
 
Voorwoord

In 2004 kreeg ik de kans om mij als medewerker van Floris Bannier – destijds 
net benoemd als bijzonder hoogleraar advocatuur aan de rechtenfaculteit van de 
UvA – nader te verdiepen in diverse aspecten van het beroep dat ik daarvoor al 
jaren met veel plezier had uitgeoefend. Het beroep dat ik goed van binnen had 
leren kennen in mijn tijd als advocaat bij Nauta Dutilh ging ik bij de UvA met 
wat meer afstand beschouwen.

De geheimhoudingsplicht was voor mij als advocaat een vanzelfsprekend ge-
geven: de zaken van cliënten besprak je niet met derden. Hoe wezenlijk deze ge-
heimhoudingsplicht is voor de vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt en 
voor de beroepsuitoefening van de advocaat drong pas echt tot me door toen ik 
er aan de UvA over ging doceren en publiceren. Het beroepsgeheim is een on-
derwerp dat, zoals Hazewinkel-Suringa het in 1959 treffend verwoordde, door de 
wetgever met een ‘uiterst laconieke soberheid’ is behandeld1. Deze soberheid heeft 
ongetwijfeld bijgedragen aan de vele publicaties die in de loop der jaren over de 
geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van diverse beroepsbeoefenaars 
zijn verschenen. In een stroom aan jurisprudentie kwamen vragen aan de orde 
over de grondslag, het belang en de grenzen van de geheimhoudingsplicht en het 
verschoningsrecht. Vragen die deels werden beantwoord, maar ook weer nieuwe 
vragen opriepen. Het onderwerp fascineerde me en ik wilde ook onderzoeken hoe 
het beroepsgeheim van de advocaat in andere landen was ingebed.

Mijn nieuwsgierigheid naar dit boeiende onderwerp is gaandeweg uitgemond 
in een proefschrift dat ik op 22 september 2017 aan de UvA heb verdedigd. De 
promotiecommissie was als volgt samengesteld: prof. mr. F.A.W. Bannier (promo-
tor), dr. A.E. Oderkerk (copromotor), prof. dr. A.F. Salomons, prof. dr. M. Wes-
terveld, prof. dr. R.J. de Weijs, prof. dr. B. Böhler (allen UvA), prof. dr. T.N.B.M. 
Spronken (Universiteit Maastricht) en dr. R. Verkijk (RIO rechtbank Limburg).

Dit boek is een aangepaste uitgave van mijn proefschrift. Ik heb mijn pro-
motieonderzoek afgesloten op 25 december 2016 en ook in deze uitgave zijn de 

1.  Hazewinkel-Suringa 1959, p. 10. 
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ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie omtrent de geheimhoudingsplicht 
en het verschoningsrecht van de advocaat tot en met genoemde datum verwerkt. 

Ten tijde van het afsluiten van mijn onderzoek was in Nederland op een aan-
tal punten (concept)wet- of regelgeving in voorbereiding, die relevant zou kunnen 
zijn voor de reikwijdte en grenzen van het beroepsgeheim van de advocaat. De 
vaststelling danwel implementatie van de hierna te noemen, in mijn boek reeds 
aangekondigde, wet- en regelgeving is op het moment van schrijven van dit voor-
woord nog niet (volledig) afgerond:

 – De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, die de oude 
Wiv uit 2002 vervangt, is inmiddels aangenomen maar nog niet in werking ge-
treden2. De aanvankelijk voorziene datum van inwerkingtreding is verschoven 
naar 1 mei 20183. In deze wet is bepaald dat voor het uitoefenen van bijzondere 
bijvoegdheden jegens een advocaat en voor het verwerken van gegevens die be-
trekking hebben op vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en zijn 
cliënt de toestemming van de rechtbank Den Haag is vereist4. 

 – De NOvA-Commissie herijking Gedragsregels, onder voorzitterschap van mr. 
J. Loorbach, heeft in 2017 een voorstel voor een nieuwe set gedragsregels voor 
advocaten gepresenteerd ter vervanging van de huidige Gedragsregels 1992. De 
consultatieprocedure is inmiddels afgerond. De herziene gedragsregels zullen 
naar verwachting eind januari 2018 in de vergadering van het college van afge-
vaardigden worden besproken en spoedig daarna worden vastgesteld door de 
Algemene Raad5.

 – De vierde Europese anti-witwasrichtlijn diende op 26 juni 2017 door de lid-
staten in nationale wet- en regelgeving te zijn geïmplementerd. Deze termijn 
is door Nederland niet gehaald. Het Wetsvoorstel Imlementatiewet vierde 
anti-witwasrichtlijn en de Memorie van Toelichting zijn op 12 oktober 2017 
bij de Tweede Kamer ingediend6.

 – In een brief aan de Tweede Kamer van 24 november 2015 kondigde de Mi-
nister van Veiligheid en Justitie in het kader van de voorgenomen moderni-
sering van het Wetboek van Strafvordering een aantal voorstellen aan voor 
een nadere regeling van het verschoningsrecht7. Op 7 februari 2017 zijn de 

2.  Stb. 2017, 317.
3.  Zie brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 1 november 2017, 

kenmerk 8de9137e-or1-3.0
4.  Zie par. 5.10.8.
5.  Zie par. 3.2.4 en 5.3.3.
6.  Kamerstukken II 2017-2018, 34 808, nr. 2 en 3. Zie par. 5.10.6.
7.  Zie de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 24 november 

2015, kenmerk 703969. Zie par. 5.10.2 en 5.10.4.
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concept-wetsvoorstellen voor boek 1 (strafvordering in het algemeen) en 
boek 2 (het opsporingsonderzoek) van het nieuwe Wetboek van Strafvordering 
in formele consultatie gegaan8. De wetsvoorstellen zullen naar verwachting in 
2018, samen met de wetsvoorstellen voor de boeken 3 t/m 6 die in november 
2017 in consultatie zijn gegaan, ter advisering aan de Raad van State worden 
aangeboden9.

De vaststelling van genoemde wet- en regelgeving zal ongetwijfeld van belang zijn 
voor de nadere inkadering en uitleg van de geheimhoudingsplicht en het verscho-
ningsrecht van de advocaat. Het beroep van advocaat is dynamisch en ontwikkelt 
mee met de samenleving. Dat betekent dat de eisen die aan een advocaat en zijn 
relatie tot de cliënt kunnen worden gesteld voortdurend tegen het licht moeten 
worden gehouden. Voor mij is duidelijk dat ook de vragen met betrekking tot 
het belang en de grenzen van het beroepsgeheim van de advocaat steeds opnieuw 
kunnen worden gesteld. Dit boek pretendeert dan ook niet een eindpunt te zijn. 
Ik vergelijk het zelf met de afsluiting van een seizoen van een tv-serie, waarvan er 
ongetwijfeld nog vele zullen volgen.

21 december 2017,
Nathalie Fanoy

8.  Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/07/wetsvoorstel- 
tot-vaststelling-van-boek-1-van-het-nieuwe-wetboek-van-strafvordering-strafvordering-in- 
het-algemeen. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/07/
wetsvoorstel-tot-vaststelling-van-boek-2-van-het-nieuwe-wetboek-van-strafvordering. 

9.  Zie brief Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer van 25 september 2017, Ka-
merstukken II 2017-2018, 29 279, nr. 395.
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