regelgeving

In de Legal Services Act  zijn voor het eerst in de wet beginselen opgenomen 
die richtinggevend zijn voor het gedrag van solicitors en barristers, zogenaamde 
professional principles. Een van die beginselen betreft vertrouwelijkheid, “that 
the affairs of clients should be kept confidential”.

Voor solicitors is het Solicitors Regulation Authority Handbook (SRA Hand-
book) relevant. Onderdeel daarvan zijn de SRA Principles. Deze principles 
belichamen de belangrijkste gedragsrechtelijke verplichtingen van solicitors. Uit 
deel , par. . (a) volgt dat de geheimhoudingsplicht van de solicitor voortvloeit 
uit principle : “You must act in the best interests of each client”. Deze geheim-
houdingsplicht is nader uitgewerkt in Hoofdstuk  van de SRA Code of Conduct, 
dat gaat over confidentiality and disclosure. In dit hoofdstuk wordt beschreven 
dat de bescherming van vertrouwelijke gegevens een fundamenteel aspect is van 
de relatie tussen advocaat en cliënt. 

De geheimhoudingsplicht is enerzijds een rechtsplicht, anderzijds een ge-
dragsrechtelijke, ethische verplichting. De geheimhoudingsplicht rust op alle 

.  Toulson & Phipps , p. . Zoals in par. .. aan de orde kwam is de solicitor in de 
relatie tot de barrister vaak aan te duiden als de professionele cliënt. 

.  Zie hierover nader par. ... Zie ook Toulson & Phipps , p. . Verkijk , p. .
.  Zie par. ...
.  Legal Services Act, Part , par. (e).
.  SRA Handbook, op  juni  goedgekeurd door de Legal Services Board, inwerkingtre-

ding  oktober . Laatst gewijzigde, achttiende, versie is gepubliceerd op  november 
, www.sra.org.uk/solicitors/handbook/code/, laatst geraadpleegd op  december . 

.  SRA Principles van  juni , inwerkingtreding  oktober , opgesteld door de So-
licitors Regulation Authority Board, www.sra.org.uk/solicitors/handbook/code/,, laatst ge-
raadpleegd op  december .

.  De SRA Code of Conduct maakt onderdeel uit van het SRA Handbook.
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medewerkers en personeel van een advocatenkantoor. Hoofdstuk  vermeldt dat 
een advocaat ervoor moet waken dat zijn geheimhoudingsplicht niet in strijd 
komt met zijn plicht om aan zijn cliënt alle voor de zaak van cliënt relevante in-
formatie te verschaffen. Als deze twee verplichtingen niet te verenigen zijn moet 
de advocaat zijn geheimhoudingsplicht laten prevaleren. De verplichtingen van 
hoofdstuk  zijn geformuleerd als resultaatsverplichtingen, outcomes. 

Voor de barrister is de gedragsrechtelijke verplichting tot geheimhouding op-
genomen in de Code of Conduct die te vinden is in hoofdstuk  van de Bar Stan-
dards Board Handbook (BSB Handbook). De Bar Standards Board heeft een 
grote hoeveelheid richtlijnen, guidances, uitgegeven die de barrister behulpzaam 
kan zijn bij de praktijkuitoefening. Een praktische richtlijn voor barristers om 
de verplichting tot geheimhouding na te leven vindt men in de Confidentiality 
Guidance.

7.3.3  Jurisprudentie en doctrine; inhoud en reikwijdte

In de jurisprudentie is erkend dat de verplichting tot vertrouwelijkheid een im-
pliciet onderdeel (implied term) kan uitmaken van bepaalde overeenkomsten met 
professionals. Over het leerstuk vertrouwelijkheid in het algemeen is veel litera-
tuur en jurisprudentie voorhanden. De equity doctrine of confidentiality heeft 
betrekking op alle vertrouwelijke professionele communicatie. Zoals in par. .. 
werd gesteld, is deze equity regel gebaseerd op het algemene belang dat vertrou-
welijke communicatie moet worden beschermd. Het wezenlijke verschil tussen 
vertrouwelijke communicatie met een advocaat en vertrouwelijke communicatie 
met een andere professional, is dat de advocaat en zijn cliënt zich kunnen be-
roepen op legal professional privilege en niet gedwongen kunnen worden om in 
rechte, of ten opzichte van toezichthoudende instanties, stukken met betrekking 

.  Par. ... De geheimhoudingsplicht is opgenomen in Core Duty , Rule C en Rule C 
., www.barstandardsboard.org.uk/regulatory-requirements/bsb-handbook/, laatst ge-
raadpleegd op  december .

.  Auburn , p. , die verwijst naar Tournier v. National Provincial and Union Bank of 
England [] KB  (CA); Parry-Jones v. Law Society [] Ch. ; Cohen v. Cowles 
Media  US ,  S Ct  (SC ). Stanley , p. .

.  Een aantal belangrijke naslagwerken: Toulson & Phipps ; Stanley ; Pattenden 
. Voor jurisprudentie, zie onder meer Imerman v. Tchenguiz (), [] EWCA 
Civ , en het door Andrews  op p.  in noot  genoemde jurisprudentieover-
zicht.

.  Auburn , p. . Pattenden , p. . Zie ook Att-Gen v. Guardian Newspapers (No 
) []  All ER , , . Het algemene belang prevaleert boven het individuele 
belang bij bescherming van vertrouwelijkheid. 
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tot deze communicatie over te leggen of te openbaren, of om hierover als getuige 
te moeten verklaren.

De geheimhoudingsverplichting van een advocaat jegens zijn cliënt heeft be-
trekking op alle vertrouwelijke informatie die de advocaat in zijn hoedanigheid 
heeft verkregen, ongeacht de bron. De geheimhoudingsplicht van de advocaat 
jegens de cliënt houdt in dat de advocaat de plicht heeft om geen privé-informatie 
(private information) over zijn cliënt naar buiten te brengen indien dit in strijd 
zou zijn met de belangen van de cliënt, ook al betreft het niet perse vertrouwelijke 
informatie en ook indien de informatie (deels) een openbaar karakter heeft.

Ook op grond van zijn gedragsregels mag de advocaat zonder toestemming van 
zijn cliënt geen informatie naar buiten brengen, tenzij hij daartoe wettelijk ver-
plicht is. Daarnaast kan hiervan worden afgeweken indien het gaat om het voor-
komen van bijvoorbeeld zwaar lichamelijk letsel of kindermisbruik en als het gaat 
om zelf-verdediging van de advocaat.

Een cliënt kan zijn advocaat zowel expliciet als impliciet toestemming geven 
vertrouwelijke informatie te openbaren. De geheimhoudingsplicht van de ad-
vocaat duurt voort, ook na het eindigen van de retainer en na de dood van cli-
ent. Dat kan met zich meebrengen dat een advocaat niet tegen een oud-cliënt 
kan optreden als er een risico bestaat op openbaarmaking of misbruik van vertrou-
welijke informatie ten aanzien van de oud-cliënt. In een zaak waarin een cliënt 
in een procedure probeerde af te dwingen dat zijn oud-accountant niet voor een 
wederpartij mocht optreden, overwoog Lord Millett – nadat hij de positie van een 
accountant en een solicitor had vergeleken – het volgende over de reikwijdte van 
de geheimhoudingsplicht van de solicitor:

.  Voor de uitzonderingen op dit beginsel, zie hierna par. ..
.  Toulson & Phipps , p. . De informatie die wordt beschermd moet wel, althans 

grotendeels, op waarheid berusten, aldus Pattenden , p. . Zie ook 7anki , p. 
. Anderson v Bank of British Columbia ()  Ch D ,  (Jessel MR); BBGP 
Managing General Partner Limited v Babcock & Brown Global Partners []  WLR 
, par  (Norris J).

.  Hilton v BarkerBooth & Eastwood [] UKHL ; [] WLR . 7anki , p. 
.

.  Pattenden , p. . Toulson & Phipps , p. . Parry-Jones v Law Society, [] 
 Ch. -. Maar zie ook R. (Morgan Grenfell Ltd) v Special Commissioner of Income Tax, 
[] UKHL ; []  A.C.  en , waar het ging om informatie die ook door legal 
professional privilege is beschermd. Zie ook par. ..

.  Toulson & Phipps , p. . TSB Bank plc v Robert Irving & Burns [] Lloyd’s 
Rep. (PN) .

.  Toulson & Phipps , p. . Wilston v Rastall ()  T.R.  -. 
.  Toulson, & Phipps , p. . 
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“Whether founded on contract or equity, the duty to preserve confidentiality 
is unqualified. It is a duty to keep the information confidential, not merely to 
take all reasonable steps to do so. Moreover, it is not merely a duty not to com-
municate the information to a third party. It is a duty not to misuse it, that is 
to say, without the consent of the former client to make any use of it or to cause 
any use to be made of it by others otherwise than for his benefit. The former 
client cannot be protected completely from accidental or inadvertent disclosure. 
But he is entitled to prevent his former solicitor from exposing him to any risk; 
and this includes the increased risk of the use of the information to his preju-
dice arising from the acceptance of instructions to act for another client with an 
adverse interest in a matter to which the information is or may be relevant.”

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

7.4  Duty to disclose en de advocaat als getuige 

7.4.1  Inleiding

In beginsel rust op grond van het Engelse recht op iedere partij bij een gerech-
telijke procedure de plicht om, voorafgaand aan en tijdens de procedure, zoveel 
mogelijk relevante feitelijke informatie aan de andere partij en aan de rechter te 
openbaren. Dit is van oudsher zo op grond van de discovery of ook wel disclosure 
procedure. De duty to disclose geldt in het algemeen ook ten aanzien van vertrou-
welijke communicatie of andere vertrouwelijke stukken. 

Een beroep op vertrouwelijkheid van communicatie of van bepaalde stukken 
derogeert in zijn algemeenheid evenmin aan de plicht om, mits daartoe behoorlijk 
opgeroepen, in rechte een getuigenverklaring af te leggen. De algemene regel 
naar Engels recht, dat alle relevante bewijsmiddelen in rechte zowel toelaatbaar 
(admissable) als afdwingbaar (compalable) zijn, kent een aantal uitzonderingen 

.  Prince Jefri Bolkiah v KPMG, []  A.C. , par. -. De beslissing in deze zaak 
is gevolgd in een aantal latere beslissingen, voor een overzicht zie Toulson & Phipps, p. . 

.  7anki , p. .
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in de vorm van privileges. De Civil Procedure Rules (CPR) die van toepassing 
zijn op civiele procedures, geven de volgende definitie van een dergelijk privilege: 

‘[t]he right of a party to refuse to disclose a document or to refuse to answer 
questions on the ground of some special interest recognized by law’. 

Omdat een privilege de waarheidsvinding beperkt kent common law slechts een 
beperkt aantal privileges, waaronder het legal professional privilege. 

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

7.4.2  Duty of disclosure

Iedere partij dient in een procedure zijn stellingen te bewijzen. De eiser draagt 
de bewijslast voor de door hem ingestelde vorderingen en daaraan ten grondslag 
liggende feiten. De verweerder draagt de bewijslast voor hetgeen hij als verweer 
of verdediging naar voren brengt.Voorop staat de algemeen aanvaarde regel dat 
bewijs in rechte slechts toelaatbaar is, indien het bewijs relevant is voor het ge-
schil tussen partijen. Irrelevant of onvoldoende relevant bewijs dient buiten 
beschouwing te blijven. In civiele zaken geldt als standaard dat de rechter er-
van overtuigd moet zijn dat het relevante feit is bewezen ‘on the balance of pro-
babilities’; in strafrechtelijke procedures geldt de zwaardere eis van ‘beyond reas-
onable doubt’. Het bewijs kan geleverd worden zowel door het overleggen van 

.  Auburn , p. . 
.  De andere privileges zijn: privilege against self-incrimination, communications without pre-

judice (communicatie tijdens een gerechtelijke procedure met het oog op het bereiken van 
een schikking in de procedure) en matrimonial-related conciliation privilege. Pattenden 
, p. .

.   US ,  (). Uitspraken uit andere common law landen kunnen ook van belang 
zijn voor legal professional privilege in Engeland.

.  Andrews , p. , .
.  Tapper , p. . Buxton LJ in XXX v YYY [[ IRLR , [].
.  Tapper , p. . R v Byrne () LEXIS  November, [[; R v Yaeck ()  CCC 

(d) , . Zie ook Goddard LJ in Hollington v F Hewthorn & Co Ltd [] KB , 
[]  All ER , , . Voor de invulling van wat ‘relevant bewijs’ is en uitzonderingen 
daarop: zie Tapper , p.  t/m .

.  Andrews , p. .
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relevante documenten als door het overleggen van getuigenverklaringen of het 
horen van getuigen. 

In het Engelse recht is een procedure verdeeld in twee hoofdfasen, de pre-trial 
fase en de trial fase; de trial is de eigenlijke terechtzitting, een mondelinge be-
handeling. De pre trial fase is van oudsher in beginsel een zaak tussen de partijen, 
hetgeen in die fase ook geldt voor de bewijsverzameling. Op partijen rust een 
duty of disclosure of discovery, op grond waarvan de ene partij van de andere par-
tij kan verlangen dat deze hem kennis laat nemen van de inhoud van stukken die 
relevant zijn voor de procedure. Indien een partij hiertoe niet vrijwillig overgaat 
kan deze de rechter – de Master – vragen een bevel uit te vaardigen tot overlegging 
van stukken door de andere partij: een disclosure order (vroeger discovery order). 

Disclosure onder de Civil Procedures Rules

De wederzijdse disclosure verplichting dient de volgende doeleinden: ) het stre-
ven naar gelijke toegang tot informatie, ) het vergroten van de kans op schik-
kingen in een eerder stadium, ) het voorkomen van de situatie dat een partij ter 
terechtzetting voor onaangename verrassingen komt te staan, ’trial bij ambush’, 
en ) het zo volledig mogelijk informeren van de rechter teneinde deze in staat 
stellen tot het doen van een uitspraak aan de hand van de merites van de zaak.

Een van de doelen van de invoering van de Civil Procedure Rules (CPR) was 
het terugdringen van de excessieve hoeveelheid aan documenten die werd uitge-
wisseld onder het oude systeem van discovery of disclosure. Sinds de invoering 
van de CPR zijn er onder meer nieuwe regels die gelden voor de procedure van 
disclosure en de inzage in en het onderzoek van documenten waarop procespar-
tijen zich in een procedure willen beroepen. Deze regels zijn opgenomen in par.  

.  Zij het dat deze fase onder controle staat van een Master, een rechter die procedurele kwes-
ties behandelt in de beginfase van een procedure tot aan de terechtzitting. Indien partijen 
het over bepaalde punten niet eens zijn wenden ze zich tot de Master. Na de terechtzitting 
(trial) neemt de Master de zaak weer over van de trial judge.

.  Zie over Disclosure van documenten in het algemeen: Matthews & Malek ; Hollander 
; Andrews , H. ; Zuckerman , H. .

.  Andrews , p. , . Zie ook Andrews , H. . Zie ook Tweed v Parades Com-
mission for Northern Ireland [] UKHL ; []  All ER , [], (Lord Bingham).

.  De Civil Procedure Rules zijn ingevoerd in  en gelden voor civiele procedures bij de 
County Court, de High Court en de Civil Division van de Court of Appeal. Voorheen gol-
den de Rules of the Supreme Courts, een bijlage bij de Judicature Acts uit .

.  Andrews , p. , . Vóór invoering van de CPR was de definitie van wat als relevante 
documenten kon worden aangemerkt nogal ruim. De voorheen relevante test vloeide voort 
uit Compagnie Financière v Peruvian Guano Co ()  QBD , , CA.
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van de CPR. De regels hebben, op een enkele uitzondering na, betrekking op alle 
in een civiele procedure in te stellen vorderingen. 

Op grond van de CPR is er sprake van disclosure van een document door een 
partij, als die partij aangeeft dat een document bestaat of heeft bestaan, bijvoor-
beeld door opname op de disclosure lijst. Disclosure verplicht de partij die de 
lijst opstelt in beginsel om inzage van de op de lijst opgenomen documenten door 
de andere partij toe te staan. Overigens is er nog geen sprake van bewijs als een 
document is opgenomen op de disclosure lijst. Een document kan pas als bewijs 
dienen als een partij er ook daadwerkelijk een beroep op doet of het document 
aanhaalt ter (terecht)zitting (trial or other hearing). Een document wordt gede-
finieerd als elk middel dat informatie bevat of waarop informatie wordt beschre-
ven. Het gaat hier niet uitsluitend om papieren documenten, zoals geschreven 
of gedrukte stukken, of tekeningen, maar ook om andere gegevensdragers, zoals 
elektronisch (email) verkeer, video-of audio opnamen, informatie op antwoordap-
paraten en opgeslagen gegevens in een mobiele telefoon.

De wijze waarop de disclosure procedure in zijn werk gaat is beschreven in 
CPR .. Een partij kan slechts verplicht worden tot disclosure van documenten 
die geacht worden onder zijn controle te vallen of te zijn geweest. Hiermee wordt 
bedoeld dat hij de documenten daadwerkelijk in zijn bezit heeft gehad danwel 
rechthebbende van de documenten is of was, of dat hij het recht heeft of heeft ge-
had om de documenten in te zien, te onderzoeken of er kopieën van te maken. 
De disclosure lijst moet ook een disclosure statement bevatten, waarin de partij 
onder meer aangeeft op welke wijze hij de op de lijst genoemde documenten heeft 
verzameld. Ook verklaart een partij hierin bekend te zijn met de op hem rustende 
verplichting tot disclosure en dat hij zich naar beste weten van deze verplichting 
heeft gekweten.

CPR . regelt de inzagebevoegdheid van de partij aan wie een document is 
disclosed en geeft de uitzonderingsgevallen op de inzagebevoegdheid weer. Op 
grond van CPR . () (b) heeft een partij geen recht op inzage in, en onderzoek 
van, een document als de partij die dit document heeft disclosed, het recht of de 

.  De uitzondering betreft een vordering die wordt ingesteld volgens de small claims track (in 
beginsel tot . BP, CPR ., CPR .(). Andrews , p. , .

.  CPR .. heeft het over de disclosure statement.
.  Andrews , p. .
.  CPR ..
.  Andrews , p. , . Zie ook Earles v Barclays Bank [] Bus LR , Judge Simon 

Brown QC.
.  CPR ..
.  CPR . ().
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plicht heeft inzage te weigeren. De procedure om een beroep te doen op het wei-
geringsrecht of de weigeringsplicht staat beschreven in CPR .. De partij die 
stelt dat hij het recht heeft om het verlenen van inzage in bepaalde documenten te 
weigeren, dient dit schriftelijk en gemotiveerd aan te geven op de disclosure lijst. 
Bij gebreke van zo’n lijst dient deze partij dit op een andere wijze aan de weder-
partij kenbaar te maken.

De rechter kan een bevel uitvaardigen tot disclosure. In de meeste gevallen 
gaat het dan om standard disclosure, waarmee wordt bedoeld dat een partij slechts 
verplicht is tot disclosure van de volgende documenten: (a) documenten waarop 
hij zich in de procedure zal beroepen ter onderbouwing van zijn vordering of ver-
weer, (b) documenten die de eigen zaak of procespositie van de partij of de zaak of 
procespositie van de (of een) andere partij nadelig kunnen beïnvloeden; (c) docu-
menten die de eigen zaak of procespositie van de eigen partij kunnen ondersteu-
nen; en (d) documenten die hij verplicht is te disclosen op grond van een voor de 
zaak relevante praktijkrichtlijn (practice direction). 

De verplichting tot disclosure blijft bestaan tot het einde van de procedure. 
Maar ook vóór aanvang van een procedure kan een potentiële procespartij, mits 
aan bepaalde voorwaarden is voldaan, al op grond van een rechterlijk bevel ver-
plicht worden tot disclosure van documenten. De partij die op grond van de 
disclosure procedure inzage heeft gekregen in een (deel van een) document, mag 
zich alleen op dit document beroepen of mag dit document alleen gebruiken in 
de context van de procedure waarin de disclosure heeft plaatsgevonden en mag het 
document niet aan anderen openbaren. Dit is slechts anders in de volgende ge-
vallen: (i) indien het document door of aan de rechter is voorgelezen; (ii) indien 
naar het document is verwezen in een openbare zitting; (ii) indien de rechter toe-
stemming heeft gegeven voor verdergaand gebruik, of (iii) indien zowel de partij 

.  CPR . () (a) en CPR . ().
.  CPR ..
.  CPR .. Vóór inwerkingtreding van de CPR was het gebruikelijk dat partijen veel meer 

documenten dan de hier genoemde openbaarden. De CPR heeft dit gebruik aan banden 
willen leggen.

.  CPR ..
.  De voorwaarden waaraan een verzoek daartoe moet voldoen en de omstandigheden op 

grond waarvan een rechter een bevel tot disclosure kan verlenen worden beschreven in CPR 
.. Een verzoek om vóór aanvang van een procedure inzage te krijgen in documenten 
van een andere partij is toegestaan op grond van art.  Supreme Court Act  (c. ) of 
art.  County Courts Act  (c. ).

.  CPR .. Andrews , p. . Zie ook Taylor v Serious Fraud Office []  AC , 
 (HL) (Lord Hoffman, die het heeft over een “implied undertaking”).
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die het stuk heeft disclosed als de partij aan wie het stuk toebehoort daarvoor toe-
stemming hebben gegeven.

Disclosure in strafrechtelijke procedures

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

7.4.3  De advocaat als getuige

Stellingen in een procedure en de feiten die in geschil zijn kunnen ook worden 
bewezen door middel van het horen van getuigen of het overleggen van getuigen-
verklaringen. Het horen van getuigen vindt in beginsel plaats ter terechtzitting 

.  CPR . (). Zie voor een zaak waarin een rechter toestemming gaf voor verdergaand 
gebruik: SmithKline Beecham Biologicals SA v Connaught Laboratories Inc []  All 
ER , CA.

.  Tapper , p. .
.  Art.  ()(b) CPIA. Tapper , p. .
.  Vóór wijziging van de CPIA door de Criminal Justice Act  bestond de disclosure uit 

twee fases: de primary en secondary disclosure. 
.  Tapper , p. . Dit materiaal wordt geselecteerd op grond van een objectieve test.
.  Griffiths v DDP [] EWHC (Admin). Tapper , p. .
.  De disclosure verplichting voor de verdediging is uitgebreid als gevolg van de Criminal Jus-

tice Act . Tapper , p. . Hieronder kan bijvoorbeeld vallen: de rechtsgronden 
waarop het verweer zal rusten, mogelijke alibi’s en gegevens van eventuele getuigen.

.  Tapper , p.  e.v.
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(trial). De Master zal in de pre-trial fase al zoveel mogelijk ernaar streven het 
oproepen van getuigen te beperken tot het hoogstnoodzakelijke en te vervangen 
door het deponeren van geschreven getuigenverklaringen.

Het horen van de getuigen geschiedt door de partijen zelf. De door de ei-
ser opgeroepen getuigen worden eerst verhoord door de advocaat van de ei-
ser (examination in chief) en vervolgens door de advocaat van de verweerder 
(cross-examination). De rechter heeft in beginsel een passieve rol. Traditioneel 
zijn rechters niet bevoegd om zelf bewijsmaatregelen te bevelen en sinds  mag 
een rechter niet meer op eigen initiatief getuigen verhoren.

Ook advocaten kunnen worden opgeroepen om als getuige ter terechtzitting 
te worden gehoord. Een advocaat kan niet worden verplicht – en het is hem ook 
niet toegestaan – om een verklaring af te leggen ten aanzien van vertrouwelijke 
informatie aangaande de cliënt of diens zaak. In de jurisprudentie is dit uitgangs-
punt genuanceerd. Zo mag een advocaat wel antwoorden op de vraag of hij een 
bepaald document in zijn bezit heeft. Ook mag hij inzage geven in documenten 
waaruit blijkt wanneer de cliënt hem heeft bezocht danwel kan hij gedwongen 
worden zich uit te laten over de verblijfplaats van de cliënt. Het is de advo-
caat ook toegestaan een verklaring af te leggen over de inhoud van een document 
dat hij ter terechtzitting heeft gezien, omdat men aanneemt dat de advocaat deze 
kennis niet heeft verkregen als gevolg van vertrouwelijke communicatie met de 
cliënt. Over de inhoud van een vertrouwelijk document mag hij echter geen 
mededelingen doen.

.  De door de verweerder opgeroepen getuigen worden eerst door de advocaat van de verweer-
der verhoord en vervolgens door de advocaat van de eiser.

.  Dit geldt zowel in civiele als in strafrechtelijke procedures. Sinds de invoering van de CPR 
is hier in zekere mate verandering in gekomen. Waar voorheen deskundigen alleen door de 
afzonderlijke partijen konden worden benoemd, kan een rechter thans ook joint experts be-
noemen. Alle deskundigen hebben tegenwoordig ook verplichtingen jegens de rechter, als 
“helpers van het gerecht”.

.  Fox , p. . R v Crown Court at Manchester, ex p Rogers []  WLR . Ex Parte 
Campbell []  Ch App .

.  Brown v Bennett [] All ER (D) .
.  Dwyer v. Collins []  Ex .
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7.5  Omvang en reikwijdte legal professional privilege; de 
hoofdregels

7.5.1  Inleiding

Zoals hiervoor naar voren kwam, is legal professional privilege het overkoepelende 
privilege dat is opgebouwd uit twee hoofdonderdelen, te weten: legal advice pri-
vilege en litigation privilege. In deze paragraaf komt een aantal hoofdregels ten aan-
zien van de omvang en reikwijdte van legal professional privilege aan de orde. In par. 
. en . ga ik in op een aantal specifieke kenmerken van beide sub-onderdelen. 

Een beroep op legal professional privilege wordt in veel gevallen in het kader 
van een procedure gedaan, vaak in de context van de disclosure. De cliënt, al dan 
niet bij monde van zijn advocaat, kan met een beroep op legal professional privilege 
weigeren aan de wederpartij inzage te verlenen in documenten of andere informatie 
die onder de bescherming van het privilege vallen. Een beroep op legal professional 
privilege vindt ook regelmatig plaats in het kader van de uitoefening van wettelijke 
opsporings- en toezichtbevoegdheden, zoals bij doorzoekingen op grond van de Po-
lice and Criminal Evidence Act . Op grond van deze wet is het niet toegestaan 
om documenten of andere informatie in beslag te nemen die onder de reikwijdte 
van legal professional privilege vallen. In par. .. ga ik in op de wijze waarop 
rechters een beroep op legal professional privilege toetsen. In par. .. geef ik aan 
wie voor een beroep op legal professional privilege als lawyer kan worden aange-
merkt. In par. .. ga ik in op de vraag wie als cliënt kan worden aangemerkt.

7.5.2  Toetsing door de rechter

De partij in een procedure die ten aanzien van bepaalde documenten een beroep 
op legal professional privilege wil doen, geeft dat schriftelijk aan, gewoonlijk op de 
disclosure list. Hierbij worden de gronden vermeld waarop het beroep op legal 
professional privilege berust en wordt aangegeven dat de andere partij op grond 
hiervan niet het recht heeft de documenten in te zien.

In de praktijk worden de stukken ten aanzien waarvan een beroep op legal pro-
fessional privilege wordt gedaan in categorieën op de lijst vermeld, bijvoorbeeld: 

.  Voor de vaststelling dat legal professional privilege één overkoepelend privilege is, zie Three 
Rivers , par.  (per Lord Carswell). De overige leden van de Appellate Committee sloten 
zich hierbij aan (par. , ,  en ). Bankim 7anki, p. .

.  Zie par. ..
.  CPR . () en ().
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“correspondentie tussen advocaat en cliënt met het oog op het verkrijgen en verle-
nen van juridisch advies”. Dit was althans de gebruikelijke procedure op grond 
van de Rules of the Supreme Court, vóór de inwerkingtreding van de CPR. 
Rechters lijken deze praktijk nog steeds te accepteren, ook al volgt uit de prak-
tijkhandleiding bij CPR  dat een beroep op legal professional privilege per af-
zonderlijk document moet geschieden. Uitgangspunt was en is dat een te ge-
detailleerde beschrijving van documenten iets van de inhoud ervan zou kunnen 
verraden, hetgeen de ratio van de bescherming door legal professional privilege 
ernstig zou kunnen ondermijnen. In het algemeen geldt dat een rechter zal uit-
gaan van de juistheid van het beroep op legal professional privilege, mits uit de 
beschrijving en motivering van het beroep voldoende blijkt dat een zorgvuldige 
afweging heeft plaatsgevonden. De toets is marginaal en de rechter zal slechts in 
uitzonderlijke gevallen kennisnemen van de inhoud van de documenten. Dat is 
bijvoorbeeld het geval als op voorhand duidelijk is dat kennisneming noodzakelijk 
is voor een rechtvaardige afwikkeling of uit kostenoverwegingen. 

Als het beroep op legal professional privilege is neergelegd in een beëdigde ver-
klaring (affidavit), moet de verklaring voldoende gedetailleerd zijn. Ook in dit 
geval moet worden vermeden, dat bij de onderbouwing van het beroep geopen-
baard wordt wat verborgen moet blijven en waartoe het beroep op legal profes-
sional privilege zich juist uitstrekt. De wederpartij kan zich op grond van CPR 

.  7anki , p. , . 
.  Zie bijv. Derby v Waldon (No ) []  WLR , -; Alfred Crompton Amuse-

ment Machines v Commissioners of Customs & Excise []  All ER , -.
.  Zie Practice Direction to Part. , par. . en .. Zie ook Hollander , par. -. Zie 

ook Breeze v John Stacey & Sons Ltd (CA,  juni ), [] CP Rep , waarin de 
Court of Appeal in een zaak over een onopzettelijke disclosure van geprivilegieerde docu-
menten aangaf dat de CPR de geldende beginselen niet had gewijzigd. 7anki , p. .

.  7anki , p. .
.  7anki , p. . Derby & Co Ltd. v Weldon (No ) []  WLR , -. 

Westminster Airways Ltd v Kuwait Oil Co Ltd []  KB ,  (CA).
.  7anki , p. , . Bijvoorbeeld in geval van verzet door de wederpartij of indien de 

rechter vindt dat de beschrijving van de documenten waartoe het beroep op legal professio-
nal privilege zich uitstrekt onvoldoende duidelijk is. 

.  Zie Wallace Smith Trust Co v Deloitte []  WLR , , waarin dit was bepaald, 
op grond van het vóór het CPR geldende recht. Zie bijvoorbeeld Burmah Oil v Bank of 
England [] AC ,  (HL) (per Lord Wilberforce). Westminster Airways Ltd. v 
Kuwait Oil Co Ltd []  KB ,  (CA) (per Lord Jenkins LJ).

.  Zie bijv. Sumitomo Corporation v Credit Lyonnais Rouse Ltd ()  NLJ , par. .
.  Zie bijv. West London Pipeline & Storage Ltd and another v Total UK and others [] 

 CLC , par. , Beatson J: ‘affidavits claiming privilege…should be specific enough to 
show something of the deponent’s analysis of the documents or, in the case of a claim to liti-
gation privilege, the purpose for which they were created. It is desirable that they should refer 
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.() verzetten tegen een beroep op legal professional privilege. Dit verzet 
moet worden gemotiveerd. De rechter kan partijen in de gelegenheid stellen 
om nog verklaringen (representations ) af te leggen en eventueel verzoeken dat het 
relevante document aan de rechter wordt overgelegd. 

In de uitspraak in de zaak West London Pipeline & Storage Ltd and another v 
Total UK and others heeft Beatson J, op basis van eerdere uitspraken, een aantal 
richtlijnen gegeven voor de toetsing van een beroep op legal professional privilege 
danwel een daartegen ingediend verzet. Als hoofdregel wordt uitgegaan van de 
juistheid van de affidavit, tenzij:

 – het uit de verklaringen van de wederpartij redelijk zeker (reasonably certain) 
is dat een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven of dat de aard van de 
documenten verkeerd is geïnterpreteerd door degene die zich beroept op legal 
professional privilege;

 – het redelijk zeker is dat de affidavit onjuist is, op grond van het geleverde be-
wijs door degene in wiens opdracht een bepaald stuk of communicatie waarop 
het beroep op legal professional privilege betrekking heeft is opgesteld;

 – het op grond van ander bewijs redelijk zeker is dat de affidavit op belangrijke 
onderdelen onjuist of incompleet is.

Indien de rechter op grond van de affidavit en ander voorliggend bewijs niet over-
tuigd is van de juistheid van het beroep op legal professional privilege heeft hij de 
volgende opties: (i) vaststellen dat het recht om inzage in documenten te weigeren 
niet is komen vast te staan en bepalen dat het document mag worden ingezien; 
(ii) bepalen dat er een nieuwe, verbeterde, affidavit wordt afgegeven;(iii) ofwel 

to such contemporary material as it is possible to do so without making disclosure of the very 
matters that the claim for privilege is designed to protect.’

.  De wederpartij dient hiertoe een gemotiveerd verzoek in, ondersteund door bewijsstukken. 
Zie voor de procedure ook CPR .() en ().

.  CPR . ().
.  []  CLC , par. .
.  7anki , p. .
.  Zie bijvoorbeeld Frankenstein v Gavin’s House to-House Cycle Cleaning and Insurance 

Co.[]  QB  (CA); Lask v Gloucester Health Authority []  Med LR  (CA).
.  Zie naast de in de vorige noot genoemde uitspraken ook: Neilson v Laugharne [] QB 

 (CA); Re Highgrade Traders Ltd [] BCLC  (CA).
.  Jones v Montivedeo Gas Co ()  QBD, ; Birmingham and Midland Motor Omni-

bus Co v London and North Western Railway Co []  KB  (CA); National West-
minster Bank plc v Rabobank Nederland [] EWHC  (Comm).

.  Neilson v Laugharne []  QB ; Lask v Gloucester Health Authority []  Med 
LR  (CA).

.  Zie bijv. Birmingham and Midland Motor Omnibus Co v London and North Western Rail-
way Co []  KB  (CA); Ankin v London and North Eastern Railway Co []  
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zelf het document bekijken met inachtneming van CPR . (). Bij wijze van 
uitzondering zou de rechter ook nog een cross-examination kunnen toestaan van 
de persoon die de affidavit heeft afgegeven. In deze uitspraak gaf Beatson J nog 
aan dat de regels voor toetsing van een beroep op legal professional privilege en het 
verzet daartegen, na de invoering van de CPR inhoudelijk niet zijn gewijzigd.

De rechter zal dus slechts in uitzonderlijke gevallen kennis nemen van de do-
cumenten. De beslissing om een document in te zien is ter discretie van de rech-
ter, in de eerste plaats de rechter in eerste aanleg. Een partij, of zijn of haar 
advocaat, die een beroep op legal professional privilege overweegt maar daaraan 
voorafgaand behoefte heeft aan richtlijnen van de rechter, kan daartoe een verzoek 
doen op grond van CPR . () en (), in welk geval de rechter het relevante do-
cument zal moeten inzien. Tenslotte heeft de rechter een algemene bevoegdheid 
tot het inzien van stukken, bijvoorbeeld om te zien of stukken onder de crime/
fraud exception vallen.

7.5.3  Wie is de ‘lawyer’?

Inkadering begrip lawyer

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

KB ,  (CA); National Westminster Bank plc v Rabobank Nederland [] EWHC 
 (Comm), par  en .

.  Zie ook National Westminster Bank plc v Rabobank Nederland [] EWHC  
(Comm); Atos Consulting Ltd v Avis plc (No ) [] EWHC  (TCC). 7anki , 
p. , . 

.  7anki , p. .
.  []  CLC , par. . Een procedureel verschil is dat het beroep doorgaans in een 

affidavit werd gedaan en na de CPR in een disclosure statement. 7anki , p. , .
.  National Westminster Bank plc v Rabobank Nederland [] EWHC  (Comm), par. 

. Westminster Airways Ltd v Kuwait Oil Co Ltd []  KB ,  (CA).
.  Bijvoorbeeld als de partij of de advocaat niet zeker weet of een document wel in aanmerking 

komt voor bescherming op grond van legal professional privilege.
.  Zie hierna par. ...
.  Zie ook Derby Magistrates’ Court, ex p B [], waarin wordt verwezen naar Wilston v 

Rastall. Zie voor de term ‘ attorney’ par. .. hiervoor.
.  Zie Lawrence v Campbell (),  Drew ,  en Southwark and Vauxhall Water 

Co v Quick ()  QBD , ,  (CvA): “professional legal advisers”; Anderson v 
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In de jurisprudentie zijn gaandeweg meer specifieke eisen geformuleerd om te 
bepalen welke beroepsbeoefenaar als lawyer kan worden aangemerkt en in aan-
merking komt voor de bescherming van legal professional privilege. Een lawyer 
moet gebonden zijn aan beroepsregels en onderworpen aan toezicht door de ei-
gen beroepsorganisatie en moet beschikken over een practising certificate.In de 
zaak Prudential stelde de Supreme Court in , dat het algemeen aanvaard is 
dat hiermee in de huidige tijd wordt bedoeld: solicitors, barristers, legal executives 
en voldoende gekwalificeerde buitenlandse advocaten. 

In hoedanigheid

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

Bank of British Columbia ()  Ch D ,  (per Jessel MR): “professional lawyers” 
of “members of the legal profession”; Bolton v Liverpool Corporation ()  M & K : 
“counsel”; Herring v Clobery ()  Ph : “attorney”; Greenough v Gaskell ()  M 
& K  , Carpmael v Powis ()  Ph , Wheeler v Le Marchant ()  Ch D , 
, , - (CA) en Pearse v Foster () LR QBD : “solicitor”; Greenough v 
Gaskell ()  M & K , , , Mayor and Corporation of Bristol v Cox () 
 Ch D ; Lowden v Blakey ()  QBD : “barrister”. 7anki , p. -. 
Voorbeelden van een aantal  ste eeuwse uitspraken die bevestigen dat legal professional 
privilege beperkt blijft tot advocaten: Minter v Priest [] AC  (HL); AG v Mulhol-
land []  All ER ,  (CA); D v NSPPC [] AC ,  (HL); Paragon Fi-
nance PLC v Freshfields []  WLR ,  (CA).

.  7anki , p. . Zuckerman , p.  e.v.
.  Regina (Prudential plc and another) v Special Commissioner of Income Tax and another 

(Institute of Chartered Accountants of England and Wales and others intervening),[]  
WLR (uitspraak van Supreme Court) (hierna: Prudential), par. .

.  7anki , p. . Minter v Priest [] AC ,  (Lord Atkin). Three Rivers , par. 
.

.  Minter v Priest [] AC ,  (HL). Descoteaux v Mierzwinski ()  DLR (d) 
, , . Wigmore, . 7anki , p. . Ook wordt hier het voorbeeld genoemd 
van de ‘beauty contest’, waarin verschillende advocaten zich presenteren aan een potentiële 
cliënt, die vervolgens de opdracht slechts aan één van hen verleent. Zie ook Wigmore & Mc 
Naughton , p. .

.  Het legal professional privilege geldt bijvoorbeeld ook als de advocaat zijn werkzaamheden 
voor de cliënt op niet-betalende basis (pro bono) verleent, of als de rekening van de advocaat 
onbetaald blijft. Foster v Hall ()  Mass ( Pick) . 7anki , p. .
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Ondergeschikten en medewerkers van de advocaat

Een advocaat werkt in veel gevallen niet alleen in zaken voor cliënten, maar beschikt 
over personeel of werkt samen met andere advocaten en anderen in kantoorcombi-
naties. Communicatie met juridisch en niet-juridisch geschoold personeel en mede-
werkers van een advocaat, die in opdracht van de advocaat voor de cliënt werkzaam 
zijn, wordt eveneens beschermd door legal professional privilege.

Advocaten in dienstbetrekking en buitenlandse advocaten

In Engeland is een aanzienlijk aantal advocaten werkzaam in dienstbetrekking van 
een werkgever, zoals een commerciële onderneming of een overheidsinstantie. Die 
werkgever is in dat geval hun enige cliënt. Naar Engels recht worden dergelijke ad-
vocaten in loondienst voor wat betreft de bescherming van legal professional privi-
lege gelijkgesteld met advocaten die een onafhankelijke praktijk voeren. Een be-
langrijke uitzondering hierop geldt echter ten aanzien van verificatie-onderzoeken 
door de Europese Commissie in europeesrechtelijke mededingingszaken. Het HvJ 
EU heeft uitgemaakt dat legal professional privilege niet kan worden ingeroepen 
ten aanzien van in het bedrijf gevoerde interne communicatie met een werknemer, 
ook al is deze werknemer advocaat en handelde hij ook in die hoedanigheid. 

Los van de hiervoor beschreven uitzondering, blijft het voor de beantwoording 
van de vraag of een advocaat in loondienst naar Engels recht een beroep op legal 
professional privilege toekomt van belang in welke hoedanigheid deze advocaat 
aan de communicatie deelnam. Deze vraag speelt met name indien de advocaat 
in loondienst daarnaast ook een meer commerciële functie binnen het bedrijf ver-
vult. Indien de advocaat in een gegeven situatie meer als de ‘client’s man of busi-
ness’ is opgetreden geldt het privilege niet.

.  Descoteaux v Mierzwinski ()  DLR (d) , ; secretaresse. Taylor v Forster 
()  C & P ; Wheeler v Marchant ()  Ch D ,  (CA); advocaat-stagiaires 
en paralegals. R (Boszkurt) v Thames Magistrates Court [] RTR ; tolken. Hetzelfde 
wordt aangenomen ten aanzien van communicatie met medewerkers van een barrister. 
7anki , p. .

.  Alfred Crompton Amusement Machines Ltd v Customs & Excise Comrs (No ) []  
QB ,  (CA) en [] AC , - (HL). Hierin werd beargumenteerd dat advo-
caten in loondienst aan dezelfde verplichtingen jegens hun cliënt en jegens de rechterlijke 
macht gebonden zijn als in een onafhankelijke praktijk werkzame advocaten. Zuckerman 
, p. .

.  Zie hierover par. ...
.  7anki , p. . Blackpool Corporation v Locker []  KB , - (CA). Seven 

Network Ltd v News Ltd [] FCA , par.  (Tamberlin J).
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Communicatie tussen een cliënt en een buitenlandse – niet in Engeland inge-
schreven – advocaat kan ook onder de bescherming van legal professional privi-
lege vallen.

Grenzen

Het privilege geldt niet voor communicatie die gevoerd is met een advocaat die 
niet langer voor de cliënt optreedt. Legal professional privilege geldt evenmin 
voor communicatie met iemand die zich uitgeeft als solicitor maar is geschrapt als 
zodanig, tenzij de cliënt er in goed vertrouwen van uit is gegaan dat diegene nog 
stond ingeschreven als advocaat. In dat laatste geval geldt de bescherming van 
legal professional privilege weer wel; het gaat om de gerechtvaardigde verwachtin-
gen van degene die de advocaat heeft benaderd. 

Ook is uitgemaakt dat het privilege niet geldt als een advocaat weliswaar wordt 
aangesproken op zijn juridische kennis, maar als dit in een sociale context ge-
beurt, bijvoorbeeld als hij wordt aangesproken op een feestje. Bovendien komt 
de grens in zicht wanneer de advocaat mede in een andere hoedanigheid optreedt, 
bijvoorbeeld als bestuurder van een vennootschap of als town clerk. Het zal dan 
van de omstandigheden van het geval afhangen in welke hoedanigheid de advo-
caat is benaderd.

Andere beroepsgroepen en legal professional privilege

In de loop der tijd hebben ook vertegenwoordigers van niet-juridische beroepen 
tevergeefs gepoogd aanspraak te maken op de bescherming van legal professional 

.  Lawrence v Campbell ()  Drew . Macfarlan v Rolt () LR  Eq . Re 
Duncan [] P . Great Atlantic Insurance v Home Insurance []  WLR ,  
(CA). Minnesota Mining and Manufacturing v Rennicks [] FSR , . Société Fran-
caise Hoechst v Allied Colloids Ltd [] FSR . R v Middlesex Guildhall Crown Court, 
ex p Tamosius []  WLR  (DC). IBM v Phoenix International (Computers) Ltd 
[]  All ER , . Prudential, par. . 7anki , p. . Zuckerman , p. 
. Zie voor de eisen die aan een buitenlandse advocaat worden gesteld: Kennedy v Wallace 
()  ALR , par. -.

.  Minter v Priest [] AC ,  (HL).
.  Calley v Richards ()  Beav ,  (per Romilly MR). Global Funds Management 

(NSW) Ltd v Rooney ()  NSWLR . Dadourian Group International and others 
v Simms and others [] EWHC  (Ch), par - (Patten J). 

.  De cliënt moet bewijzen dat hij heeft vertrouwd op de rechtsgeldige inschrijving van de ad-
vocaat. 7anki , p. , .

.  7anki , p. . R v Woodley ()  M & Rob ; Smith v Daniel () LR  Eq 
; Kelly v Denman, -- (per Rimer J).

.  Blackpool Corporation v Locker []  KB , - (CA). Alfred Crompton Amu-
sement Machines Ltd v Customs & Exercise Comrs (No )[]  QB ,  (CA). 
7anki , p. .
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privilege. Een beroep op het privilege werd afgewezen voor medici, bankiers, 
geestelijken, een auditor en journalisten.Aangezien in de loop van de ste 
eeuw ook andere dienstverleners dan advocaten zich op het terrein van juridische 
advisering gingen begeven, kwam in de jurisprudentie zo nu en dan de vraag aan 
de orde of ook anderen dan advocaten in hun communicatie met de cliënt be-
schermd werden door legal professional privilege. In een aantal gevallen heeft de 
wetgever ingegrepen. Ook registeraccountants (chartered accountants) hebben 
diverse pogingen ondernomen om ten aanzien van de advisering aan hun cliënten 
op het gebied van belastingrecht in aanmerking te komen voor de bescherming 
van legal professional privilege. In Engeland wordt belastingrechtelijk advies in 
veel gevallen verleend door accountants.

In de zaak R (Prudential PLC) v Special Commissioner of Income Tax (hierna: 
Prudential) kwam de vraag aan de orde of communicatie tussen een cliënt en zijn 
accountant met het oog op het verkrijgen en het verlenen van juridisch advies on-
der de reikwijdte van legal advice privilege valt of zou moeten vallen. De cliënt 
in deze zaak, Prudential, diende op grond van art.  () en () van de Taxes Ma-
nagement Act  te voldoen aan een door de belastinginspecteur uitgevaardigd 
bevel tot overlegging van bepaalde stukken, die relevante informatie ten behoeve 
van de belastingheffing zouden kunnen bevatten. De stukken hadden onder meer 
betrekking op een door de register-accountant van Prudential (Price Waterhouse 

.  D v NSPCC [] AC ,  (Lord Edmund-Davies).
.  Tournier v National Provincial and Union Bank []  KB ,  (Atkin LJ).
.  Wheeler v Le Marchant ()  Ch D , .
.  Price Waterhouse v BCCI Holdings (Luxembourg) SA [] BCLC .
.  AG v Mulholland []  All ER ,  (Lord Denning MR). Op grond van art.  

van de Contempt of Court Act  hebben journalisten thans wel het recht op bronbe-
scherming.

.  Octrooigemachtigden kunnen op grond van de Copyright, Designs and Patents Act , 
art.  () een beroep doen op legal professional privilege; trade mark agents op grond van 
art.  van dezelfde wet; licensed conveyancers op grond van art.  van de Administration 
of Justice Act ; erkende advocates en litigators op grond van art.  van de CLSA. Zie 
ook Zuckerman , p. .

.  Zie bijvoorbeeld Chantrey Martin (A Firm) v Martin []  QB ; Glenfallen In-
vestments Pty Ltd v Arthur Andersen []  Qd R ; hier was de accountant tevens 
afgestudeerd jurist.

.  7anki,  p. . Zie ook Prudential, par. - en , waarin onder meer wordt ge-
wezen op het feit dat het verlenen van juridisch advies op grond van de Legal Services Act 
 niet wordt aangemerkt als een “reserved legal activity”. Zie ook Charles J [] QB 
, , par. -. In par.  van Prudential wijst Lord Sumption JSC op het feit dat 
het vanaf de jaren ‘ van de vorige eeuw gebruikelijk werd dat ook accountants cliënten 
gingen adviseren over belastingrecht.
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Coopers) aan Prudential verleend belastingrechtelijk advies. Prudential wei-
gerde ten aanzien van bepaalde stukken aan dit bevel te voldoen, onder meer op 
grond van het argument dat de gevraagde stukken werden beschermd door legal 
advice privilege. 

Zowel de rechter in eerste aanleg als de Court of Appeal wezen het beroep 
op legal professional privilege af en bevestigden dat het privilege beperkt bleef 
tot communicatie met een solicitor, een barrister en een voldoende gekwalifi-
ceerde buitenlandse advocaat. In feite ging de rechtsvraag in deze zaak over de 
reikwijdte van legal advice privilege, in die zin dat in ruimer verband de vraag 
werd gesteld welke juridische adviseurs zich op legal advice privilege konden be-
roepen ten aanzien van communicatie die, indien deze met een gekwalificeerde 
advocaat was gevoerd, door legal advice privilege beschermd zouden zijn. 

Het cassatieberoep van Prudential werd door de Supreme Court op  januari 
 afgewezen, zij het dat er twee dissenting opinions waren. 

De Supreme Court concludeerde dat het in Engeland en Wales algemeen aan-
vaard is dat legal advice privilege zich beperkt tot de communicatie met een cliënt 
in verband met het verlenen van juridisch advies door solicitors, barristers, legal 
executives en buitenlandse voldoende gekwalificeerde advocaten. De Supreme 
Court wees op het feit dat in een aantal recente uitspraken een beroep op legal ad-
vice privilege door een octrooigemachtigde, een merkengemachtigde en een per-
soneelsadviseur was geweigerd. Ook deed de Supreme Court ter ondersteuning 

.  Het advies had betrekking op de implementatie van een tax avoidance scheme, die zou 
kunnen leiden tot een aanzienlijk belastingvoordeel voor (een dochtervennootschap van ) 
Prudential.

.  Prudential deed hierbij onder meer een beroep op de uitspraak in R (Morgan Grenfell & 
Co Ltd) v Special Comr of Income Tax []  AC , waarin was uitgemaakt dat artikel 
 Taxes Management Act  niet kon worden ingeroepen ten aanzien van stukken die 
werden beschermd door legal advice privilege. 

.  Zie voor de uitspraak van Charles J in eerste aanleg: [] EWHC  (Admin). Voor de 
uitspraak van de Court of Appeal : [] EWCA. Beide uitspraken zijn te vinden in [] 
QB . Accountants kunnen overigens wel een beroep doen op een beperkt privilege op 
grond van s -A van de Taxes Management Act .

.  Lord Clarke of Stone –cum- Ebony en Lord Sumption JJSC. Zie met name par. , , 
, ,  en . In de dissenting opinions werd de nadruk verlegd van de status van 
de juridisch adviseur naar de functie die deze adviseur vervult.

.  Zie Prudential, par. : “..members of the legal profession, which in modern English and 
Welsh terms, includes members of the Bar, the Law Society, and the Chartered Institute of 
Legal Executives (“CILEX”) (and, by extension, foreign lawyers). Verwezen wordt naar vaste 
jurisprudentie en relevante literatuur, zie par.  en . 

.  Prudential, par. . Zie Dormeuil Trade Mark [] RPC  (Nourse J); Wilden Pump 
Engineering Co v Fusfeld [] FSR  (CA, Waller and Dillon LJJ); New Victoria Hospi-
tal v Ryan [] ICR  (EAT, Tucker J). Zie echter de inmiddels aangenomen wettelijke 
uitzonderingen voor octrooigemachtigden, merkengemachtigden en licensed conveyancers.
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van haar standpunt een beroep op de uitkomsten van een aantal officiële rappor-
ten en op het feit dat de regering in  nog een voorstel had afgewezen van de 
Director General of Fair Trading om accountants onder de bescherming van legal 
advice privilege te laten vallen. Tenslotte wees de Supreme Court er op dat ook 
uit de wetgeving het uitgangspunt naar voren kwam dat legal advice privilege be-
perkt bleef tot communicatie met advocaten.

De Supreme Court zag geen aanleiding om in deze zaak anders te beslissen en 
om af te wijken van het algemeen aanvaarde uitgangspunt en besliste dan ook dat 
legal advice privilege niet zou worden uitgebreid tot communicatie in het kader 
van juridisch advies verleend door andere professionele personen dan advocaten, 
ook al was de andere professionele persoon gekwalificeerd om dat juridisch advies 
te geven. De Supreme Court achtte de huidige reikwijdte van legal advice privi-
lege duidelijk en consistent.De Supreme Court kon zich enerzijds vinden in de 
argumentatie (die ook ondersteund werd door de dissenting Lords) dat het doel 
van legal privilege er niet aan in de weg stond om de bescherming ervan uit te 
breiden naar andere professionele beroepsbeoefenaars die gekwalificeerd waren om 
op een specifiek rechtsgebied cliënten juridisch te adviseren. Anderzijds achtte de 
Supreme Court doorslaggevend dat een uitbreiding van de reikwijdte naar andere 
beroepsgroepen zou leiden tot onduidelijkheid en rechtsonzekerheid. Boven-
dien was niet gebleken van een dringende maatschappelijke behoefte tot wijziging 
van de grenzen van legal advice privilege. In dat geval zou het op de weg van de 
wetgever liggen om de bestaande regels te wijzigen.

.  Prudential, par. -. Zie de “th Report of the Law Reform Committee: Privilege in 
Civil Proceedings ()(Cmnd )”, waarin werd geconstateerd dat legal advice privi-
lege kon worden ingeroepen door solicitors en barristers. Zie ook de “ Report of the 
Committee on Enforcement Powers of the Revenue Departments (Cmnd )(“the Keith 
Report”)”, waarin expliciet als uitgangspunt werd genomen dat legal advice privilege zich 
niet uitstrekte tot communicatie tussen een cliënt en zijn accountant (tax accountant), ook 
al ging het om het verlenen van juridisch advies.

.  Prudential, par. - en par. -. Zie ook de overname van de relevante bepalingen uit 
de Taxes and Management Act  in de nieuwe Finance Act , waaruit wordt uitge-
gaan van een onderscheid tussen communicatie met een “person with whom communicati-
ons attracted “legal professional privilege” en communicatie met een “tax adviser”.

.  Prudential, par. .
.  Zie met name par. - voor de argumenten van Lord Neuberger of Abbotsbury PSC; 

par. - voor de argumenten van Hope of Craighead; par. - voor de argumenten van 
Lord Reed JSC.

.  Zie voor kritiek op deze uitspraak Higgins & Zuckerman .
.  Prudential , par. -, par. . 
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7.5.4  Wie is de cliënt?

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

Rechtstreekse en niet-rechtstreekse communicatie

In de situatie dat de cliënt een natuurlijk persoon is, is het doorgaans geen pro-
bleem om vast te stellen aan wie het beroep op legal professional privilege toe-
komt. De communicatie tussen de advocaat en zijn cliënt vindt niet altijd 
rechtstreeks plaats. Soms kan deze communicatie ook via een vertegenwoordiger 
van één van beiden of via een door één van hen ingeschakelde derde lopen. Het 
maakt voor de bescherming van legal professional privilege niet uit of de commu-
nicatie met de advocaat rechtstreeks van de cliënt afkomstig is, of namens de cli-
ent door middel van een vertegenwoordiger van de cliënt. Ook geldt de bescher-
ming van legal professional privilege indien de communicatie door of namens de 
cliënt wordt gevoerd met een ondergeschikte of ingeschakelde derde die in op-
dracht van en onder leiding van de advocaat werkt.

.  Dit is voor het eerst aangenomen in Wilston v Rastall ()  Durn & E. Zie ook R v 
Derby Magistrates’ Court, ex p B[]  AC , - (HL). Onder “cliënt” wordt ook 
begrepen zijn rechtsopvolger (successor in title). 7anki , p. . Zuckerman , p. 
.

.  7anki , p. . Re International Power Industries [] BCLC ; R v Peterborough 
Justices, ex p Hicks []  WLR ; Nationwide Building Society v Various Solicitors 
(No ) 7e Times,  May .

.  7anki , p. . Zie ook B v Auckland District Law Society []  AC , par.  
(PC).

.  Voor een voorbeeld waar de vaststelling van de cliënt toch niet zo eenvoudig bleek, zie Win-
terthur Swiss Insurance v AG (Manchester) Ltd [] EWCH  (Comm). Uit deze uit-
spraak bleek ook dat de aanspraak op legal professional privilege kan worden overgedragen.

.  7anki  p. , verwijst naar de volgende uitspraken: Wheeler v Marchant ()  Ch 
D ,  (Jessel MR); Anderson v Bank of British Colombia ()  Ch D , - 
(Jessel MR); Reid v Langlois ()  Mac & G , ; Carpmael v Powis ()  Ph 
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De voorwaarde die uit de jurisprudentie en de literatuur naar voren komt, is 
dat de vertegenwoordiger van de cliënt of de advocaat wel expliciet of impliciet 
aangewezen moet zijn of moet fungeren als “doorgeefluik” van de communicatie 
(channel of communication). Indien dit niet het geval is, zal een door de cliënt of 
advocaat ingeschakeld persoon al snel worden aangemerkt als derde en zal de door 
tussenkomst van deze derde gevoerde communicatie waarschijnlijk niet kunnen 
genieten van de bescherming van legal advice privilege.Dit onderdeel van het 
privilege geldt immers slechts voor de communicatie tussen advocaat en cliënt. De 
zaak Price Waterhouse v BCCI, waarin de cliënt (BCCI) een rechtspersoon was, 
is een voorbeeld waarin niet was voldaan aan de voorwaarde van het fungeren als 
doorgeefluik. Het beroep van BCCI op legal advice privilege ten aanzien van de 
in haar opdracht gevoerde communicatie tussen Price Waterhouse en de advoca-
ten van BCCI werd afgewezen. Belangrijk argument hierin was volgens Milett J 
dat Price Waterhouse weliswaar bevoegd was namens BCCI met haar advocaten te 
communiceren, maar hierbij niet slechts als doorgeefluik fungeerde, maar ook zelf 
opgestelde stukken en rapporten aan de advocaten stuurde. Juist deze “eigen intel-
lectuele inbreng” van Price Waterhouse maakte dat zij in deze context als “derde” 
moest worden aangemerkt. 

De cliënt of de advocaat die een derde inschakelt om bepaalde, door deze 
derde verzamelde of opgestelde, informatie te verschaffen aan de advocaat valt in 
het algemeen niet onder de bescherming van legal advice privilege. Dergelijke 

, ; Descoteaux v Mierzwinski ()  DLR (d) ,  (waarin kort gezegd 
werd uitgemaakt dat het inschakelen van een advocaat mede inhoudt het inschakelen van 
zijn assistenten, zoals een secretaresse of een klerk). Zie ook Zuckerman , p. .

.  Zie bijvoorbeeld Wheeler v Marchant ()  Ch D ,  (CA); Re Highgrade Tra-
ders [] BCLC , ; Ventouris v Mountain []  WLR ; Hellenic Mutual 
War Risks Association (Bermuda) Ltd v Harrison (The Sagheera) []  Lloyds Rep , 
; USA v Philip Morris Inc []  CLC , par. . Dit is overigens iets anders dan 
wanneer een partij een vertegenwoordiger benoemt om namens de partij juridisch advies te 
vragen, bijvoorbeeld als een cliënt een advocaat vraagt namens hem juridisch advies in te 
winnen bij een buitenlandse advocaat: Dadourian Group International and others v Simms 
and others [] EWHC  (Ch), par -. 7anki  noemt nog andere voorbeel-
den, zie p.  en .

.  [] BCLC . Price Waterhouse had het verzoek gekregen om stukken te overleggen 
aan de Bingham Inquiry dat een onderzoek deed naar de ondergang van BCCI in juli . 
Price Waterhouse maakte sinds  onderdeel uit van een door BCCI’s meerderheidsaan-
deelhouders ingestelde onderzoekscommissie en die commissie werd later omgedoopt tot 
een interne commissie van BCCI. Volgens BCCI was de functie van Price Waterhouse (of de 
commissie) geweest om te rapporteren aan de juridisch adviseurs van BCCI teneinde deze in 
staat te stellen BCCI juridisch te adviseren.

.  7anki , p.  en .
.  Zie ook 7anki , p. . Zuckerman , p. .
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communicatie zou slechts beschermd kunnen worden door litigation privilege, 
mits deze communicatie plaatsvindt in de context van een adversaire gerechtelijke 
procedure. Dat betekent dat stukken, die naar Nederlands recht beschermd kun-
nen worden op grond van het afgeleide verschoningsrecht, naar Engels recht wel 
eens buiten de bescherming van legal professional privilege kunnen vallen als er 
geen link is met een procedure. 

Cliënt is niet natuurlijk persoon

Als de cliënt niet een natuurlijk persoon is maar een rechtspersoon, is de vraag 
wie het beroep op legal professional privilege toekomt minder eenvoudig te be-
antwoorden. De vennootschap die juridisch advies vraagt kan weliswaar als de 
cliënt worden aangemerkt, maar hiermee is nog niet gezegd dat de communicatie 
tussen de advocaat en iedere werknemer van deze vennootschap door legal advice 
privilege wordt beschermd. 

De huidige stand van het Engelse recht ten aanzien van ondernemingen (cor-
porate clients) is dat deze vraag dient te worden beantwoord aan de hand van de 
“corporate client” test. Dit houdt – kort gezegd – in, dat de bescherming van legal 
advice privilege uitsluitend geldt indien de communicatie met de advocaat wordt 
gevoerd met de personen, die door of namens de onderneming impliciet of ex-
pliciet zijn gemachtigd om instructies te geven aan de advocaat, dan wel om het 
juridisch advies van de advocaat te ontvangen en/of daarnaar te handelen. 

De uitspraak waarin dit punt aan de orde kwam en die vooralsnog als guiding 
precedent wordt gezien is de uitspraak van de Court of Appeal in Three Rivers . 
In deze uitspraak stond centraal de vraag of bepaalde documenten konden worden 
aangemerkt als vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt. Aan deze 
uitspraak ligt dezelfde feitenconstellatie ten grondslag als in Three Rivers . De 
Bank of England had drie bankmedewerkers benoemd in de BIU (Bingham In-
quiry Unit) als aanspreekpunt voor alle communicatie tussen de Bank en de Bing-
ham Inquiry. Daarnaast had de Bank advocaten ingeschakeld (o.a. Freshfields) om 
de Bank bij te staan en te adviseren in de presentatie van de documentatie aan 
de Bingham Inquiry. De documenten waarover geschil ontstond met betrekking 

.  Zie hierover par. ...
.  7anki , p.  e.v. Zuckerman , p.  e.v.
.  Dit is de stand van het recht zoals dat wordt uitgelegd sinds Three Rivers District Council 

v Governor and Company of the Bank of England (Nr. ) [] EWHC  (Comm) 
(hierna: Three Rivers ). Overigens kan maar hoeft het hier niet om dezelfde personen te 
gaan. Welke personen dit zijn zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. 7anki 
, p. . Zuckerman , p.  e.v.

.  Zie hierover par. .. hiervoor en par. .. hierna.
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tot het beroep van de Bank op legal advice privilege kunnen worden samengevat 
als documenten die waren opgesteld door bankmedewerkers en waren doorgeleid 
naar de BIU met als doel de advocaten in staat te stellen de Bank juridisch te ad-
viseren. Niet alle stukken waren door de BIU vervolgens aan de advocaten ter be-
schikking gesteld. Daarnaast was er communicatie geweest tussen Freshfields en 
bankmedewerkers die geen lid van de BIU waren.

De rechter in eerste aanleg (Tomlinson J) honoreerde het beroep van de Bank 
op legal advice privilege met betrekking tot de hiervoor genoemde documenten. 
De rechter nam op grond van het voorliggende bewijsmateriaal aan dat de stuk-
ken door de betreffende bankmedewerkers waren opgesteld met als voornaamste 
oogmerk (dominant purpose) het verkrijgen van juridisch advies van de advoca-
ten. Op grond hiervan kwam de Bank een beroep op legal advice privilege ten 
aanzien van deze stukken. De rechter ging er van uit dat de dominant purpose test 
voor beide subonderdelen van legal professional privilege kon worden toegepast.

De Court of Appeal vernietigde echter de uitspraak van de rechter in eerste 
aanleg en wees het beroep op legal advice privilege af. Volgens de Court of Appeal 
kon legal advice privilege slechts worden ingeroepen ten aanzien van de tussen 
de cliënt en advocaat uitgewisselde communicatie en ten aanzien van de stukken 
waaruit die communicatie blijkt. De stukken die in deze zaak ter discussie ston-
den konden niet als zodanig worden aangemerkt. Legal advice privilege strekte 
zich volgens de Court of Appeal niet uit tot de intern opgestelde en uitgewisselde 
voorbereidende stukken (preparatory materials), ook al waren deze stukken, zo-
als in casu, opgesteld door werknemers met als voornaamste oogmerk (dominant 
purpose) de advocaten van voldoende informatie te voorzien om de cliënt te kun-
nen adviseren. Tenslotte nam de Court of Appeal aan dat alleen de BIU als cli-
ent van Freshfields kon worden gezien en dat de andere werknemers van de Bank 
die met Freshfields hadden gecommuniceerd moesten worden gelijkgesteld aan 
‘onafhankelijke derden’, zodat legal advice privilege hier niet op van toepassing 
kon zijn. 

De uitspraak heeft tot kritiek geleid in de literatuur en in de rechtswetenschap, 
omdat de uitspraak tot onduidelijkheid leidt. In de eerste plaats lijkt de Court 
of Appeal twee vragen op een hoop te gooien, te weten de vraag wie als cliënt 

.  In Waugh v British Raylways Board was de dominant purpose test aanvaard voor het 
sub-onderdeel litigation privilege, zie par. .. 7anki , p. .

.  Three Rivers , par.-. Zie ook par. , waarin de Court of Appeal verwijst naar de zaak 
Anderson v Bank of British Columbia ter ondersteuning van haar conclusie.

.  Three Rivers , par. . 
.  7anki , p. . Passmore , par. .. Andrews , p. -. Three Rivers , 

zie par.  voor de argumenten van de Law Society. Anders: Zuckerman , p.  e.v.
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moet worden aangemerkt als het gaat om een opdracht van een rechtspersoon 
aan een advocaat en de vraag welke werknemers bevoegd zijn de rechtspersoon 
te vertegenwoordigen in de contacten met de advocaat. Een deel van de kritiek 
richt zich op het aanmerken van de BIU als cliënt, omdat dit leidt tot een te be-
perkte en onwerkbare definitie van het begrip “cliënt” in de context van onder-
nemingen. 7anki suggereert dat het Hof met dit uitgangspunt niet zozeer een 
“enge” definitie van de cliënt heeft willen hanteren, maar slechts de vraag heeft 
willen beantwoorden welke werknemers bevoegd kunnen worden geacht om na-
mens een vennootschap met advocaten te communiceren.Ook daarin brengt de 
uitspraak door een gebrek aan toelichting onvoldoende duidelijkheid. Aangezien 
de House of Lords het verlof om in beroep te gaan van deze uitspraak niet heeft 
verleend blijft deze uitspraak vooralsnog de guiding precedent op dit punt. Vol-
gens 7anki zijn de conclusies die uit Three Rivers  volgen vooral toegespitst op 
de specifieke omstandigheden die in deze zaak aan de orde waren. Een uitspraak 
uit  bevestigt vooralsnog de uitkomst van Three Rivers .

.  Tapper , p. . 7anki  merkt op dat de verplichting tot disclosure wordt ge-
acht op de rechtspersoon als geheel te rusten ten aanzien van documenten die zich in ‘in 
de macht’ van de rechtspersoon bevinden, zodat hetzelfde zou moeten worden aangenomen 
voor een beroep op legal professional privilege, p. .

.  7anki , p. . 
.  Ook in Three Rivers  heeft de House of Lords zich niet (althans slechts zijdelings) principi-

eel willen uitlaten op dit punt. Sinds  is het instellen van hoger beroep geen algemeen 
recht meer, maar moet hiervoor verlof worden verkregen van de rechter die de uitspraak 
heeft gewezen, ofwel van de hogere instantie.

.  Zie hierover 7anki , p. -, die zich baseert op een analyse van andere relevante 
uitspraken op dit punt en van relevante wetgeving. Verwezen wordt onder meer naar: een 
overweging van Lord Scott in Three Rivers , par. -; Bray ; de Copyright, Designs 
and Patents Act , art. (), waarin het privilege van de octrooigemachtigde is neerge-
legd; art. ()(a) van de Police and Criminal Evidence Act ; Waugh v British Railways 
Board; The Southwark case; The Anderson case; The Upjohn case.

.  Zie The RBS Rights Issue Litigation, Re [] EWHC  (Ch). Hier ging het om de 
status van notities van inhouse lawyers, waarin interviews met werknemers van het bedrijf 
waren vastgelegd. Deze interviews en de vastlegging ervan waren bedoeld om voor te leggen 
aan externe advocaten ten behoeve van het verkrijgen van juridisch advies. Een beroep op 
legal advice privilege werd afgewezen, onder meer omdat het niet voldoende werd geacht 
om werknemers, die bevoegd waren om namens het bedrijf informatie te verschaffen, om 
die reden als de ‘cliënt’ aan te merken. Daarvoor is nodig dat de werknemers bevoegd zijn 
om juridisch advies van de advocaten te vragen en te ontvangen. De werknemers die de in-
terviews hadden afgegeven werden in deze zaak dus als derden aangemerkt. Een beroep op 
litigation privilege was in deze zaak niet aan de orde.
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7.6  Object; legal advice privilege: wat valt eronder?

7.6.1  Inleiding

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

7.6.2  Communicatie

Onder de bescherming van legal advice privilege kan zowel mondelinge als schrif-
telijke communicatie tussen de cliënt en de advocaat vallen. Met schriftelijke 
communicatie wordt niet alleen de daadwerkelijke brief of e-mail bedoeld, maar 
ook andere uitgewisselde stukken, zoals notities of aantekeningen. Het begrip 
‘communicatie’ omvat meer dan alleen tussen cliënt en advocaat daadwerkelijk 
uitgewisselde stukken. Een nog niet aan de advocaat verzonden brief of ander 
stuk kan ook onder de bescherming van legal advice privilege vallen. In dat 
geval moet blijken dat het stuk was bedoeld om ter verkrijging van juridisch ad-
vies naar de advocaat te sturen. Deze intentie van een brief of ander document 
moet aanwezig zijn geweest op het moment dat het stuk is opgesteld. Stukken 
die al bestonden en niet zijn opgesteld met het doel om deze door te leiden naar 

.  McE v Prison Service of Northern Ireland []  AC , par.  (HL) (Lord Philips).
.  7anki , p. .
.  7anki , p. . Three Rivers , par. . Three Rivers , par. . Als voorbeeld wordt 

genoemd dat de verzender van een brief overlijdt vóór de verzending of dat een brief kwijt-
raakt vóór de verzending.

.  Southwark and Vauxhall Water Company v Quick ()  QBD . In Southwark werd 
gesproken van een ‘bona fide intention’. Zie ook Grant v Downs ()  CLR , . 
Het gaat om de intentie van de opsteller van de brief of ander document of van de persoon 
in wiens opdracht het document is opgesteld. Zie ook Guinness Peat Properties Ltd v Fitz-
roy Robinson Partnership []  WLR ,  (CA). 7anki , p. . Zuckerman 
, p. .

.  7anki , p. . Voor de beoordeling of een stuk geprivilegieerd is niet relevant hoe het 
stuk nadien is gebruikt (Southwark).
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een advocaat (pre-existing documents) kunnen niet profiteren van de bescherming 
van legal advice privilege. 

Ook andere documenten of ander materiaal, waaruit de inhoud van de tussen 
cliënt en zijn advocaat gevoerde communicatie kan blijken, kunnen onder het 
begrip ‘communicatie’ geschaard worden. Het gaat dan om secondary evidence 
van geprivilegieerde communicatie. In het document (of ander materiaal) moet 
de inhoud van de geprivilegieerde communicatie zijn gereproduceerd, samengevat 
of geparafraseerd. Als voorbeelden van secondary evidence van geprivilegieerde 
communicatie worden genoemd: (i) de aantekeningen of het gespreksverslag van 
een mondeling gesprek tussen advocaat en cliënt;besprekingen binnen een be-
drijf waarbij het juridisch advies van een advocaat aan de orde komt;een stuk 
waarin het juridisch advies van de advocaat is verwerkt en wordt verspreid binnen 
een bedrijf, of zelfs daarbuiten, bijvoorbeeld door middel van een interne notitie 
of notulen van een bestuursvergadering;NAW-gegevens en geboortedata van 
potentiële getuigen, indien hieruit de aard of de uitkomst van het juridisch advies 
zou kunnen blijken;correspondentie tussen verschillende advocaten van de cli-
ent;en de declaratie aan de cliënt.

.  Zuckerman , p. . Vivian Imerman v Robert Tchenguiz and others [] EWHC 
 (QB), par. , -. 7anki , p.  en . Dit kan soms anders zijn, bijvoor-
beeld als een cliënt een reeds bestaand stuk naar de advocaat heeft gestuurd ter verkrijging 
van juridisch advies en de advocaat dit stuk van aantekeningen heeft voorzien.

.  Three Rivers , par. , ; the Court of Appeal nam aan dat ‘legal advice privilege will 
apply to documents or part of documents which evidence the substance of lawyer-client com-
munications (zie ook par.  van Three Rivers ). Met ‘ander materiaal’ wordt bijvoorbeeld 
bedoeld een mondelinge discussie. 7anki , p. , .

.  Financial Services Compensation Scheme Ltd. v Abbey National Treasury Services plc. 
[] EWHC  (Ch), par. ; Bank of Nova Scotia v Hellenic Mutual War Risks As-
sociation (Bermuda) Ltd (The Good Luck) []  Lloyds’s Rep . 7anki , p. .

.  Bray , p. . 7anki , p. .
.  7anki , p. . De bij de bespreking aanwezige medewerkers mogen weigeren een ge-

tuigenverklaring af te leggen over het besprokene.
.  Zie Bank of Nova Scotia v Hellenic Mutual War Risks Association (Bermuda) Ltd (The 

Good Luck) []  Lloyd’s Rep ; USP Strategies plc v London General Holdings Ltd 
[] EWHC (Ch) . 7anki , p. .

.  R (Kelly) v Warley Magistrates Court []  WLR , par. , ,  (CA). 7anki 
, p. .

.  Pratt Holdings v Commissioner of Taxation,()  ALR , par. .
.  Pratt Holdings v Commissioner of Taxation ()  ALR , par. . Zie over declara-

ties ook Chant v Brown ()  Hare ; Turton v Barber () LR  Eq ; IBM 
Corp v Phoenix []  All ER ; Dickinson v Rushmer []  Costs LR , par. . 
7anki , p. . Anders: Ainsworth v Wilding []  Ch . Voor urenspecificaties, 
zie Manchester Crown Court, ex p Rogers []  WLR ,  (DC).
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Daarnaast kunnen voorbereidende documenten onder de bescherming van le-
gal advice privilege vallen. Hierbij kan gedacht worden aan concept-pleitnota’s of 
concept-brieven gericht aan de cliënt of de wederpartij of aan de advocaat. Ook 
een notitie of de aantekeningen van een cliënt ter voorbereiding van communica-
tie met de advocaat kan eronder vallen.

De zogenaamde werkdocumenten van de advocaat vormen een aparte catego-
rie. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld notities waarin jurisprudentie-onderzoek 
is verwerkt, aantekeningen voor eigen gebruik en aantekeningen op een door de 
cliënt gezonden stuk. Soms zullen deze stukken ook delen van met de cliënt ge-
voerde communicatie weergeven of het op deze communicatie gebaseerde oordeel 
van de advocaat, maar soms gaat het ook om een enkele weergave van de jurispru-
dentie of geldende regelgeving.Uit de jurisprudentie vloeit voort dat deze werk-
documenten doorgaans onder de bescherming van legal advice privilege vallen. 
Ten slotte geef ik een paar voorbeelden van stukken die doorgaans niet worden 
aangemerkt als door legal advice privilege beschermde communicatie: audit let-
ters, de opdrachtbevestiging (retainer) aan de cliënt of client care letters, con-
tracten, overdrachtsaktes, aanbiedingen en ontvangstbevestigingen.

7.6.3  Legal advice privilege en feiten

Een cliënt kan worden verplicht te verklaren ten aanzien van zijn kennis van be-
paalde feiten. De enkele omstandigheid dat hij deze feitenkennis heeft gedeeld met 

.  Pratt Holdings v Commissioner of Taxation, ()  ALR , par. . CC Bottlers v 
Lion Nathan Ltd []  NZLR , .

.  Bray , p. -; 7anki , p. . Zie echter Three Rivers , waarin als beperking 
is aanvaard dat het moet gaan om bewijs van of vastlegging van de gedachten of de mening 
van de cliënt of de advocaat. 

.  In Three Rivers , par. - werd door de Court of Appeal aangenomen dat de door de 
advocaat opgestelde concepten, werkdocumenten en notities niet als ‘communicatie’ konden 
worden aangemerkt, maar een aparte categorie vormden. 

.  Zie Greenough v Gaskell ()  M&K , -; Ainsworth v Wilding []  Ch 
, ; Balabel v Air India [] Ch , ; Three Rivers , par. . Bray , p. 
. 7anki , p. -. Zie echter The RBS Rights Issue Litigation, Re [] EWHC 
, waarin legal advice privilege werd afgewezen ten aanzien van notities van in-house 
lawyers, die de weergave bevatten van interviews met werknemers van RBS, en die bedoeld 
waren om aan externe advocaten te verschaffen met het oog op het verkrijgen van juridisch 
advies.

.  Westpac Banking Corporation v TEN Pty Ltd (),  ACSR .
.  Three Rivers ; Dickinson v Rushmer ( December ), par. . 7anki , p. . 

Hollander , par -.
.  Baker v Campbell ()  CLR , . R v Inner London Crown Court, ex p. Baines 

[]  QB  (DC). 7anki , p. -.
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zijn advocaat pleit hem hier niet van vrij. Een cliënt komt in beginsel geen beroep 
toe op legal advice privilege, indien hem wordt gevraagd naar feiten waarvan hij 
niet uitsluitend wetenschap heeft als gevolg van vertrouwelijke communicatie met 
zijn advocaat. De wetenschap van de cliënt wordt dus los gezien van de commu-
nicatie (ook ten aanzien van de onderliggende feiten) met zijn advocaat.

Voor de advocaat ligt dit anders. De advocaat mag geen feiten met betrekking 
tot de cliënt of diens zaak naar buiten brengen, waarvan hij kennis heeft als gevolg 
van zijn behandeling van de zaak voor de cliënt. Ten aanzien van deze feiten komt 
hem een beroep op legal advice privilege toe. Het maakt hierbij niet uit of zijn 
kennis van de feiten over de cliënt of de zaak voortvloeit uit, of is afgeleid uit, ge-
privilegieerde communicatie. Ook ten aanzien van feiten over de cliënt waarvan 
hij uit andere hoofde heeft kennisgenomen komt de advocaat een beroep toe op 
legal advice privilege, mits () de advocaat de feiten uitsluitend kent als gevolg van 
zijn beroepshalve relatie met zijn cliënt, (ii) de feiten van vertrouwelijke aard 
zijn en (iii) de advocaat de feiten niet van derden heeft vernomen of de feiten 
kent uit een externe bron.

7.6.4  Vertrouwelijkheid

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

.  Southwark and Vauxhall Water v Quick ()  QBD , ; Greenough v Gaskell 
()  M & K , ; Manser v Dix ()  K & J . 7anki , p. ,  en .

.  7anki , p. , . Lyell v Kennedy (No )  App Case ,  (HL). Bijvoorbeeld, fei-
ten die de cliënt al kende vóór zijn contact met de advocaat of feiten waarvan hij later ken-
nisneemt, buiten zijn communicatie met de advocaat om.

.  De cliënt hoeft niet te verklaren wat hij over deze feiten aan zijn advocaat heeft medege-
deeld. Manser v Dix ()  K & J , -.

.  Greenough v Gaskell ()  M & K , -. 7anki , p. .
.  Greenough v Gaskell ()  M&K , , waarin ook wordt verwezen naar Robson v 

Kemp ()  M & K , .
.  Brown v Foster ()  H & N ; Dwyer v Collins ()  Ex ; Ex Parte Camp-

bell (-) LR  Ch App , . Zie voor de uitleg van vertrouwelijkheid par. ...
.  7anki,  p. -,. Bray , p. -. Als voorbeeld van niet-beschermde feiten 

wordt genoemd het waarnemen van gebeurtenissen die in het bijzijn van derden plaatsvin-
den. Zie bijvoorbeeld Sawyer v Birchmore ()  My & K ; Spenceley v Schulenburgh 
()  East .

.  Three Rivers , par. . Wigmore & McNaughton , p.  e.v. Zie over vertrouwelijk-
heid voor legal professional privilege in het algemeen: par. .. Zuckerman , p. .
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communicatie tussen advocaat en cliënt vertrouwelijk is. De omstandigheden 
van het geval kunnen echter tot een andere conclusie leiden, bijvoorbeeld als der-
den bij de communicatie zijn betrokken of als geen vertrouwelijkheid is beoogd. 

Zo kwam de cliënt, die in de publieke ruimte van een politiebureau een ge-
sprek had met zijn advocaat, geen beroep toe op legal advice privilege ten aanzien 
van dat gesprek, omdat het was gevolgd door een politieagent. Er zijn omstan-
digheden denkbaar waarin de aanwezigheid van een derde bij een gesprek tussen 
advocaat en cliënt geen beletsel vormt voor het slagen van een beroep op legal ad-
vice privilege. Dat is bijvoorbeeld in het geval dat de aanwezigheid van de derde 
noodzakelijk is voor het contact tussen advocaat en cliënt, zoals de aanwezigheid 
van een tolk of een volwassene. Een ander voorbeeld is dat een gesprek tussen 
advocaat en cliënt door iemand (heimelijk) wordt afgeluisterd.

Een beroep op legal advice privilege werd afgewezen ten aanzien van een te-
lefoongesprek waarbij een cliënt zijn advocaat instrueerde tot het doen van een 
bepaald schikkingsvoorstel aan de wederpartij. Hier werd aangenomen dat geen 
vertrouwelijkheid was beoogd, aangezien de cliënt juist wilde dat de advocaat iets 
doorvertelde aan de wederpartij. Ook als het gaat om notities of gespreksverslagen 
van openbare besprekingen met de wederpartij, bijvoorbeeld ter terechtzitting, of 
een bespreking met de wederpartij in aanwezigheid van de advocaten, geldt dat 
een beroep op legal advice privilege doorgaans niet zal slagen, omdat hier het oog-
merk van vertrouwelijkheid ontbreekt. De conclusie kan anders zijn als de ad-
vocaat na afloop van een zitting of bespreking met de wederpartij in een gesprek 
met de cliënt hiervan verslag doet teneinde hem te adviseren of hem om nadere 
instructies te vragen.

Tot slot nog een aantal voorbeelden waarbij in de jurisprudentie is aange-
nomen dat er in beginsel geen sprake is van (uitwisseling van) vertrouwelijke 

.  Wigmore & Mc Naughton , p. . Minter v Priest [] AC ,  (HL). BBGP 
& Brown Global Partners []  WLR , par. . 7anki , p. .

.  R v Braham and Mason [] VR . 
.  R (Bozkurt) v Thames Magistrates Court [] RTR .
.  A Local Authority v B []  FLR  (hier zat een sociale werker als “volwassene” bij het 

politieverhoor van een kwetsbare cliënt). 7anki , p. . 
.  R v Uljee []  NZZLR .
.  Conlon v Conlons []  All ER . 
.  7anki , p. . Zie Ainsworth v Wilding []  Ch , -. Parry v News Group 

Newspapers ()  NLJ  (CA); in deze zaak beweerde een van de advocaten dat in 
een bespreking een overeenkomst tot stand was gekomen.

.  7anki , p. . Zie ook Re Sarah C Getty Trust [] QB , -.
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communicatie: adresgegevens van de cliënt, de identiteit van de cliënt, de 
geestelijke gesteldheid van de cliënt en het feit dat er een advocaat-cliënt relatie 
bestaat. In Nederland vallen deze gegevens doorgaans wel onder het verscho-
ningsrecht.

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

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

Minter v Priest

In de zaak Minter v Priest spitste de zaak zich toe op de vraag of de advocaat 
tijdens een gesprek met twee personen wel in hoedanigheid van advocaat was 
opgetreden en was benaderd met het oog op het geven van juridisch advies. De 
House of Lords gaf een ruime uitleg van de test die zou moeten worden gehan-
teerd om te beoordelen of iets kon worden geschaard onder ‘communicatie met 
het oog op het verkrijgen van juridisch advies’. Lord Buckmaster overwoog dat 
voor de bescherming van legal advice privilege sprake moet zijn van een commu-
nicatie die redelijkerwijze terug te voeren is tot de relatie tussen advocaat en cli-
ent.Lord Atkin overwoog dat het moest gaan om professionele vertrouwelijke 
communicatie met als doel het verkrijgen of verlenen van professioneel ad-
vies, waarbij met ‘professie’ werd bedoeld de juridische beroepsgroep (legal 

.  Ex Parte Campbell (-) LR  Ch App , .
.  7anki , p. . Zie bijvoorbeeld Bursill v Tanner ()  QBD , . Pascall v Ga-

linski []  QB . R (Miller Gardner) v Minshull St Crown Court [] EWHC 
 (Admin).

.  Jones v Godrich ()  Moo PC , .
.  Levy v Pope () M & M ; Gillard v Bates ()  M & W .
.  [] AC .
.  [] AC ; ‘The conversation to secure this privilege must be such as, within a very 

wide and generous ambit of interpretation, must be fairly referable to the relationship (...)’. 
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profession). Communicatie tussen advocaat en cliënt die niet werd uitgewis-
seld met het oog op het geven of verkrijgen van professioneel advies werd niet 
beschermd. De in deze uitspraak gehanteerde test werd in de jurisprudentie vaak 
aangehaald tot in . Overigens bood deze test nog geen oplossing voor an-
dere praktische vragen, zoals: wat te doen met communicatie die slechts gedeelte-
lijk gericht was op het geven op verkrijgen van juridisch advies.

Balabel v Air India

De test werd nader genuanceerd in Balabel v Air India. Deze zaak spitste zich 
toe op de vraag of legal advice privilege zich beperkt tot communicatie waarin ju-
ridisch advies wordt gevraagd of gegeven, of dat het een ruimere strekking heeft. 
Met een ruimere strekking werd bedoeld: alle communicatie of handelingen die 
plaatsvinden tussen een advocaat en zijn cliënt aangaande zaken die horen tot 
de normale beroepsuitoefening van een advocaat en die herleidbaar zijn tot de 
advocaat-cliënt relatie. 

Het echtpaar Balabel vroeg in rechte nakoming van een (nieuwe) onderhuur-
overeenkomst terzake bedrijfsruimte. Volgens het echtpaar zou een dergelijke over-
eenkomst zijn gesloten met Air India, huurder van twee bedrijfspanden in Londen. 
Na het verlopen van de bestaande huurovereenkomst tussen partijen waren partijen 
in onderhandeling getreden over het sluiten van een nieuwe overeenkomst. Volgens 
Balabel was er tussen partijen (mondelinge) overeenstemming bereikt. In deze zaak 
speelde de vraag of er een overeenkomst tot stand was gekomen. Als bewijs van haar 
stellingen wilde Balabel inzage in drie soorten documenten:) correspondentie tus-
sen Air India en haar advocaten, anders dan documenten waarin juridisch advies 
werd gegeven of gevraagd; ) concepten, notities, notulen van vergaderingen etc. 
van Air India’s advocaten met betrekking tot de voorgestelde nieuwe onderhuur; en 

.  [] AC ; ‘If therefore the phrase is expanded to professional communications passing 
for the purpose of getting or giving professional advice, and it is understood that the pro-
fession is the legal profession, the nature of the protection is I think correctly defined’. Lord 
Atkin noemde wel als uitzondering op deze regel dat als de communicatie gericht zou zijn 
op het plegen van onwettige activiteiten (to commit a crime or fraud) van een van beide par-
tijen, deze communicatie niet werd beschermd door legal advice privilege. In die tijd werd 
met legal profession doorgaans solicitors en barristers bedoeld.

.  7anki , p. . 
.  Zie bijvoorbeeld re Sarah C. Getty Trust [] Q.B. . De test leidde tot uiteenlopende 

uitspraken ten aanzien van de reikwijdte van legal advice privilege. Zie Taylor L.J,  Ch, 
 (Balabel v Air India).

.  Balabel v Air India [] Ch  (CA). Zie ook Zuckerman , p.  e.v.
.  Balabel v Air India []  Ch , . 
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) interne communicatie van Air India, die niet was opgesteld met als doel het vra-
gen van juridisch advies aan hun advocaten.

Het standpunt van de Court of Appeal werd verwoord door Taylor L.J. Ten 
aanzien van de rechtsvraag die aan de orde was concludeerde hij dat vastgesteld 
moet worden of de communicatie of ander stuk vertrouwelijk tot stand is geko-
men met het oog op het geven of verkrijgen van juridisch advies. Dat oogmerk 
moet ruim worden uitgelegd en reikt verder dan het uitsluitend vragen om advies 
of verlenen van advies. Hij wijst erop dat in de meeste advocaat-cliënt relaties ge-
durende het adviseringstraject en tijdens onderhandelingen voortdurend kleine 
of grotere vragen kunnen opkomen, waarover de advocaat en cliënt informatie 
uitwisselen (a continuum of communication). Dit is zeker het geval als een trans-
actie een langdurig project is en doorlopende handelingen (proctracted dealings) 
met zich meebrengt. Alle informatie die in het kader van dat ‘continuum’ tussen 
advocaat en cliënt wordt uitgewisseld om elkaar op de hoogte te houden met als 
doel een adequate juridische advisering, valt onder het privilege. Het is daarbij 
niet noodzakelijk dat een cliënt in een brief expliciet aan de advocaat vraagt om 
hem te adviseren. Een advocaat-cliënt relatie impliceert doorgaans dat de cliënt 
ervan kan uitgaan, dat de advocaat hem in ieder stadium van de zaak het nodige 
juridische advies zal verlenen. 

Bovendien relativeerde Taylor L.J. , in een later nog vaak aangehaalde passage, 
de strikte eis van het juridische aan het advies:

“Moreover, legal advice is not confined to telling the client the law; it must in-
clude advice as to what should prudently and sensibly be done in the relevant 
legal context.”

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

.  Balabel had op grond van de Law Property Act  voor het bewijs van een huurovereen-
komst een schriftelijk stuk nodig en hoopte dat bij de stukken van de wederpartij te vinden.

.  ()  Ch, . Zie voor vertrouwelijkheid par. ...
.  ()  CH, .
.  Overigens wees Taylor L.J. er nog op dat documenten pas disclosable zijn als ze ook inhou-

delijk en van belang voor de zaak zijn (material and relevant). Zo zal bijvoorbeeld een brief 
van een advocaat waarin slechts de ontvangst van een stuk wordt bevestigd doorgaans niet 
als relevant of inhoudelijk kunnen worden bestempeld. In zo’n geval hoeft dan ook niet ge-
discussieerd te worden of dit stuk door legal advice privilege wordt beschermd.
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juridisch advies wordt verleend achtte Taylor L.J. te beperkt. Volgens Taylor L.J. 
was de in het verleden ook wel gehanteerde test, op grond waarvan het privilege 
zich uitstrekte tot alle communicatie tussen advocaat en cliënt die betrekking had 
op zaken die tot de normale beroepsuitoefening van een advocaat behoorden en 
die tot de advocaat-cliënt herleidbaar was, echter te ruim. Taylor L.J. merkte 
op dat deze test wellicht voldeed in de tijd dat de gebruikelijke werkzaamheden 
van een advocaat veel beperkter waren dan in de huidige tijd. Het nog steeds uit-
dijende scala aan door een advocaat uitgeoefende werkzaamheden bracht noodge-
dwongen met zich dat de reikwijdte van legal advice privilege werd heroverwogen 
om binnen aanvaardbare grenzen te blijven.

Three Rivers 6; achtergrond

In  heeft de House of Lords de, om meerdere redenen belangrijke, uitspraak 
Three Rivers  gewezen. In Three Rivers  is de test om te beoordelen wanneer 
sprake is van communicatie met het oog op het verkrijgen of verlenen van juri-
disch advies of juridische bijstand voor de toepassing van legal advice privilege 
nog nader verfijnd. Bovendien werd hierin een principiële uitspraak gedaan over 
de reikwijdte van legal advice privilege. Die principiële uitspraak was gewenst 
omdat de Court of Appeal in Three Rivers  een beperkte uitleg aan die reikwijdte 
had gegeven, die tot kritiek en onduidelijkheid leidde. 

In Three Rivers  was de vraag aan de orde of bepaalde documenten konden 
worden aangemerkt als vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt. 
De documenten waarover geschil ontstond in die procedure met betrekking tot 
het beroep van de Bank of England op legal advice privilege, waren kort gezegd 
documenten die waren opgesteld door bankmedewerkers en doorgeleid waren aan 
de BIU, met als doel de advocaten in staat te stellen de Bank juridisch te advise-
ren. Niet alle stukken waren door de BIU aan de advocaten (o.a. Freshfields) ter 
beschikking gesteld. Daarnaast was er communicatie geweest tussen Freshfields en 
bankmedewerkers die geen lid van de BIU waren.

.  ()  Ch, . Dit is de test die gehanteerd was door de lagere rechter in deze zaak, 
judge Paul Baker Q.C.

.  ()  Ch, , . Taylor L.J. merkte op dat deze test wellicht voldeed in de tijd dat 
de gebruikelijke werkzaamheden van een advocaat veel beperkter waren dan in de huidige 
tijd, en dat het nog steeds uitdijende scala aan tegenwoordig door een advocaat uitgeoefende 
werkzaamheden noodgedwongen met zich meebracht dat de reikwijdte van legal advice pri-
vilege werd heroverwogen om binnen aanvaardbare grenzen te blijven.

.  Three Rivers , par. . Zie ook de standpunten van de interveniërende partijen, de Attorney 
General, de Law Society en de Bar Council.

.  Zie par. ...
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De Court of Appeal wees het beroep op legal advice privilege af. Eén van de 
argumenten van de Court of Appeal hiervoor was dat het verkrijgen van juridisch 
advies niet het voornaamste doel van het opstellen van deze documenten door de 
werknemers was geweest. Het opstellen van de documenten was gericht het op 
orderlijke en toegankelijke wijze presenteren van de feiten aan de Bingham In-
quiry. 7e Court of Appeal gaf hiermee een invulling aan wat (niet) onder ju-
ridisch advies moest worden verstaan. De House of Lords stond het verlof om in 
beroep te gaan van deze uitspraak niet toe. 

In de procedure die ten grondslag lag aan de uitspraak in Three Rivers  had 
de discussie zich niet toegespitst op de communicatie die was uitgewisseld tussen 
de BIU en de advocaten van de Bank. Naar aanleiding van de hiervoor weer-
gegeven conclusie van de Court of Appeal, begonnen de Liquidators een nieuwe 
procedure, waarin ze inzage vroegen van tussen Freshfields en de BIU gevoerde 
communicatie, voorzover deze communicatie slechts advies bevatte ten aanzien 
van presentatie van de feiten aan de Bingham Inquiry (presentational advice). 
Onder meer op deze vraag had de uitspraak in Three Rivers  betrekking.

Three Rivers 6; Court of Appeal

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

.  Three Rivers , par. . 7anki , p. .
.  Three Rivers . 7anki , p. .
.  7anki , p. .
.  Three Rivers  (CA), par. . 
.  Three Rivers  (CA), par. . 7anki , p. . De Court of Appeal merkte ook nog op 

dat een onderzoek door een onderzoekscommissie, anders dan een rechtsprocedure, zich 
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niet voldoende voor een beroep op bescherming van legal advice privilege. Deze 
uitspraak heeft tot kritiek geleid.

House of Lords

De House of Lords vernietigde unaniem de uitspraak van de Court of Appeal. De 
House of Lords bevestigde de juistheid van de test in Balabel v Air India. Volgens 
de House of Lords kan onder juridisch advies ook worden begrepen een advies 
waarin wordt aangegeven hoe een cliënt in een bepaald geval, in de relevante juri-
dische context, zo voorzichtig en verstandig mogelijk zou moeten of kunnen han-
delen (‘what should prudently and sensibly be done in a relevant legal context’).

De test die is ontwikkeld in Three Rivers  om te beoordelen of sprake is van 
vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en cliënt met het oog op het 
verkrijgen of verlenen van juridisch advies kan als volgt worden samengevat: Als 
er sprake is van een relevante juridische context, valt alle communicatie tussen 
een advocaat en de cliënt onder de bescherming van legal advice privilege, mits 
(i) de communicatie rechtstreeks betrekking heeft op de beroepsuitoefening van 
de advocaat in zijn hoedanigheid (van juridisch adviseur van de cliënt), en (ii) de 
communicatie is opgesteld met het oog op het verkrijgen of verlenen van juridisch 
advies of bijstand.

Er moet dus in ieder geval sprake zijn van een relevante juridische context. 
Volgens Lord Scott moet de vraag of sprake is van een relevante juridische context 
als volgt worden beantwoord:

 – (i) Heeft het advies van de advocaat betrekking op civiel- of publiekrechtelijke 
rechten, verplichtingen, aansprakelijkheden of remedies van de cliënt?; en 

 – (ii) is het, gelet op de omstandigheden waarin en het doel waarvoor het advies 
wordt gevraagd, redelijkerwijze te verwachten dat de communicatie onder de 
bescherming van legal advice privilege valt?

doorgaans niet in de eerste plaats bezig houdt met de vraag of juridische rechten of verplich-
tingen zijn geschonden. Three Rivers  (CA), par. .

.  Zie bijvoorbeeld Passmore , par. .. 7anki , p. .
.  Three Rivers , par. , , , ,  e.v. 
.  Three Rivers , par.  (speech Lord Carswell), par. - (waarin Lord Rodger stelde dat 

juridisch advies en juridische bijstand in feite betekent advies verleend door een advocaat 
in zijn hoedanigheid). Zie ook Descoteaux v Mierzwinski ()  DLR (d) , . 
Great-Atlantic Insurance v Home Insurer []  WLR , - (CA). 7anki , 
p. , .

.  Three Rivers , par.  en . Zie ook speech van Baroness Hale, par. . 7anki , p. 
. 
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Ad (i): Ten aanzien van de feiten die ten grondslag lagen aan Three Rivers , oor-
deelde de House of Lords dat de relevante juridische context hier de Bingham In-
quiry was in combinatie met de vraag of de Bank had voldaan aan haar publiek-
rechtelijke verplichtingen op grond van de Banking Acts. De House of Lords 
hanteerde een ruimere interpretatie dan de Court of Appeal in Three Rivers  en 
nam aan dat er ook sprake kan zijn van een relevante juridische context als het 
advies niet specifiek betrekking heeft op de rechten, verplichtingen, aansprakelijk-
heden of remedies van een cliënt, maar ziet op de verdediging van diens reputa-
tie en integriteit. Dit komt met name naar voren in de volgende passage uit de 
speech van Lord Scott:

“The defence of personal reputation and integrity is at least as important 
to many individuals and companies as the pursuit or defence of legal rights 
whether under private law or public law. The skills of professional lawyers 
when advising a client what evidence to place before an inquiry and how to 
present the client and his story to the inquiry in the most favourable light are, 
in my opinion, unquestionably legal skills applied in a relevant legal context.

(ad ii) Hiermee wordt bedoeld de vraag of het redelijk is dat de cliënt de advocaat 
inschakelt omdat hij behoefte heeft aan zijn juridische kennis en ervaring. Lord 
Rodger verwoordde het als volgt:

“when, however, the BIU consulted the lawyers […] and through them counsel, 
about the presentation of their evidence to the inquiry, it was not seeking their 
comments and assistance as bankers, accountants, rhetoricians or anything else: 
it was seeking their comments and assistance as lawyers professing expertise in 
the field. Either expressly or impliedly, the BIU was asking them to put on legal 
spectacles when reading, considering and commenting on the drafts.”

De advocaat moet dus in hoedanigheid van advocaat zijn benaderd om stukken, 
situaties of transacties te beoordelen door een juridische bril, met andere woorden: 
vanuit zijn juridische expertise.

.  Three Rivers , par.. 
.  7anki , p. . Ook kan het advies betrekking hebben op de juridische positie van een 

ander dan de cliënt, zie Three Rivers , par. .
.  Three Rivers , par. .
.  7anki , p. . Zie ook Baroness Hale’s speech, Three Rivers , par. .
.  Three Rivers , par. .
.  Zie ook Property Alliance Group Limited v the Royal Bank of Scotland PLC [] EWHC 

, waarin werd bevestigd dat legal advice privilege ook van toepassing kan zijn bij het 
uitvoeren van interne feitenonderzoeken bij de cliënt door advocaten en de rapportage 
hierover aan de cliënt. Volgens Snowden J moeten advocaten hun cliënten ‘candid factual 
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In de uitspraak van de House of Lords werden de grenzen verkend van wan-
neer advies of bijstand nog als “juridisch” kan worden bestempeld. Lord Cars-
well noemde het voorbeeld van de advocaat, die naast puur juridisch advies aan 
zijn cliënt ook advies verleende omtrent de commerciële voor – en nadelen van 
het aangaan van een bepaalde beoogde transactie. Lord Carswell betuigde zijn 
instemming met de conclusie in deze zaak, dat – mits aan de overige randvoor-
waarden was voldaan – een dergelijk gemengd advies onder de bescherming van 
legal advice privilege kon vallen. Grensgevallen komen pas in zicht als de advo-
caat niet in hoedanigheid is benaderd of is opgetreden. Dat speelt bijvoorbeeld 
als de advocaat ook een andere functie vervult, zoals de advocaat in dienstbetrek-
king bij een onderneming die binnen dat bedrijf tevens de functie vervult van 
company secretary of personeelsadviseur. 

In de jurisprudentie zijn ook een paar duidelijke voorbeelden genoemd van si-
tuaties waarin (het verzoek tot) de advisering of de bijstand door een advocaat als 
niet-juridisch is bestempeld, zoals:

 – de cliënt die een advocaat verzoekt tijdens zijn vakantie huur te innen van zijn 
huurders;

 – aantekeningen van een cliënt, opgesteld ter voorbereiding van een bespreking 
met zijn advocaat, waarvan later bleek dat hij de advocaat niet in hoedanigheid 

briefings’ kunnen geven in de wetenschap dat de hierover gewisselde communicatie met hun 
cliënt beschermd is en niet zonder toestemming van de cliënt kan worden geopenbaard. Zie 
echter RBS Rights Issue Litigation, Re [] EWHC  (Ch), waarin legal advice privi-
lege werd afgewezen ten aanzien van notities van in-house lawyers, die een weergave bevatten 
van in het kader van een intern feitenonderzoek gevoerde interviews met werknemers. Hil-
dyard J bepaalde in deze zaak dat legal advice privilege niet kan worden ingeroepen ten aan-
zien van communicatie die uitsluitend als doel heeft het verschaffen van feitelijke informatie 
van werknemers aan advocaten. Zie ook de speech van Lord Neuberger van  maart , 
‘7e scope and role of the Legal Professional Privilege and its proper place in the context of 
corporate internal investigations’, www.supremecourt.uk/docs/speech-.pdf, laatst ge-
raadpleegd op  december .

.  7anki , p.  e.v. Zie bijvoorbeeld de uitspraken die Lord Scott aanhaalt, waaruit 
voorbeelden van “juridisch” advies te putten zijn, Three Rivers , par. -.

.  Nederlandse Reassurantie Groep Holding N.V. v Bacon & Woodrow []  All ER .
.  Three Rivers , par. . Zie ook Carpmael v Powis, ()  Ph , , voor een ouder 

voorbeeld over een gemengd advies dat ook geacht werd onder de bescherming van legal 
privilege te vallen.

.  Three Rivers , par. , Lord Rodger: “In relation to legal advice privilege what matters to-
day remains the same as what mattered in the past: whether the lawyers are being asked qua 
lawyers to provide legal advice”.

.  7anki , p. . Er zal dan kritisch moeten worden gekeken in welke hoedanigheid de 
advocaat in een bepaalde situatie is opgetreden.

.  Dit voorbeeld werd genoemd door Taylor L.J. in Balabel v Air India. 7anki , p. .
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had benaderd, maar met het oog op administratieve werkzaamheden die de ad-
vocaat ook voor een vennootschap van deze cliënt verrichtte;

 – de advocaat die de zakelijk adviseur van cliënt wordt, zoals door Lord Scott als 
‘man of business’ aangeduid.

7.7  Object; litigation privilege: wat valt eronder?

7.7.1  Inleiding

In deze paragraaf komt aan de orde welke communicatie of stukken voor be-
scherming van litigation privilege in aanmerking komt. Een beroep op litigation 
privilege onderscheidt zich in twee belangrijke opzichten van een beroep op legal 
advice privilege. In de eerste plaats beschermt litigation privilege communicatie 
met derden. In de tweede plaats is voor een beroep op litigation privilege een link 
met een gerechtelijke procedure vereist. 

Aan het einde van de e eeuw is in een aantal uitspraken de grondslag aan-
vaard voor wat we nu litigation privilege noemen. Er werden toen al twee 
hoofdcategorieën onderscheiden van stukken die onder de bescherming van liti-
gation privilege konden vallen: De hoofdcategorie bestond uit – mondelinge en 
schriftelijke – communicatie tussen de cliënt en/of zijn advocaat enerzijds en der-
den anderzijds. Daarnaast werd aangenomen dat litigation privilege betrekking 
kon hebben op de ‘materials for the brief ’. 

Aan 7anki ontleen ik de volgende – uit diverse uitspraken voortvloeiende 
– huidige omschrijving van litigation privilege: Het recht van de cliënt om in-
zage in of openbaarmaking van het volgende te weigeren: (i) (a) mondelinge of 
schriftelijke communicatie tussen de cliënt of zijn advocaat enerzijds en derden 
anderzijds, of (b) documenten die zijn opgesteld door of in opdracht van de cliënt 
of zijn advocaat, waarbij (ii) zowel ten aanzien van de communicatie als andere 
documenten geldt dat ze tot stand zijn gekomen of opgesteld op het moment dat 

.  Kennedy v Wallace, ()  ALR .
.  Three Rivers , par. .
.  Zuckerman , p.  e.v.
.  Zie par. ... en ...
.  Zie Bray , par.  e.v. 7anki , p. . Zie voor de grondslag van deze laatste 

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

7.7.2  Communicatie en feiten

Zowel mondelinge als schriftelijke communicatie kan onder de bescherming van 
litigation privilege vallen. Het gaat dan om communicatie tussen de cliënt en een 
derde (client-third party communication) en/of tussen een advocaat en een derde 
(lawyer-third party communication). Deze communicatie moet hoofdzakelijk ge-
richt zijn op het verkrijgen van juridisch advies door de advocaat met betrekking 
tot, of op het gebruik van informatie door de advocaat ter ondersteuning van, een 
voorgenomen, te verwachten of aanhangige procedure. 

Gedacht kan worden aan correspondentie die de cliënt met derden voert om 
getuigenbewijs te verzamelen ten behoeve van de procedure. Het maakt hierbij 
niet uit of het initiatief voor deze correspondentie uitgaat van de advocaat en of 
deze uiteindelijk naar de advocaat is gezonden of daadwerkelijk in een procedure 
wordt gebruikt. Ook is het niet vereist dat de advocaat al door de cliënt was 
ingeschakeld ten tijde van de communicatie. Een beroep op litigation privilege 
kan ook betrekking hebben op de identiteit, geboortedatum en adresgegevens van 
een getuige. 

.  7anki , p.  baseert zich op de volgende uitspraken en wetgeving: Three Rivers 
, par. ,  (Lord Carswell); Grant v Downs ()  CLR ,  (Barwick CJ); 
Wheeler v Marchant ()  Ch D , - (Sir George Jessell MR). Police and Cri-
minal Act , art.  ()(b), dat geacht wordt common law weer te geven; R v Central 
Criminal Court, ex p Francis and Francis [] AC ,  (Lord Goff).

.  Southwark and Vauxhall Water Company v Quick ()  QBD , . Buttes Gas 
and Oil Co v Hammer (No )[] QB ,  (Lord Denning MR). 7anki , p. 
-.

.  The Chartered Bank of India, Australia, and China v Rich ()  LJQB  (Cock-
burn CJ, Wightman and Blackburn JJ). Linstead v East-Sussex, Brighton and Hove Health 
Authority [] PIQR P (Forbes J). 

.  Southwark and Vauxhall Water Company v Quick ()  QBD, , , , .
.  Re Highgrade Traders Ltd [] BCLC ,  (per Oliver LJ). Buttes Gas and Oil Co v 

Hammer (No ) [] QB ,  (per Lord Denning MR). 
.  7anki , p. . R (Kelly) v Warley Magistrates Court []  WLR  (DC), 

par.  (Laws LJ) en par.  (Mitting J). China National Petroleum Corp v Fenwick Eli-
ott [] EWHC , par. - (Sir Andrew Moritt V-C). Knapp v Harvey []  KB 
 (CA).
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In de meeste gevallen heeft litigation privilege betrekking op communicatie 
tussen de advocaat en een derde. De bescherming van litigation privilege strekt 
zich in beginsel niet uit tot de onderliggende feiten. In het voorbeeld dat een 
advocaat en een derde communiceren over wat zich heeft voorgedaan tijdens een 
door de derde bijgewoonde bespreking kan de communicatie zelf onder de be-
scherming vallen. Indien de derde echter als getuige wordt gehoord, zal hij moe-
ten verklaren omtrent hetgeen hij heeft waargenomen tijdens de bespreking.Dit 
is slechts anders als het gaat om feiten waarmee de cliënt of de advocaat uitslui-
tend bekend zijn als gevolg van de tussen hen uitgewisselde vertrouwelijke com-
municatie.

7.7.3  Wie is de derde?

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

.  Zie reeds Wheeler v Le Marchant ()  Ch D , -.
.  Zie ook par. ...
.  Lyell v Kennedy (No ) ()  Ch D ,  (Cotton LJ). Re L [] AC ,  

(Lord Jauncey),  (Lord Nicholls). 7anki , p. .
.  Zie par. ...
.  7anki , p. . 
.  Ten aanzien van interne communicatie binnen het bedrijf met vertegenwoordigingsbe-

voegde werknemers, of communicatie met interne of externe advocaten. Voor een geslaagd 
beroep op litigation privilege moet uiteraard zijn voldaan aan de overige voorwaarden voor 
litigation privilege. Zie ook 7anki , p.  e.v.
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7.7.4  Materials for the brief

Buiten communicatie met derden kan litigation privilege ook betrekking hebben 
op bewijsmateriaal of stukken die worden opgesteld of verzameld als ‘materials 
for the brief ’. Het gaat dan om stukken of ander materiaal ter voorbereiding van 
of voor het gebruik of de verdediging in een voorgenomen, te verwachten of aan-
hangige procedure. Hieronder valt het verzamelen van toelaatbaar bewijsmateri-
aal, maar ook het verzamelen van informatie die kan leiden tot het vinden van be-
wijs. Bray omschreef het als volgt: ‘evidence or materials for the brief or rough 
notes for such evidence or materials’.

In Three Rivers  gaf Lord Rodger de volgende samenvatting van de grondslag 
voor de bescherming van dergelijk materiaal:

“It is based on the idea that legal proceedings take the form of a contest in 
which each of the opposing parties assembles his own body of evidence and uses 
it to try to defeat the other, with the judge or jury determining the winner. In 
such a system each party should be free to prepare his case as fully as possible 
without the risk that his opponent will be able to recover the material generated 
by his preparations.

De cliënt en zijn advocaat moeten zich in vertrouwelijkheid kunnen voorbereiden 
op een procedure. Dat houdt in dat ze openbaarmaking van of inzage in stukken 
of ander materiaal kunnen weigeren, als deze tot stand zijn gekomen en dienen 
ter voorbereiding van en gebruik in een voorgenomen, te verwachten of aanhan-
gige procedure. 

Het gaat vaak om (bewijs)materiaal dat door of in opdracht van de cliënt is 
opgesteld of verzameld. Hieronder vallen bijvoorbeeld de eigen aantekeningen 
van de cliënt over de zaak. Een ander voorbeeld is het door de werknemers bin-
nen een bedrijf verzameld bewijsmateriaal of andere informatie met het oog op 
een voorgenomen procedure. Ook een van een cliënt afgenomen bloedmonster 
kan onder de bescherming van litigation privilege vallen. Stukken die door 
de advocaat zijn opgesteld ter voorbereiding van een procedure, de zogenaamde 

.  Wheeler v Le Marchant ()  Ch D , - (Sir George Jessell MR). 7anki , 
p. , .

.  Bray  p. .
.  Three Rivers , par. . 
.  7anki , p. . 
.  Voorzover het gaat om stukken die ook niet geschaard kunnen worden onder de noemer 

client-third party communication of lawyer-third party communication. 7anki , p. 
.

.  Zie R v R, []  WLR . Pattenden , p. - . 7anki , p. .
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werkdocumenten van een advocaat, worden doorgaans onder het sub-onderdeel 
legal advice privilege beoordeeld.

7.7.5  Wie komt een beroep op litigation privilege toe?

Het beroep op litigation privilege komt toe aan de cliënt. Dat betekent in de 
praktijk dat het toekomt aan een procespartij of aan een persoon waarvan redelij-
kerwijze te verwachten is dat hij als procespartij betrokken zal zijn bij de relevante 
gerechtelijke procedure. Het beroep op litigation privilege komt ook toe aan 
de rechtsopvolger van de oorspronkelijk gerechtigde. Als het gaat om commu-
nicatie met derden, geldt dat deze derde zelf niet gerechtigd is om een beroep te 
doen op litigation privilege, zelfs als die derde zelf in rechte wordt betrokken. 
Ook als de derde procedeert tegen degene met wie gecommuniceerd is, is er geen 
grond voor een beroep op litigation privilege. 

In de literatuur wordt ook verdedigd dat niet alleen de procespartij die in de 
procedure wordt bijgestaan of vertegenwoordigd door een advocaat een beroep 
kan doen op bescherming van deze categorie documenten, maar dat deze bescher-
ming ook toekomt aan de zonder advocaat procederende procespartij. De recht-
spraak op dit punt is niet eenduidig.

.  Hierbij kan geacht worden aan een concept-pleitnota, concept-getuigenverklaringen, aan-
tekeningen van de advocaat voor eigen gebruik e.d. Zie ook par. ... Zie ook Re Sarah C 
Getty Trust [] QB  (Mervyn Davies J); Hellenic Mutual War Risks Association (Ber-
muda) Ltd v Harrison (The Sagheera) []  Lloyd’s rep ,  (Rix J).

.  USA v Philip Morris Inc []  CLC , par. -. 7anki , p. , .
.  The Aegis Blaze []  Lloyd’s rep ,  (Parker LJ). 7anki , p. . 
.  Schneider v Leigh []  QB ,  (Romer LJ). 7anki , p. . Zie overigens 

voor een uitzonderingssituatie: Robert Hitchins Ltd v International Computers Ltd, CA,  
december  (Simon Brown L.J.). Hier ging het om gezamenlijke verweerders, waarbij 
één verweerder een derde partij, die ook concept-getuigenverklaringen had voorbereid, in 
vrijwaring had opgeroepen, op grond van het feit dat als de eerste verweerder aansprakelijk 
zou zijn jegens de eiser, de tweede verweerder aansprakelijk zou zijn jegens de eerste ver-
weerder. De verweerders bereikten onderling een schikking en de eerste verweerder kreeg de 
beschikking over de door de tweede verweerder opgestelde concept-getuigenverklaringen, 
ten aanzien waarvan hem een beroep op litigation privilege toekwam. Zie hierover 7anki 
, p. -.

.  Baker v London & South Western Railway Co () LR  QB ,  (Cockburn CJ); 
Parry v News Group Newspapers Ltd ()  New LJ .

.  7anki,  p.  en p. -.
.  Argumenten vóór kunnen ontleend worden aan: Ventouris v Mountain, []  WLR , 

 (CA) (Bingham LJ). Kysle v Holt, Childs and Brotherton, [] WN  (Al Smith , 
die verwees naar Mellish J in Anderson Bank of British Columbia). R (Kelly) v Warsley Ma-
gistrates Court, []  WLR , par.  (Laws LJ). Argumenten tegen zijn te vinden 
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7.7.6  Vertrouwelijkheid

Zoals hiervoor in par. . werd opgemerkt, is vertrouwelijkheid van de communi-
catie of van het verzamelde materiaal ook voor een beroep op litigation privilege 
een wezenlijk onderdeel. Voor de beantwoording van de vraag of er sprake is 
van vertrouwelijkheid spelen in de context van litigation privilege andere aspecten 
een rol dan bij een beroep op legal advice privilege. Een beroep op litigation 
privilege impliceert doorgaans de betrokkenheid van derden. Bij communicatie 
tussen een advocaat of de cliënt en een derde, is het voor een beroep op litigation 
privilege niet noodzakelijk dat die derde – bijvoorbeeld een potentiële getuige 
– gebonden is aan een ‘equitable” of contractuele verplichting tot geheimhou-
ding. Volgens Aldous LJ in zijn uitspraak in Bourns Inc v Raychem Corp gaat 
het dan meer om vertrouwelijkheid in die zin dat bepaalde communicatie of do-
cumenten niet ‘properly available for use’ zijn. 

In procedures voor de civiele rechter zullen de omstandigheden waarin commu-
nicatie met een potentiële getuige heeft plaatsgevonden vaak aanleiding geven tot 
het aannemen van een geheimhoudingsverplichting van de (potentiële) getuige die 
uit equity voortvloeit. Het al dan niet bestaan van een op een (potentiële) getuige 
rustende contractuele of uit equity voortvloeiende verplichting tot vertrouwelijkheid 
is echter niet doorslaggevend voor het slagen van een beroep op litigation privilege. 
Zo zal niet snel een (verplichting tot) vertrouwelijkheid van een getuige van een 
auto-ongeluk worden aangenomen ten aanzien van een brief van een advocaat aan 
deze getuige, waarin de advocaat vraagt of de getuige iets zou kunnen verklaren over 
wat hij heeft waargenomen. Die brief kan echter, mits aan de overige voorwaarden 

in: Kysle v Holt, Childs and Brotherton [] WN  (Cave J). Re Holloway, ()  
PD , -.

.  7anki , p. . Matthews & Malek , par. .. Hollander , par. -. 
Maar zie ook Pattenden , par. .: Volgens haar zijn de meningen in de literatuur 
verdeeld ten aanzien van de eis van vertrouwelijkheid voor litigation privilege. Zie ook Su-
mitomo Corporation v Credit Lyonnais Rouse Ltd []  WLR , par.  (CA) (Jona-
than Parker LJ).

.  Zie ook par. ...
.  Zie ISTIL Group Inc v Zahoor []  All ER , par. (per Lawrence Collins J). Zie 

ook Zuckerman , p. .
.  []  All ER , - (CA).
.  Dit staat los van enige contractuele verplichting. ISTIL Group Inc v Zahoor []  All ER 

, par. . Stax Claimants v 5e Bank of Novia Scotia Channel Islands Ltd [] EWHC 
 (Ch), par. . 7anki , p. . Zie echter voor strafrechtelijke procedures, waar dit 
anders is, bijvoorbeeld: Butler v Board of Trade [] Ch ,  (per Goff J). 

.  7anki , p. . Zuckerman , p. . Zie ook ISTIL Group Inc v Zahoor [] 
 All ER , par. . Het wordt overigens anders indien de advocaat in die brief ook iets 
inhoudelijks zegt over de merites van de zaak.

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd   365 31/07/2017   16:02:21



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

wordt voldaan, wel in aanmerking komen voor bescherming van litigation privi-
lege. Ook de antwoordbrief van de getuige en de concept-getuigenverklaring zullen 
door litigation privilege beschermd kunnen worden.

Voorbeelden van stukken of omstandigheden waarin een beroep op litigation 
privilege niet zal slagen, als gevolg van het ontbreken van vertrouwelijkheid, zijn: 
aantekeningen van de advocaat of de cliënt of van een door een van hen ingescha-
keld persoon van een openbare rechtszitting, of van een zitting achter gesloten 
deuren, of van discussies of besprekingen tussen partijen, al dan niet in aanwe-
zigheid van hun advocaten.

Op grond van de duty to disclose is een procespartij in beginsel gehouden aan 
de wederpartij inzage te geven in alle getuigenverklaringen of deskundigenrap-
porten, waarop hij zijn eis of verweer in een civiele procedure zal baseren. Ten 
aanzien van deze getuigenverklaringen en deskundigenrapporten geldt, dat deze 
stukken door litigation privilege kunnen worden beschermd, zolang ze nog niet in 
de procedure aan de wederpartij zijn geopenbaard. De uitwisseling van stukken 
tussen procespartijen in een procedure wordt niet beschermd door litigation pri-
vilege. Dergelijke stukken zijn echter pas vrij toegankelijk voor derden, dus voor 
niet-procespartijen, als ze als bewijsmiddel in de procedure zijn ingebracht.

7.7.7  Een voorgenomen, te verwachten of aanhangige gerechtelijke pro-
cedure

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

.  Zie bijvoorbeeld Worrall v Reich []  QB ,  (Jenkins LJ); Re Saxton [] 
 WLR ,  (Lord Denning MR); Causton v Mann Egerton (Johnsons Ltd []  
WLR ,  (Roskill LJ). Prudential Assurance Co v Fountain Page Ltd []  WLR 
, -,  (per Hobhouse J). Ventouris v Mountain []  WLR ,  (Bing-
ham LJ). Re L [] AC ,  (Lord Jauncey).

.  Re Worswick ()  Ch D ,  (North J.)
.  Ainsworth v Wilding []  Ch ,  (Stirling J).
.  Baker v London & South Western Railway Co () LR  QB ,  (Cockburn CJ). 

Parry v News Group Newspapers Ltd ()  New LJ .
.  CPR .()-.. Zie par. . hiervoor.
.  Comfort Hotels Ltd v Wembley Stadium Ltd []  WLR , - (Hoffman J); Youell 

v Bland Welch (No ) []  WLR ,  (Philips J); Prudential Assurance Co v Foun-
tain Page Ltd []  WLR , -,  (Hobhouse J); Re L [] AC ,  (Lord 
Nicholls). Baker v London & South Western Railway Co () LR  QB ,  (Cockburn 
CJ); Parry v News Group Newspapers Ltd ()  New LJ . 7anki , p. .

.  Daarvóór kan een stuk nog vertrouwelijk zijn als er sprake is van ‘implied undertakings’ in 
de zin van CPR .-.. 7anki, p. . Zie par. ..
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wordt opgesteld, moet een procedure aanhangig zijn, danwel, kortgezegd, rede-
lijkerwijze te verwachten (reasonably in prospect) of redelijkerwijze voorzienbaar 
(reasonably anticipated) zijn. De beantwoording van de vraag zal grotendeels 
afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval, maar uit diverse uitspra-
ken zijn richtlijnen te destilleren om te bepalen wanneer een procedure in ieder 
geval niet danwel in ieder geval wel redelijkerwijze voorzienbaar is. 

In de zaak USA v Philip Morris is de Court of Appeal uitvoerig ingegaan op 
de vraag in welke mate een procedure voorzienbaar zou moeten zijn voor een ge-
slaagd beroep op litigation privilege. De omstandigheid dat er ‘mogelijk’ een 
gerechtelijke procedure komt is niet voldoende. Evenmin zal een beroep op liti-
gation privilege slagen als dat wordt gebaseerd op de gerede kans (distinct possibi-
lity) dat iemand op enig moment een procedure zal starten of indien men in het 
algemeen vreest voor toekomstige procedures. In USA v Philip Morris was het 
argument dat in de VS veel andere tabaksproducenten in rechte waren aangespro-
ken door voormalige rokers niet voldoende om een beroep op litigation privilege 
te doen slagen. Hier speelde mee, dat Philip Morris nog geen aansprakelijkheids-
stellingen of andere voorboden van een dreigende procedure had ontvangen en 
bovendien al sinds  niet in rechte was aangesproken. Maar, zo blijkt uit 
USA v Philip Morris, het stellen van de eis dat de kans op een mogelijke proce-
dure meer dan   moet zijn voor een beroep op litigation privilege, of dat de 
kans op een procedure waarschijnlijk is, is weer te streng.

De omstandigheid dat een partij, die zich ten aanzien van bepaalde commu-
nicatie op litigation privilege wil beroepen, op het moment dat de communicatie 
plaatsvindt nog niet heeft besloten of juridisch advies zal worden ingewonnen, 
hoeft niet in de weg te staan aan een geslaagd beroep op litigation privilege.Ook 

.  Westminster International BV v Dornoch Ltd [] EWCA Civ , par. (‘ a real pros-
pect of litigation’). 7anki , p. .

.  Westminster International BV v Dornoch Ltd [] EWCA Civ , par. .
.  []  CLC  (CA). Zie voor andere uitspraken ook: Hellenic Mutual War Risks Asso-

ciation (Bermuda) Ltd v Harrison (The Sagheera) []  Lloyd’s Rep ,  (per Rix 
J); Three Rivers , par.  (per Lord Carswell); per Lord Hoffmann NPJ in Akai Holdings 
Limited v Ernst & Young (Hong Kong) [] HKCFA , par. .

.  Wintherthur Swiss Insurance Company v AG (Manchester) Limited (In Liquidation) [] 
EWHC  (Comm), par. , Aikens J: hier was er wel een gerede kans dat een procedure 
concreet zou volgen. 7anki , p. .

.  USA v Philip Morris, []  CLC  (CA), par. . 7anki , p.  e.v.
.  []  CLC  (CA), par.  en . Hierin werd ook verwezen naar de uitspraak in 

Mitsubishi Electric Australia Pty Ltd v Victorian Work Cover Authority [] VSCA  
(Court of Appeal, Victoria), par.  (per Batt JA).

.  Guinness Peat Properties v Fitzroy Robinson Partnership [] WLR , - (Slade 
LJ). Hier hadden architecten op grond van de verzekeringsvoorwaarden melding gemaakt 

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd   367 31/07/2017   16:02:21



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

kan een procedure redelijkerwijze voorzienbaar zijn als de relevante partij nog niet 
heeft besloten of het in een procedure als eiser zal optreden of verweer zal voeren 
en als de wederpartij zich nog niet bewust is van het feit dat een procedure redelij-
kerwijze te verwachten is. Voor een beroep op litigation privilege is het boven-
dien niet relevant of de procedure daadwerkelijk doorgang vindt.

Als gevolg van het principe ‘once privileged, always privileged’, hoeft het be-
roep op litigation privilege niet per se te worden gedaan in de procedure met 
het oog waarop de bescherming door litigation privilege is ontstaan. Het kan 
zelfs worden ingeroepen in een procedure die geen betrekking heeft over dezelfde 
kwestie, of zelfs tussen andere partijen.

7.7.8  Soort procedure

De voor een beroep op litigation privilege relevante procedure kan zowel een ci-
viele of strafrechtelijke gerechtelijke procedure in eerste aanleg of in appel betref-
fen. Het beroep op litigation privilege kan ook worden ingeroepen als er een 
link is met een buitenlandse gerechtelijke procedure. Ook kan het gaan om 
quasi-gerechtelijke procedures. Daarnaast kan ook ten aanzien van een redelij-
kerwijze te verwachten of aanhangige arbitrage een beroep op litigation privilege 
worden gedaan. 

Een belangrijke beperking ten aanzien van de soort procedure is aangenomen 
in In re L (a Minor) (Police Investigation: Privilege). Hierin is aanvaard dat 
het moet gaan om een adversaire procedure. Lord Jauncey vond dat litigation pri-
vilege niet kon worden ingeroepen in relatie met wardship proceedings op grond 
van de Childrens Act , die meer inquisitoir van karakter zijn. In een latere 

van een claim bij de verzekeraar. De bedoeling van de verzekeraar bij het bedingen van deze 
meldingsplicht, (te besluiten of al dan niet juridisch advies zou worden gevraagd) werd 
doorslaggevend geacht. 

.  Plummers Ltd v Debenhams plc [] BCLC ,  (Millet J). Westminster Internatio-
nal BV v Dornoch Ltd [] EWCA Civ , par. .

.  The Aegis Blaze []  Lloyd’s Rep ,  (Parker LJ).
.  7anki , p. , . Zie ook Aegis Blaze []  Lloyd’s Rep ,  (Parker LJ). 

R v Derby Magistrates’ Court, ex p B, [] AC .
.  Het kan ook betrekking hebben op adversaire ‘regulatory processes’, bijvoorbeeld een mede-

dingingsrechtelijke procedure, zie Tesco Stores Ltd v Office of Fair Trading [] CAT .
.  Zie bijvoorbeeld In re Duncan, decd [] P ,  (Ormrod J). Société Francaise 

Hoechst v Allied Colloids Ltd [] FSR , .
.  7anki , p. . 
.  Alfred Crompton Amusement Machines Ltd v Customs and Excise Commissioners (No ) 

[] AC  (HL). 7anki,  p. .
.  [] AC .
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procedure breidde de Court of Appeal de uit In re L voortvloeiende regel uit 
tot deskundigenrapporten in het kader van andere procedures op grond van de 
Childrens Act . 

Ook ten aanzien van andere familierechtprocedures is een beroep op litigation 
privilege geweigerd, omdat deze procedures inquisitoire trekken hebben. Het-
zelfde geldt voor voorlopige voorzieningen (ancillary relief cases). 

In de Three Rivers procedures gingen partijen er overigens van uit dat het 
door de Bingham Inquiry te verrichten onderzoek niet-adversair van aard was; 
de Bank of England deed hier expliciet een beroep op legal advice privilege en 
niet op litigation privilege. De beperking van een beroep op litigation privilege 
tot adversaire procedures is niet zonder kritiek gebleven, hoofdzakelijk omdat de 
rechtvaardiging ervan onverenigbaar zou zijn met art.  en  van het EVRM. 

7.7.9  Dominant purpose test

Communicatie en (andere) documenten komen slechts voor bescherming van li-
tigation privilege in aanmerking, als het voornaamste doel (dominant purpose ) 
van het plaatsvinden van deze communicatie of de totstandkoming van deze do-
cumenten is, het gebruik in of ter ondersteuning van, of het verkrijgen van juri-
disch advies van een advocaat over, een voorgenomen, te verwachten of aanhan-
gige procedure. Sinds de uitspraak in Waugh v British Railways Board is deze 
test algemeen aanvaard in de common law landen.

Eerder geformuleerde testen werden hiermee van de hand gewezen, zoals de 
sole purpose test, die inhield dat een communicatie of document uitsluitend 

.  Vernon v Bosley (No ) [] QB  (CA).
.  Clibbery v Allan [] Fam , par. (CA) (Dame Elisabeth Butler-Sloss P).
.  Kimber v Brookman Solicitors []  FLR  (Coleridge J).
.  Zie bijvoorbeeld de dissenting opinions van Lord Nicholls en Lord Mustill in In re L [] 

AC , . Dit standpunt werd impliciet onderschreven door Lord Rodger in Three Rivers 
, par. . 7anki , p. , . Als argument werd naar voren gebracht dat In Re L 
is achterhaald door de inwerkingtreding van de Human Rights Act . 

.  [] AC ,  (Lord Wilberforce). Zie ook Southwark and Vauxhall Water Com-
pany v Quick ()  QBD ,  (Brett LJ),  (Cotton LJ); Buttes Gas and Oil Co 
v Hammer (No ) [] QB ,  (Lord Denning MR); Birmingham and Midland 
Motor Omnibus Company Ltd v London and North Western Railway Co []  KB , 
 (Buckley).

.  7anki , p. . Zuckerman , p.  e.v. Zie ook de speech van Lord 
Edmund-Davies, [] AC --. Zie ook par. ...

.  Naar aanleiding van de meerderheidsbeslissing in Grant v Downs ()  CLR , 
) was dit een tijd lang het uitgangspunt in Australië, tot de uitspraak in Esso Australia 
Resources Limited v The Commisioner of Taxation ()  CLR , par.  (Gleeson 
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moest zijn opgesteld met het oog op een verwachte of aanhangige procedure, of 
de test waarbij het voldoende was dat een aanstaande of aanhangige procedure 
een van de doelen was van een bepaalde communicatie of document (‘a purpose 
test’). Het uitvoeren van de dominant purpose test is pas aan de orde als niet 
op het eerste gezicht duidelijk is met welk doel een communicatie heeft plaatsge-
vonden of een document is opgesteld. Soms is een document voor verschillende 
doeleinden opgesteld, zogenaamde dual purpose documents. 

De dominant purpose test is in de praktijk geen eenvoudige test gebleken en de 
uitkomst ervan is zeer casuïstisch. De rechter dient het doel van bepaalde com-
municatie of documenten objectief te beoordelen. De rechter zal hierbij acht 
slaan op al het relevante bewijs dat voorhanden is, inclusief bewijs met betrekking 
tot het subjectieve doel van de relevante persoon. Om te beoordelen wat het 
beoogde doel van bepaalde communicatie of documenten is, wordt niet alleen 
acht geslagen op de intentie van de auteur van het relevante stuk, maar ook op de 
intentie van de persoon of de instantie in wiens opdracht en onder wiens verant-
woordelijkheid het stuk tot stand is gekomen. Het enkele feit dat een bepaald 
document het doel waarvoor het is opgesteld vermeldt is niet doorslaggevend. 

Voorbeelden van uitspraken waarin een beroep op litigation privilege werd 
afgewezen: 

 – Jones v Great Central Railway Co: hier ging het om een rapport over een be-
drijfsongeval dat door een werknemer was verzonden naar de vakbond waarbij 

CJ, Gaudron en Gummow JJ) de dissenting opinion van Barwick CJ in Grant v Downs 
omarmde, hetgeen resulteerde in de dominant purpose test.

.  Birmingham and Midland Motor Omnibus Company, Ltd v London and North Western 
Railway Co []  KB ,  (per Buckley). Grant v Downs ()  CLR ).

.  7anki , p. , . Zie ook de hierna besproken uitspraken.
.  Price Waterhouse (a firm) v BCCI Holdings (Luxembourg) SA [] BCLC ,  (Mil-

lett J). 7anki , p. . 
.  Three Rivers , par. . Westminster International BV v Dornoch Ltd [] EWCA Civ 

, par. -.
.  7anki , p. . Zie Grant v Downs, ()  CLR , ; Waugh v British Rail-

ways Board [] AC ; Price Waterhouse v BCCI, [] BCLC ; Three Rivers , 
par.  (Lord Carswell). Zie ook Guinness Peat Properties v Fitzroy Robinson Partnership, 
[]  WLR  (CA), waar gekeken werd naar de intentie van de verzekeraar bij het 
opnemen van een meldingsplicht in de polisvoorwaarden van een beroepsaansprakelijk-
heidsverzekering.

.  Zie bijvoorbeeld Alfred Crompton Amusement Machines Ltd v Customs and Excise Commis-
sioners (No ) [] AC , - (Lord Kilbrandon); Waugh v British Railways Board 
[] AC ,  (Lord Wilberforce),  (Lord Simon),  (Lord Edmund-Davies); 
Re Highgrade Traders Ltd [] BCLC ,  (Oliver LJ); Lak v Gloucester Health Au-
thority []  Med LR  (CA). 7anki , p. .

.  Naast Waugh v British Railways Board [] AC .
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hij was aangesloten. Aangenomen werd dat de communicatie van de werk-
nemer met de vakbond niet had plaatsgevonden met als dominant purpose een 
voorgenomen procedure, maar meer om de vakbond in staat te stellen te be-
sluiten of de werknemer in aanmerking kwam voor gratis juridisch advies bij 
een eventueel in te stellen claim. 

 – Grant v Downs: Naar aanleiding van de dood van een patiënt in een zieken-
huis was een rapport opgesteld. Een van de redenen voor het rapport was een 
onderzoek naar de feiten om te zien of het personeel procedurefouten had 
gemaakt en, indien werd vastgesteld dat dit aan de orde was, tot welke con-
sequenties dit zou moeten leiden. Een ander doel was een onderzoek naar de 
veiligheidseisen binnen het ziekenhuis, ter voorkoming van herhaling van een 
dergelijke calamiteit. Tenslotte was het doel van het rapport om door te stu-
ren naar de juridische dienst van de Department of Public Health teneinde te 
adviseren omtrent de juridische positie van het Departement en het Departe-
ment eventueel te vertegenwoordigen in juridische procedures die zouden vol-
gen. Dit laatste doel werd niet als dominant purpose aangemerkt.

 – In Price Waterhouse (a firm) v BCCI Holdings (Luxembourg) SA hadden de 
accountants van BCCI een rapport opgesteld waarin de bevindingen van hun 
onderzoek naar problematische leningen van de bank waren opgenomen. 
Hier werd aangenomen dat de dominant purpose was het in kaart brengen van 
de financiële positie van de bank, teneinde de juiste voorzieningen op te ne-
men in de jaarstukken en teneinde de aandeelhouders in te lichten. Het doel 
om aan de hand van dit rapport terugbetaling van de leningen te vorderen was 
volgens Millett J slechts een subsidiair doel.

In de volgende uitspraken werd een beroep op litigation privilege wel gehono-
reerd:

 – In Plummers Ltd v Debenhams plc had Price Waterhouse een rapport opge-
steld naar aanleiding van de vraag of een detailhandelaar, die zijn bedrijf had 
verkocht aan de koper tegen een koopprijs in de vorm van een gegarandeerde 
lening, de lening kon opeisen. De koper, die in financiële moeilijkheden ver-
keerde, had reeds te kennen gegeven ervan uit te gaan dat de lening niet direct 
opeisbaar was. Onder deze omstandigheden nam Millett J aan, dat het voor-
naamste doel van het rapport was het verkrijgen van juridisch advies teneinde 

.  [] AC  (HL).
.  Zie echter Passmore , p. , die dit een te enge test vond.
.  ()  C.L.R. , .
.  [] BCLC . Zie hierover ook par. ...
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te beoordelen of terugbetaling van de lening zou worden gevorderd. In dat 
geval was een juridische procedure volgens Millett J, ‘virtually inevitable’.

 – In Guinness Peat Properties v Fitzroy Robinson Partnership had een verze-
kerde architect bij zijn verzekeraar een potentiële claim gemeld, met een ver-
slag van feitelijke gang van zaken die ten grondslag lag aan de claim. In de 
procedure stond vast dat het doel van de verzekerde zelf was te voldoen aan de 
meldingsplicht als vermeld in de polisvoorwaarden van de beroepsaansprake-
lijkheidsverzekering. De Court of Appeal nam echter de achterliggende reden 
van de verzekeraar bij het opnemen van de meldingsplicht in ogenschouw, en 
kwam tot de conclusie dat de voornaamste reden hiervoor was het verkrijgen 
van juridisch advies met het oog op een juridische procedure, die op het mo-
ment van de melding redelijkerwijze voorzienbaar was.

Soms blijkt het voor rechters lastig om voorrang te geven aan één van de meer-
dere kennelijke redenen voor een bepaalde communicatie of document. In der-
gelijke gevallen is ook wel vastgesteld dat de verschillende redenen onlosmakelijk 
verbonden waren en hebben rechters gekeken naar het overkoepelende doel, de 
single overarching purpose, van het document. Overigens is in latere rechtspraak 
bepaald dat als het gaat om deskundigenrapporten, die op grond van wet-of regel-
geving dienen te worden vervaardigd, de intentie van de opsteller van het rapport 
niet relevant is. De test is dan of er een maatschappelijk belang is om open-
baarmaking van of inzage in een bepaald document te weigeren, dat in de gege-
ven omstandigheden zwaarder weegt dan het belang van het recht op inzage van 
de procespartijen.

.  [] BCLC .
.  []  WLR  (CA).
.  Zie bijv. in Alfred Crompton Amusement Machines Ltd v Customs and Excise Commissio-

ners (No ), [] AC , -. Deze uitspraak, waarin het beroep op litigation privi-
lege werd afgewezen, dateerde van vóór aanname van de dominant purpose test in Waugh 
v British Railways Board. In Re Highgrade Traders Ltd, [] BCLC  (CA) werd het 
beroep op litigation privilege toegewezen. Zie ook Plummers Ltd v Debenhams plc [] 
BCLC ,  (per Millett J). 7anki , p. .

.  Zie Secretary of State for Trade and Industry v Baker, [] Ch , -.
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7.8  Grenzen aan en beperkingen op legal professional 
privilege

7.8.1  Inleiding

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

7.8.2  Crime/fraud exception

De crime/fraud exception houdt kort gezegd in, dat een beroep op legal profes-
sional privilege niet opgaat, indien stukken of communicatie voorwerp uitma-
ken van een misdrijf (crime) of van fraude of bedrog (fraud), of waarin juridisch 
advies wordt gevraagd danwel verleend teneinde het plegen van een misdrijf of 
fraude te bevorderen of mogelijk te maken. 

In de literatuur wordt verschillend gedacht over het karakter van de “uitzon-
dering”. Sommige auteurs gaan er vanuit dat de crime/fraud exception niet zozeer 
een uitzondering is op legal professional privilege, maar omstandigheden weer-
geeft waarin bepaalde communicatie en/of documenten niet onder de reikwijdte 
van het privilege vallen. Anderen menen dat deze regel moet worden aange-
merkt als een procedurele uitzondering op legal professional privilege. Het uit-
gangspunt, dat bepaalde communicatie van aanvang af niet geprivilegieerd zou 

.  7anki , p. .
.  Zie Zuckerman , p.  e.v. Zie ook Crescent Farm Sports v Sterling Offices []  

Ch ,  (Goff J). McE v Prison Service of Northern Ireland []  AC , par.  
(Lord Phillips). Carter v Northmore Hale Davy & Leake  CLR , -; geciteerd 
door Toulson J in General Mediterranean Holdings SA v Patel []  WLR , . 
Auburn , p. , omschrijft dit uitgangspunt als de ‘traditional rationale’.
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zijn, zou volgens hen niet te verenigen zijn met de situatie dat achteraf blijkt dat 
de verdenking van fraude ongegrond is.

R v Cox and Railton

De uitspraak in R v Cox and Railton wordt gezien als de basisuitspraak voor het 
aannemen van de crime fraud exception. In eerste aanleg waren twee verdachten 
in een strafrechtelijke procedure, Cox en Railton, veroordeeld voor (medeplich-
tigheid aan) oplichting (defraud). De volgende feiten lagen aan deze veroordeling 
ten grondslag. In een eerdere procedure was Railton & Co, het bedrijf waarin 
verdachten zakenpartners waren, veroordeeld wegens smaad. Om executie van 
deze eerdere uitspraak te ontlopen hadden Railton en Cox een document geante-
dateerd, waarin was vastgelegd dat het samenwerkingsverband tussen de twee was 
geeïndigd met ingang van een datum gelegen vóór de datum van de procedure 
wegens smaad. 

In de strafrechtelijke procedure R v Cox and Railton had de advocaat van Cox 
en Railton stukken in het geding gebracht, waaruit bleek dat beide heren hem 
naar aanleiding van de uitspraak in de eerdere smaadprocedure om advies hadden 
gevraagd over de wijze waarop ze aan de executie van die uitspraak konden ontko-
men. In deze procedure, waarin Cox en Railton werden verdacht van oplichting, 
was de vraag aan de orde of het door de advocaat geleverde bewijs toelaatbaar was. 
Het betrof immers communicatie tussen een advocaat en zijn cliënten. De Court 
of Appeal achtte dit bewijs toelaatbaar en liet de veroordeling in eerste aanleg in 
stand. Met betrekking tot de toepasselijkheid van legal professional privilege op 
de communicatie tussen Cox en Railton enerzijds en de advocaat anderzijds over-
woog Stephen J het volgende:

“The reason on which the rule [of privilege] is said to rest cannot include the 
case of communications, criminal in themselves, or intended to further any cri-
minal purpose, for the protection of such communications cannot possibly be 
otherwise than injurious to the interests of justice, and to those of administra-
tion of justice. Nor do such communications fall within the terms of the rule. 

.  7anki , p. , . Zie ook Auburn , p. , die vindt dat de ‘traditional ratio-
nale’ niet te verenigen is met de jurisprudentie. Volgens hem dient de crime fraud exception 
een ander belang dan legal professional privilege. Het verlenen van voorrang aan de crime 
fraud exception in bepaalde omstandigheden, berust volgens hem op een flexibele belan-
genafweging.

.  ()  QBD .
.  Railton had zijn bezittingen aan Cox overgedragen en ze wilden zich wapenen tegen een 

eventueel verweer dat de overdracht niet rechtmatig zou zijn omdat Cox en Railton partners 
in een samenwerkingsverband waren.

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht DRUK.indd   374 31/07/2017   16:02:22



7.8 Grenzen aan en beperkingen op legal professional privilege   375

A communication in furtherance of a criminal purpose does not ‘come into the 
ordinary scope of professional employment’.

Kortom, communicatie met het oog op het plegen van een misdrijf valt niet onder 
de gebruikelijke beroepsuitoefening van de advocaat en kan niet profiteren van 
de bescherming van legal professional privilege. Bescherming van dergelijke com-
municatie is bovendien niet in het belang van de rechtspleging en van een goede 
rechtsbedeling. Een cliënt die met kwade bedoelingen een advocaat inschakelt 
kan er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat het vragen of verkrijgen van advies 
met het oog op het plegen van een misdrijf of fraude onder de reikwijdte van legal 
professional privilege valt.

In R v Cox and Railton ging het om een beroep op legal advice privilege. In-
middels staat vast dat de crime/ fraud regel voor beide subonderdelen van legal 
professional privilege geldt. Overigens dient goed voor ogen te worden gehou-
den dat de situatie waarin een cliënt met een advocaat communiceert met een 
crimineel oogmerk, een andere is dan die waarin een cliënt een advocaat benadert 
om advies omtrent de juridische haalbaarheid van een bepaalde voorgenomen 
actie. Ook is het anders indien de cliënt een advocaat inschakelt om hem bij te 
staan in een tegen hem in te stellen of ingestelde vordering waarin de cliënt zich 
bijvoorbeeld dient te verweren tegen een verdenking van fraude. In de laatste twee 
beschreven situaties komt aan de cliënt in beginsel bescherming op grond van le-
gal professional privilege toe. Het recht van de cliënt om zich in een procedure 
te verweren of te verdedigen staat voorop. 

.  ()  QBD , . Stephen J verwees ook naar Greenough v Gaskell, ()  M 
& K .

.  Zie ook de uitleg van Kekewich J in Williams Quebrada Railway, Land and Copper Com-
pany, []  Ch , -. 

.  Newbold , p. . Bovendien zou het niet redelijk zijn als een advocaat niet tegen zijn 
cliënt zou kunnen getuigen indien de advocaat door de cliënt is benaderd voor criminele 
doeleinden. Zie ook 7anki , p. . 

.  Dit werd bevestigd in Kuwait Airways Corporation v Iraqui Airways Company, []  
WLR  (CA). Zie over deze uitspraak 7anki , p. . Zie ook Zuckerman , 
p. . Zie voor eerdere uitspraken bijv. Dubai Aluminium Co Ltd v Al Alawi []  
WLR ; Chandler v Church ()  NLJ . Zie ook Dubai Bank Ltd v Galadari 
and others (No ) 7e Times,  april ; hierin overwoog Moritt J echter dat in het geval 
van litigation privilege andere afwegingen gemaakt kunnen worden.

.  Mits aan de daarvoor geldende vereisten wordt voldaan. Zie O’Rourke v Darbishire, [] 
AC ,  (HL)

.  7anki , p. , stelt dat het feit dat de cliënt in de procedure een bepaald verweer wil 
voeren dat in strijd is met de waarheid of tegen zijn advocaat liegt over zijn bijdrage aan 
een de hem ten laste gelegde feiten, tot het wezen van de vertrouwelijkheid van communi-
catie tussen een advocaat en zijn cliënt behoort. Dit moet volgens hem worden beschermd 
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Soort documenten

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

Beroep op de crime/fraud regel

Het is voor een beroep op de crime/fraud exception niet noodzakelijk dat de eis 
of het verweer in de procedure waarin het beroep wordt gedaan, gerelateerd is aan 
het plegen van een misdrijf of fraude. Het gaat erom dat de stukken ten aanzien 
waarvan het beroep wordt gedaan zijn opgesteld of uitgewisseld met het oog op 
het plegen van een misdrijf of fraude. 

Een beroep op de crime/fraud exception zal slechts in uitzonderlijke gevallen 
toepassing kunnen vinden en zal door de rechter zeer zorgvuldig worden beoor-
deeld. De gronden daarvoor worden niet lichtvaardig aangenomen. De rechter 
heeft de bevoegdheid om documenten in te zien teneinde te kunnen vaststellen 
of de crime/fraud exception erop van toepassing is. Gelet op het uitzonderingska-
rakter van de crime/fraud regel zal de rechter dit middel niet snel inzetten. De 
crime/fraud regel speelt ook buiten de context van een procedure een rol, bijvoor-
beeld bij doorzoekings-en inbeslagnemingsbevoegdheden van de politie op grond 
van de Police and Criminal Evidence Act .

door legal professional privilege. Zie bijvoorbeeld R v Snaresbrook Crown Court, ex p DPP 
[] QB , - (CA). Chandler v Church ()  NLJ . Kuwait Airways 
Coporation v Iraqi Airways Company []  WLR , par.  (CA).

.  Zie R v Central Criminal Court, ex p Francis and Francis [] AC ,  (HL). Finers 
v Miro [] WLR ,  (CA). 7anki , p. .

.  Derby & Co Ltd v Weldon (No ) []  WLR , .
.  Dubai Bank Ltd v Galadari (No ) 7e Times,  april . 7anki , p. .
.  Zie ook Buttes Gas and Oil and Co v Hammer [] ,  (CA). Zie ook 7anki 

, p. . Zuckerman , p. .
.  Zie hierover par. ... Zie ook R v Governor of Pentonville Prison, ex p Osman []  

WLR , ; R v Gibbins [] EWCA Crim , par.  (per Potter LJ). Passmore 
, par. .. 7anki , p. . Zie ook Beazley v Steinhardt [] FCA  (per 
Dowsett J), par. .

.  Een zaak waarin dit speelde was R v Criminal Court, ex p Francis & Francis (a firm), 
[]  AC  (HL). 
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Misdrijf of fraude; wat valt eronder

Uit de jurisprudentie is geen vastomlijnde definitie te destilleren van de mate van 
crimineel of frauduleus gedrag die vereist is om in aanmerking te kunnen komen 
voor de crime/fraud exception. De crime fraud exception geldt ook voor geval-
len van fraude in civiele zaken.

Als vaststaand mag worden aangenomen dat de uitzondering niet alleen ziet 
op bedrog (tort of deceit), maar ook op andere gevallen van oneerlijk (dishonest) 
gedrag. Als voorbeelden van dergelijk oneerlijk gedrag worden genoemd: fraudu-
leus misbruik van vertrouwen (fraudulent breach of trust), frauduleuze samen-
spanning (fraudulent conspiracy), bedrog (trickery), en misleiding (sham contri-
vance). Een poging om het onrechtmatige aanzetten tot contractbreuk onder 
de crime/fraud exception te laten vallen, werd in Crescent Farm (Sidcup) Sports 
Ltd v Sterling Offices Ltd afgewezen. Er moet echt sprake zijn van een fraudu-
leuze of criminele intentie. Onfatsoenlijk of onethisch gedrag is niet voldoende. 
In Gamlen Chemical Co (UK) Ltd v Rochem Ltd (No ) verwoordde de Court of 
Appeal het als volgt:

“ the court must in every case, of course, be satisfied that what is prima facie 
proved really is dishonest, and not merely disreputable or a failure to maintain 
good ethical standards.”

Voor de beoordeling of bepaalde communicatie en/of documenten onder de 
crime/fraud exception vallen wordt gekeken naar de intenties en het gedrag van 
de cliënt. Het is niet vereist dat de advocaat op de hoogte was van of betrokken 
bij de frauduleuze of criminele intenties of communicatie van de cliënt. Als de 
cliënt echter zelf onschuldig is maar de advocaat frauduleus of crimineel gedrag 

.  Mortlock v Buller ()  Ves. Jun. ,  (per Lord Eldon LC). 7anki , p. . 
Zuckerman , p.  e.v.

.  Aanvaard sinds Williams v Quebrada Railway, Land and Copper Company, []  
Ch , -. Zie ook Bullivant v Attorney-General for Victoria [] AC  (HL); 
O’Rourke v Darbishire [] AC  (HL); Gamlen Chemical Co (UK) Ltd v Rochem 
Ltd (No) (CA,  december ), ()  SJ ; Barclays Bank v Eustice []  
WLR  (CA).

.  Crescent Farm (Sidcup) Sports Ltd v Rochem Ltd (No ), [] Ch ,  (per Goff J.
.  [] Ch .
.   December  (CA) ()  SJ  (Goff en Templeman LJJ). Zie echter hierna over 

de tendens in recente jurisprudentie.
.  Zie R v Cox and Railton, ()  QBD ; Williams v Quebrada Railway, Land and 

Copper Company []  Ch , ; Chandler v Church ()  NLJ ; Abbey 
National plc v Clive Travers & Co [] Lloyd’s Rep PN ,  (CA); Banque Keyser 
Ullman SA v Skandia (UK) Insurance Ltd, []  Lloyd’s Rep ,  (CA). JSC BTA 
Bank v Ablyazov [] EWHC  (Comm). Zuckerman , p. .
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vertoont, heeft dit geen gevolgen voor de toepasselijkheid van legal professional 
privilege. Het privilege strekt immers tot bescherming van de cliënt.

Een voorbeeld van een situatie waarin de cliënt zelf onschuldig was, maar de 
crime/fraud exception toch werd toegepast, was aan de orde in R v Central Crimi-
nal Court, ex p Francis & Francis (a firm). Hier was de cliënt door een derde 
gebruikt met het oog op het plegen van een misdrijf of fraude. De cliënt was een 
relatie van iemand die werd verdacht van drugshandel en de politie vermoedde dat 
een deel van de opbrengst van de drugshandel was gebruikt voor de aankoop van 
het onroerend goed. Er werd in de procedure vanuit gegaan dat de cliënt zelf niet 
bekend was met het feit dat de aankoop van het onroerend goed zou zijn medege-
financierd door geld afkomstig van drugshandel. In de procedure stond de vraag 
centraal of bepaalde dossiers van de advocaten, die de cliënt bij de onroerend goed 
transactie hadden begeleid, documenten waren die waren opgesteld met een cri-
minele of frauduleuze intentie. 

De House of Lords kwam in deze zaak tot de conclusie dat de crime/fraud ex-
ception ook toepassing kan vinden op communicatie tussen een cliënt en zijn ad-
vocaat, indien een derde partij criminele of frauduleuze intenties heeft en de cliënt 
hiervoor als ‘onschuldig’ werktuig heeft gebruikt. Ter ondersteuning van deze 
uitbreiding van de crime/fraud exception werd door Lord Goff onder meer aan-
gevoerd dat de crime/fraud exception zich slechts beperkt tot communicatie die is 
tot stand gekomen als gevolg van de criminele intenties van de derde, dat de cliënt 
geacht wordt niet te worden benadeeld door de disclosure, omdat hij ‘onschuldig’ 
is en dat een geval als het onderhavige zeer uitzonderlijk is. Hoe uitzonderlijk de 
situatie in de hiervoor beschreven uitspraak ook mag zijn, de uitbreiding van de 
crime/fraud exception als hierin weergegeven is ook in een aantal andere uitspra-
ken toegepast.

Tendens naar verdere uitbreiding reikwijdte crime/fraud exception?

7anki bespeurt een tendens in de rechtspraak waarin de reikwijdte van de crime/
fraud exception wordt uitgebreid naar gevallen, die niet kunnen worden aange-
merkt als oneerlijk gedrag of gedrag met een crimineel oogmerk. Hij stelt dat in 

.  Randolph M Fields v Watts (CA,  januari ).
.  []  AC  (HL). Zie ook R v Guildhall Magistrates Court, ex p Primlaks Holding 

Co (Panama) Inc []  QB .
.  []  AC ,  (HL)(per Lord Goff).
.  Zie Owners and/or Demise Charterers of the Dredger Kamal XXVI & the Barge Kamal 

XXIV v Owners of the Ship Ariela, [] EWHC  (Comm); BBGP Managing Gene-
ral Partner Limited and others v Babcock & Brown Global Partners, [] EWHC  
(Ch), []  WLR , par.  (per Norris J). Zie 7anki , p. .
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het licht van recente zaken ook wel gesproken kan worden van de iniquity excep-
tion.

In Barclays Bank plc v Eustice werd uitgemaakt dat ook gedrag dat niet zozeer 
oneerlijk, maar laakbaar is, onder de crime/fraud exception kan vallen. De bank 
stelde in deze zaak te zijn benadeeld door de wederpartij op wie zij een vordering 
had, omdat deze in het licht van een dreigende (door de bank in te stellen) pro-
cedure verhaalsmogelijkheden had weggesluisd door de verkoop van activa aan fa-
milieleden voor een te lage prijs. De bank verlangde inzage in de communicatie 
die gevoerd was tussen de wederpartij en haar advocaten met betrekking tot deze 
transacties. De Court of Appeal verwierp de stelling van de verweerder (Eustice), 
dat legal professional privilege slechts kon worden opgeheven indien sprake was 
van oneerlijk gedrag. Volgens Schiemannn LJ ging het erom of het algemeen be-
lang vereiste dat de documenten werden beschermd door legal professional privi-
lege. Schiemann LJ achtte het gedrag van Eustice hier ‘sufficiently iniquitous’, 
als gevolg waarvan het in het algemeen belang was om inzage te krijgen in de 
communicatie tussen de advocaat en zijn cliënt met betrekking tot de uitvoering 
van die transacties. 

De hier gemaakte belangenafweging lijkt niet gebaseerd te zijn op een eer-
dere gezaghebbende uitspraak. De uitspraak is in de literatuur bekritiseerd, met 
name door het ontbreken van oneerlijke motieven bij het vragen van juridisch 
advies aan de advocaat. De Supreme Court heeft nog geen gelegenheid gehad 

.  7anki , p. . Iniquitous verwijst naar ‘onrechtvaardig’ gedrag. Zie bijv. BBGP Ma-
naging General Partner Limited and others v Babcock & Brown Global Partners [] 
EWHC  (Ch) []  WLR . Mc E v Prison Service of Northern Ireland [] 
 AC , par.  (Lord Neuberger). Zie ook R. V Brown [] EWCA Crim , 
waarin het risico dat een verdachte zichzelf van het leven zou kunnen beroven of zichzelf 
ernstig zou kunnen verwonden een uitzonderlijke omstandigheid is waarin een beroep op 
legal professional privilege kan worden afgewezen. Onder deze omstandigheden zou een 
beroep op legal professional privilege als iniquitous kunnen worden aangemerkt; Het werd 
met een beroep op art. () Human Rights Act toelaatbaar geacht om een gesprek tussen de 
verdachte, die zich in een gesloten inrichting bevond, met zijn advocaat uitsluitend te laten 
plaatsvinden in aanwezigheid van verpleegsters.

.  []  WLR  (CA).
.  Het ging om een procedure op grond van art.  van de Insolvency Act.
.  []  WLR  (CA), .
.  []  WLR  (CA), .
.  In Ventouris v Mountain, []  WLR ,  (CA), werd ook gesproken over ‘iniquity’ 

maar dat was niet in de context van de crime/fraud exception. 
.  Eunice wilde juridisch advies van haar advocaat omtrent de vraag op welke wijze bepaalde 

activa buiten bereik van de bank konden worden gebracht zonder art.  van de Insolvency 
Act te overtreden. Zie voor kritiek bijvoorbeeld Passmore , p. , -. 7anki, p. .
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om zich te kunnen uitlaten over deze kwestie. De uitspraak heeft wel navolging 
gevonden in andere recente uitspraken. 

De recente tendens naar verruiming van de reikwijdte van de crime/fraud ex-
ception maakt het voor advocaten in de praktijk niet makkelijk om te beoordelen 
wanneer sprake zou kunnen zijn van de crime/fraud exception. De door som-
migen geuite kritiek lijkt mij terecht, want op deze wijze lijkt een onwenselijke 
rechtsonzekerheid te zijn geslopen in het beginsel van legal professional privilege, 
te meer omdat de rechter hiermee een concrete belangenafweging lijkt te introdu-
ceren. Dit doet afbreuk aan de absolute aard van het beginsel zoals dat voortvloeit 
uit R v Derby Magistrates Court.

7.8.3  Wettelijke uitzonderingen

Een beroep op legal professional privilege kan worden uitgesloten of beperkt op 
grond van een wettelijke regeling. In het algemeen geldt, dat niet snel zal worden 
aanvaard dat legal professional privilege – als fundamenteel rechtsbeginsel – opzij 
kan worden gezet of kan worden beperkt op grond van een wettelijke regeling. 
Een wettelijke regeling kan de werking van legal professional privilege slechts uit-
sluiten of beperken, indien de wettelijke regeling dit doet in uitdrukkelijke, hel-
dere en ondubbelzinnige bewoordingen (express and clear language) of indien 
dit doel noodzakelijkerwijze uit de wet voortvloeit (necessary implication). Het 
uitsluiten of beperken van legal professional privilege kan bovendien uitsluitend 
gedaan worden door middel van primaire wetgeving, althans moet door primaire 

.  In MvE v Prison Service of Northern Ireland, []  AC , par.  (HL), bleef de 
vraag over de juistheid van deze uitspraak onbeantwoord.

.  Zie bijvoorbeeld The David Agmashenebeli, [] CLC , waarin ook een belangen-
afweging werd gemaakt. Zie ook Walsh Automation (Europe) Ltd v Bridgeman [] 
EWHC  (QB), par. , waarin fraude werd geacht “broad iniquity “te omvatten. Zie 
ook BBGP Managing General Partner Limited and others v Babcock & Brown Global Part-
ners, [] EWHC  (Ch), []  WLR , par. -; ook hier werd gesproken 
van de ‘iniquity principle’. Zie ook C v C (Privilege) [] EWHC  (Fam), []  
FLR , waarin ook een relatief ruime interpretatie wordt gegeven van ‘iniquity’. Zie hier-
over ook Zuckerman , p.  e.v.

.  Overigens was de uitspraak in Barclays Bank plc v Eustice gewezen vóór de uitspraak in R 
v Derby Magistrates Court.

.  Bennion , par.  e.v.
.  Zie R v Secretary of State for the Home Department, ex p Simms []  AC ,  

(HL) (Lord Hoffman). R (Morgan Grenfell & Co Ltd) v Special Commissioner of Income 
Tax and another []  AC ,  (HL) (Lord Hoffman) en - (Lord Hobhouse). 
Bowman v Fels []  WLR , - (CA)(par. -). Expandable Ltd v Rubin 
[]  WLR , - (CA)(per Rix LJ). McE v Prison Service of Northern Ireland 
[]  AC  (HL).
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wetgeving uitdrukkelijk worden ondersteund. Een wettelijke bepaling, die de 
strekking heeft legal professional privilege terzijde te schuiven mag niet in strijd 
komen met de Human Rights Act  en moet in overeenstemming zijn met 
fundamenteel EU recht.

Twee uitspraken waarin werd uitgemaakt dat een wettelijke bepaling niet vol-
deed aan de hiervoor omschreven eisen, zijn R (Morgan Grenfell & Co Ltd) v 
Special Commissioner for Income Tax en Bowman v Fels. In R (Morgan Grenfell 
& Co Ltd) v Special Commissioner for Income Tax stond art. () van de Taxes 
Management Act  centraal. Op grond van deze bepaling is een belasting-
inspecteur bevoegd documenten te vorderen van een belastingplichtige, die infor-
matie zouden kunnen bevatten met betrekking tot de belastingverplichtingen van 
deze persoon. In deze zaak had Morgan Grenfell juridisch advies gevraagd en ge-
kregen van haar advocaat met betrekking tot een bepaalde constructie met het oog 
op belastingontwijking (tax avoidance scheme), en de belastinginspecteur wilde 
onder meer inzage in deze tussen Morgan Grenfell en haar advocaat gewisselde 
communicatie. De House of Lords was unaniem in oordeel dat de bewoordingen 
van art.  () van de Taxes Management Act niet voldoende duidelijk en expliciet 
waren om legal professional privilege opzij te kunnen zetten. 

In Bowman v Fels bepaalde de Court of Appeal dat art.  van de Proceeds 
of Crime Act  (POCA) geen beperking inhield van legal professional privi-
lege. Op grond van deze bepaling is een persoon die betrokken is bij een over-
eenkomst of regeling (arrangement), waarvan hij vermoedt of weet dat op grond 
hiervan de verkrijging van crimineel bezit door of namens een ander persoon 
wordt mogelijk gemaakt, strafbaar. Er geldt echter een bescherming tegen straf-
rechtelijke aansprakelijkheid voor witwassen voor degene die gebruik maakt van 
de mogelijkheid om de arrangement te melden (authorized disclosure) aan de Se-
rious Organised Crime Agency (SOCA). De vraag in deze echtscheidingszaak 
was of de advocaat, die wist dat als gevolg van de echtscheiding goederen van de 
man aan de vrouw zouden worden overgedragen die vermoedelijk afkomstig wa-
ren van een misdrijf, hiervan melding zou moeten doen. Anders gezegd: was de 
defence-meldgrondslag ook van toepassing in de context van een gerechtelijke 
procedure, nu de wetstekst niets vermeldde over legal professional privilege. Ook 

.  7anki , p. .
.  7anki , p. . Zie ook R v Derby Magistrates Court, ex p B []  AC ,  

(HL) (Lord Taylor CJ).
.  []  AC ,  (HL).
.  []  WLR  (CA).
.  Een defence-melding. Dit betreft geen meldplicht, maar een meldmogelijkheid om aan aan-

sprakelijkheid voor witwassen te ontkomen. Zie hierover ook Stouten , p.  e.v.
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in dit geval werden de bewoordingen van de wet niet voldoende duidelijk geacht 
om een beperking op legal professional privilege te kunnen aannemen.

Voorbeelden van wettelijke bepalingen, waarin met betrekking tot het uitoefe-
nen van bepaalde bevoegdheden van overheids- of andere instanties een uitdruk-
kelijke uitzondering wordt gemaakt voor communicatie die door legal professional 
privilege wordt beschermd, zijn: de Freedom of Information Act , art. , en 
de Police and Criminal Evidence Act , art. -.

De meldplicht voor advocaten op grond van de Europese witwasrichtlijnen ten 
aanzien van witwassen is opgenomen in art.  van de Proceeds of Crime Act  
(POCA). Op grond van deze bepaling rust op advocaten een vrijstelling ten aan-
zien van informatie die hij heeft verkregen in privileged cirumstances. Hiervan 
is sprake in de volgende gevallen:

“() Information or other matter comes to a professional legal adviser in privi-
leged circumstances if it is communicated or given to him :
(a) by (or by a representative of ) a client of his in connection with the giving 
by the adviser of legal advice to the client,
(b) by (or by a representative of ) a person seeking legal advice from the adviser, 
or
(c) by a person in connection with legal proceedings or contemplated legal pro-
ceedings.”

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

.  7anki , p. . Zie nader over deze zaak: Atrill & Barden , p. . 
.  7anki , p. .
.  Art.  () POCA.
.  Art. () POCA.
.  Art. () POCA.
.  Hiermee is de fraude-oogmerk uitzondering ook van toepassing als er sprake is van het voe-

ren van een schijnprocedure (sham litigation).
.  Art.  () en () Terrorism Act .
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De volgende wettelijke regelingen worden geacht de bescherming van legal 
professional privilege uit te sluiten of te beperken:

 – Children Act : in procedures over onder toezichtstelling van kinderen op 
grond van deel IV van deze wet is litigation privilege impliciet uitgesloten.

 – Criminal Justice and Police Act , art. - en bijlage : Deze wet geeft 
een uitgebreide regeling van bevoegdheden tot inbeslagneming, en maakt geen 
expliciete uitzondering voor documenten die beschermd worden door legal 
professional privilege. Op grond van deze wet kan de politie stukken ter in 
beslagneming meenemen, indien het op de locatie waar de stukken zich be-
vinden, redelijkerwijze niet mogelijk is om een schifting te maken tussen do-
cumenten die in beslag mogen worden genomen en door legal professional 
privilege beschermde documenten. Hetzelfde geldt bij doorzoeking en inbe-
slagneming van de hard drive van een computer. Wel geldt op grond van deze 
wet een aantal waarborgen ter bescherming van legal professional privilege, 
zoals de plicht om door legal professional privilege beschermde stukken te re-
tourneren.In de Police and Criminal Evidence Act , art.  en  is ech-
ter voor de doorzoekings- en inbeslagnemingsbevoegdheden wel een expliciete 
uitzondering opgenomen ten aanzien van documenten die beschermd worden 
door legal professional privilege.

De doorzoeking van een advocatenkantoor is niet wettelijk geregeld. Aan-
genomen wordt dat hiervoor dezelfde waarborgen gelden als bij ‘gewone’ door-
zoekingen. Het is dan gebruikelijk dat de onderzoeksinstanties een onaf-
hankelijke advocaat – die geen bemoeienis mag hebben met de doorzoeking 
– raadplegen, om een opinie af te geven met betrekking tot de vraag of be-
paalde stukken door legal professional privilege worden beschermd.

 – Regulation of Investigatory Powers Act  (RIPA): in de zaak McE v 
Prison Service of Northern Ireland heeft de House of Lords bepaald dat 
geheime observatie of afluisteren van communicatie tussen advocaten en hun 
cliënten op grond van deze wet is toegestaan, ook al gaat het om door legal 

.  Tot op heden zijn deze wettelijke regelingen nog niet (succesvol) in rechte aangevochten, 
bijvoorbeeld wegens strijd met art.  EVRM of wegens onduidelijkheid van bewoordingen 
of intentie.

.  Dit is aanvaard in Re L, [] AC  (HL).
.  Fox e.a. , p. . Zie ook R v. Central Criminal Court ex p Francis & Francis [] 

AC .
.  Criminal Justice and Police Act , art.  en .
.  Art.  () definieert de door legal professional privilege beschermde documenten.
.  Fox e.a. , p. .
.  Deze wet wijzigde de Police Act .
.  []  AC  (HL).
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professional privilege beschermde communicatie. 7ans is een wetsvoorstel 
aanhangig op grond waarvan de RIPA zal worden vervangen door de Investi-
gatory Powers Bill, waarin een regeling wordt opgenomen met betrekking tot 
alle onderzoeks- en controlebevoegdheden van overheidsinstanties. Dit wets-
voorstel heeft tot kritiek geleid van (onder meer) de advocatuur, met name ten 
aanzien van de vergaande onderzoeksbevoegdheden en het ontbreken van een 
bepaling ter bescherming van communicatie die onder de reikwijdte van legal 
professional privilege valt.

Tenslotte wijs ik er nog op dat de Law Society en de Council of the Law Society 
ten behoeve van het toezicht op advocaten en het onderzoek van beroepsfouten 
of tuchtrechtelijk laakbaar gedrag, op grond van de Solicitors Act  specifieke 
bevoegdheden hebben om relevante geprivilegieerde communicatie in te zien.

7.8.4  Eindigen van privilege

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

Afstand doen van privilege

De cliënt is degene die zeggenschap heeft over legal professional privilege en is dus 
degene die kan beslissen om er geheel of gedeeltelijk afstand van te doen. De cli-
ent kan met de wederpartij expliciet overeenkomen dat hij in een specifiek geval 
afstand doet van legal professional privilege.

De cliënt kan ook impliciet afstand doen van het privilege, bijvoorbeeld door 
het vrijwillig ter beschikking stellen van stukken. Als stukken worden geopen-
baard tijdens een openbare zitting worden ze geacht nadien publiek toegankelijk 

.  Zie Police Act , art. ()(b), proportionaliteitseis; art. (). Fox e.a. , p. .
.  Zie hierover bijv. de blog van C. Passmore op www.simmons-simmons.com/en/

Passmore-on-Privilege-blog, laatst geraadpleegd op  december . Zie ook de reactie 
van R. Bourns van  september , de voorzitter van de Law Society, www.lawgazette.
co.uk/analysis/comment-and-opinion/standing-up-to-attacks-on-lpp/.fullarticle, 
laatst geraadpleegd op  december , waarin de hoop wordt uitgesproken dat de wet-
gever rekening zal houden met de bescherming van legal professional privilege.

.  Zie ook Parry-Jones v. Law Society []  Ch. Solictors Act , art. (B).
.  Andrews , p. . Zie bijv. Brown v Guardian Royal Exchange plc []  Lloyd’s Rep 

, CA. Zie ook Hollander , par. -.
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te zijn. Doorgaans zal vrijwillige afstand van legal professional privilege plaats-
vinden in de context van een procedure bij de uitwisseling van stukken tussen par-
tijen. Soms kan afstand van het privilege ook beperkt blijven tot een specifieke 
procedure, bijvoorbeeld procedures over een kostengeschil.

Afstand van het privilege kan ook slechts een deel van een document betref-
fen.

Ook de advocaat van de cliënt kan afstand doen van legal professional privile-
ge. Er wordt in dat geval vanuit gegaan dat de advocaat de bevoegdheid heeft 
om dit namens de cliënt te doen. Als een cliënt tegen zijn advocaat procedeert, 
wordt er vanuit gegaan dat hij impliciet afstand heeft gedaan van legal professio-
nal privilege, althans ten aanzien van de tussen hen gevoerde communicatie. 
Dit wordt uitgelegd aan de hand van de eisen van procedurele gelijkheid tussen 
partijen en beginselen van fair play.

Onvrijwillig verlies van privilege

Er is veel jurisprudentie over gevallen waarin stukken die onder de bescherming van 
legal professional privilege vallen, onbedoeld of per vergissing in de openbaarheid 
zijn gebracht. Ook komt het voor dat de wederpartij op ongeoorloofde wijze de be-
schikking krijgt over stukken van de andere partij die beschermd zijn door legal pro-
fessional privilege. Het standpunt onder common law is, dat indien geprivilegieerd 
materiaal ter beschikking is gekomen van een derde, dit materiaal in het algemeen 

.  Great Atlantic Insurance Co Ltd v Home Insurance Co []  WLR , CA. Voor een 
andersluidende beslissing (stukken slechts gedeeltelijk toegankelijk)zie Def American Inc v 
Phonogram Ltd, The Times  August , Aldous J. Zie ook CPR .(a). 

.  Andrews , p. -. Hollander , par. -.
.  Bourns Inc v Raychem Corporation []  All ER , CA.
.  Zie over de vraag of de afstand betrekking heeft op het overige deel van het document of 

op gerelateerde documenten, bijv. R v Secretary of State for Transport, ex parte Factortame; 
[]  Admin LR , Div Ct; Clough v Tameside and Glossop H A []  WLR 
, ; Bourns v Raychem Inc v Raychem Corporation []  All ER , CA; R v 
Bowden []  All ER ,  B,  G, CA. Uit de jurisprudentie volgt dat een partij niet 
openbaarmaking van een deel van een document achterwege kan laten als dit mogelijk re-
levant is voor de uitkomst van de procedure of als de rechter zou worden misleid. Andrews 
, p. .

.  Zie bijv. R v Bowden, []  All ER , CA (per Bingham CJ).
.  Andrews , p. . Zie ook Al Fayed v Commissioner of Police for the Metropolis (CA, 

unreported  mei ; [] EWCA Civ , principle (ii): ‘Although the privilege is 
that of the client and not the solicitor, a party clothes his solicitor with ostensible authority 
(if not implied or express authority) to waive privilege in respect of relevant documents.’

.  Andrews , p. . Zie bijv. Paragon Finance plc v Freshfields []  WLR , 
-, CA (Lord Bingham CJ). Zie ook Lillicrap v Nalder & Son []  WLR .

.  Hollander , par. - – -.
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niet langer wordt beschermd door legal professional privilege. In de jurispruden-
tie van vóór de CPR werd er van uit gegaan dat als de disclosure lijst van een partij 
met niet-beschermde documenten daarnaast per ongeluk ook geprivilegieerde docu-
menten bevatte, de lijst nog kon worden aangepast zolang de wederpartij de stukken 
nog niet had ingezien. Maar als zo’n document wel al globaal was ingezien, werd 
degene die het privilege had geacht hier afstand van te hebben gedaan.

De gevolgen van dit uitgangspunt onder common law konden en kunnen ech-
ter worden verzacht door equity. Een rechtsmiddel (remedy) dat op grond van 
equity tegen de ontvanger van geprivilegieerd materiaal kan worden verkregen is 
een gerechtelijk bevel of een gebod (injunction ) met de strekking dat de ontvan-
ger geen gebruik mag maken van het materiaal en/of een bevel om het materiaal 
en eventuele copieën te retourneren. 

Uit de uitspraak in Guinness Peat v Fitzroy Robinson Partnership volgde 
dat de rechter het gebruik van geprivilegieerd materiaal door de ontvangende par-
tij kan verbieden, indien deze partij en/of zijn advocaat op ongeoorloofde wijze 
inzage hebben gekregen in deze stukken, of indien deze partij en/of zijn advocaat 
wisten of hadden moeten weten dat ze alleen maar inzage in de stukken hadden 
kunnen krijgen, omdat sprake was van een kennelijke vergissing van de partij 
door of namens wie de stukken zijn openbaar gemaakt. Ten aanzien van de 

.  Andrews , p. . Lloyd v Mostyn ()  M en W; Calcraft v Guest []  
QB , CA; Re Brianmore []  WLR . Prudential Assurance Co Ltd v Fountain 
Page []  WLR , , Hobhouse J. Zie voor een uitzondering op dit uitgangspunt: 
ITC Film Distributors Ltd v Video Exchange Ltd [] Ch  (geprivilegieerde docu-
menten die door de wederpartij waren gestolen in de rechtszaal; de wederpartij kon geen 
beroep doen op deze documenten).

.  Guinness Peat Properties Ltd v Fitzroy Robinson Partnership []  WLR , . 
Zie ook Re Briamore []  WLR , , per Hoffmann J. Andrews , p. .

.  Standpunt van vóór de CPR. Guiness Peat, ,  en Re Brianmore.
.  Andrews , p. .
.  Andrews , p. . Zie ook Lord Ashburton v Pape [],  Ch , CA. Zie ook 

Ablitt v Mills & Reeve, The Times  oktober , waarin de rechter op grond van equity 
een verbod oplegde aan de advocaten van de ontvangende partij om nog langer in de zaak 
op te treden, omdat ze ten onrechte kennis hadden genomen van geprivilegieerde stukken 
die onvrijwillig waren vrijgekomen, nadat ze zich van de kennelijke vergissing van de we-
derpartij bewust waren.

.  []  WLR , -, CA.
.  Zie voor andere uitspraken waarin deze test ook is gehanteerd: Derby and Co v Weldon (No 

) []  WLR  CA (kennelijke vergissing); Derby and Co v Weldon (No ) []  
WLR , Vinelott J, (geen kennelijke vergissing); Breeze v John Stacey and Sons Ltd, The 
Times  juli , CA (geen kennelijke vergissing). Zie voor een uitspraak over de ‘open-
baarmaking’: HT SRL v Wee Shuo Woon [] SGHC ; het feit dat geprivilegieerde 
communicatie onvrijwillig op social media beschikbaar is gekomen, hoeft nog niet te bete-
kenen dat er geen sprake meer kan zijn van vertrouwelijkheid.
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kenbaarheid voor advocaten van de vergissing is een objectieve test geïntrodu-
ceerd, in die zin dat wordt gekeken wat voor een redelijk bekwaam advocaat ken-
baar had moeten zijn. Uit de uitspraak Goddard v Nationwide Building Society 
volgde een andere test. De in deze uitspraak ontwikkelde test gaf de privilege-
houder een vergaande bescherming. Behoudens enkele in deze uitspraak omschre-
ven uitzonderingen, genoot de privilegehouder een automatische bescherming ten 
opzichte van eenieder en hoefde de privilegehouder op grond van deze test niet te 
bewijzen, dat de ontvanger van de stukken deze op ongeoorloofde wijze had ver-
kregen of dat het een voor hem kenbare vergissing was. 

Art. . CPR bepaalt als volgt:
“Where a party inadvertently allows a privileged document to be inspected, the 
party who has inspected the document may use it or its contents only with the 
permission of the court.”

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

7.9  Conclusie

Het legal professional privilege wordt in het Engelse recht beschouwd als een 
belangrijk algemeen rechtsbeginsel in common law en als een fundamenteel 

.  Andrews , p. . Zie ook IBM v Phoenix International (Computers) Ltd []  
All ER , Aldous J.

.  [] QB , CA.
.  Zie Andrews , p. -, die veel voelt voor de hier ontwikkelde doctrine. Voor in-

werkingtreding van de CPR was echter de Guinness Peat test de meest gebruikte test.
.  [] EWCA Civ . In par.  van de uitspraak zijn de regels samengevat in  begin-

selen (principles).
.  Andrews , p.  en -. Andrews betreurt het dat de Court of Appeal in Al Fayed 

bij de invulling van de criteria die gehanteerd worden bij CPR . niet heeft gekozen voor 
de sterkere bescherming van de privilegehouder die voortvloeit uit de Goddard case. De 
Supreme Court heeft zich er nog niet over kunnen uitlaten.
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mensenrecht, dat wordt beschermd door art.  en  EVRM. Het legal professio-
nal privilege kan worden vergeleken met het Nederlandse verschoningsrecht. Een 
verschil is dat het in Engeland de cliënt is die de zeggenschap heeft over legal pro-
fessional privilege.

Het is sinds Three Rivers  algemeen aanvaard dat legal professional pri-
vilege één overkoepelend beginsel is, dat kan worden onderverdeeld in twee 
complementaire onderdelen, te weten legal advice privilege en litigation privi-
lege. Inmiddels wordt aangenomen dat er geen overlap is tussen beide begrippen 
en dat de onderverdeling als volgt is. Kort gezegd beschermt legal advice privilege 
de communicatie tussen advocaat en cliënt gericht op het geven of verkrijgen van 
juridisch advies, zowel in het kader van (voorgenomen, te verwachten of aanhan-
gige) procedures als daarbuiten. Litigation privilege beschermt (i) communicatie 
tussen een cliënt en/of zijn advocaat enerzijds en derden anderzijds en (ii) docu-
menten opgesteld met het oog op het verkrijgen van informatie of juridisch advies 
ter voorbereiding van een (voorgenomen, aanhangige of te verwachten) gerechte-
lijke procedure.

De twee belangrijkste verschillen tussen legal advice privilege en litigation 
privilege, zijn het feit dat litigation privilege ook communicatie met derden be-
schermt en dat voor een beroep op litigation privilege een link met een gerechte-
lijke procedure is vereist.

Voor beide subonderdelen geldt, dat er sprake moet zijn van vertrouwelijke 
communicatie en vertrouwelijke documenten. Vertrouwelijkheid houdt in dat de 
advocaat de plicht heeft om geen privé-informatie (private information) over zijn 
cliënt naar buiten te brengen indien dit in strijd zou zijn met de belangen van 
de cliënt, ook al betreft het niet per se vertrouwelijke informatie en ook indien 
de informatie (deels) een openbaar karakter heeft. Bij de beantwoording van de 
vraag of er sprake is van vertrouwelijkheid in de context van litigation privilege, 
waar het met name gaat om communicatie tussen een advocaat of zijn cliënt 
enerzijds en een derde anderzijds, speelt nog een ander aspect. Het gaat dan meer 
om vertrouwelijkheid in die zin dat bepaalde communicatie of documenten niet 
‘properly available for use’ zijn.

Legal professional privilege wordt beschouwd als een absoluut beginsel, in die 
zin dat het niet opzij gezet kan worden door een ander publiek belang in speci-
fieke omstandigheden te laten prevaleren. Er is in dat opzicht geen ruimte voor 
een belangenafweging door de rechter in individuele gevallen. Uit de jurispruden-
tie blijkt dat er grote waarde wordt gehecht aan de gerechtvaardigde verwachtin-
gen van een cliënt bij het inschakelen van een advocaat, en aan rechtszekerheid 
en consistentie. Dat neemt niet weg dat er grenzen zijn aan de reikwijdte van le-
gal professional privilege. Een beroep op legal professional privilege kan worden 
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ontzegd op grond van een, in heldere en ondubbelzinnige bewoordingen opge-
stelde, wettelijke regeling, die niet in strijd mag komen met de Human Rights Act 
 en in overeenstemming moet zijn met fundamenteel EU recht. Daarnaast is 
er een aantal in de jurisprudentie aanvaarde uitzonderingen of beperkingen, waar-
van de belangrijkste de crime/fraud exception is. 

Hoewel legal professional privilege in het Engelse recht stevig verankerd is en 
de grenzen in de jurisprudentie ferm zijn ingekaderd, is er in lagere rechtspraak 
een tendens te bespeuren, dat de reikwijdte van de crime/fraud exception soms 
ook wordt uitgebreid naar gevallen die niet kunnen worden aangemerkt als on-
eerlijk gedrag of gedrag met een crimineel oogmerk. Dit maakt het voor advo-
caten in de praktijk niet altijd makkelijk om te beoordelen wanneer sprake zou 
kunnen zijn van de crime/fraud exception. Dergelijke uitspraken worden in de 
literatuur bekritiseerd en de Supreme Court heeft zich er nog niet over uitgela-
ten. De geuite kritiek lijkt mij terecht, want op deze wijze lijkt een onwenselijke 
rechtsonzekerheid te zijn geslopen in het beginsel van legal professional privilege. 
De rechter lijkt hiermee ook een concrete belangenafweging te introduceren, het-
geen afbreuk doet aan het absolute beginsel zoals dat voortvloeit uit R v Derby 
Magistrates Court.

Tenslotte blijkt uit de jurisprudentie dat het in de praktijk, als het gaat om 
een beroep op legal professional privilege door vennootschappen, problematisch 
kan zijn te bepalen welke personen in een bedrijf nog als ‘cliënt’ kunnen worden 
aangemerkt. 
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