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Stellingen bij het proefschrift: 
 
De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat. 
Een onderzoek naar het beginsel van vertrouwelijkheid tussen 
advocaat en cliënt in rechtsvergelijkend perspectief 
 
Nathalie Fanoy 
 

1. Voor de reikwijdte van het verschoningsrecht is niet zozeer de aard 
van de werkzaamheden van de advocaat, maar vooral het doel van de 
werkzaamheden en de juridische context waarin deze worden 
uitgevoerd relevant. 

 
2. De nieuwe gedragsregels voor advocaten moeten bepalen dat 

advocaten bij het aanvaarden van de opdracht hun cliënten 
schriftelijk dienen te informeren over de reikwijdte van de 
geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht. 

 
3. Een beperking van de reikwijdte van het verschoningsrecht tot 

communicatie die uitsluitend tussen advocaat en cliënt is gewisseld is 
in strijd met het doel van het verschoningsrecht. 

 
4. Cliënten hoeven niet integer te zijn, hun advocaat wel. 

 
5. Een advocaat wordt niet in hoedanigheid benaderd indien hij door 

een cliënt wordt ingeschakeld teneinde het plegen van een strafbaar 
feit te faciliteren of te bevorderen. 

 
6. De overheid dient een actieve rol te vervullen in de bescherming van 

het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt. 
 

7. Bij een codificatie van de regels omtrent het verschoningsrecht moet 
steeds de grondslag en het doel van het verschoningsrecht als 
uitgangspunt worden genomen. 

 
8. De ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’ op grond waarvan het 

verschoningsrecht moet wijken voor de waarheidsvinding dienen in 
de wet te worden opgenomen. 

 
9. Het kost meer moeite om een verandering te plannen dan om een 

planning te veranderen. 


