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De Amsterdamse advocaat Nico Meijering is gesommeerd 
om te verschijnen bij de rechter-commissaris. Hij zou daar 
een verklaring moeten afleggen over een eigen cliënt. Iets 
dergelijks staat mogelijk ook Bram Moszkowicz te wach-
ten. Belangwekkende zaken voor de advocatuur. Maar 
zeker ook voor de rechtzoekende, in wiens belang het ver-
schoningsrecht bestaat.
 Op zich is er naar mijn mening niet zoveel mis mee dat een advocaat 
voor de rechter-commissaris moet verschijnen. Het verschoningsrecht is 
niet absoluut. De reikwijdte van het verschoningsrecht kan, en moet soms 
ook, onderwerp zijn van discussie en debat. Juridisch én maatschappelijk.
 Maar het oproepen van een advocaat als getuige in een zaak tegen zijn 
eigen cliënt mag zeker niet te vaak gebeuren. Daar gaat een chilling effect 
van uit, een min of meer versluierde, maar daarom niet minder ingrijpende 
aantasting van het verschoningsrecht.
 Denk daarbij ook aan de vertrouwenspositie jegens de cliënt. ‘Ja, ik moet 
naar de rechter-commissaris.’ ‘Nee, ik zal geen verklaring afleggen over wat 
mij in mijn hoedanigheid als advocaat is toevertrouwd.’
 De advocaat komt in een nog lastiger parket als vlak na het verschijnen 
bij de rechter-commissaris opzienbarende nieuwe punten aan het licht 
komen. Het zal bij de cliënt de vraag oproepen of de advocaat de bron is, 
ook al is dat helemaal niet het geval.

In het rapport van de Commissie Advocatuur is het verschoningsrecht vol-
ledig overeind gebleven. Terecht. In de woorden van de commissie: ‘De 
rechtzoekende in de rechtsstaat heeft er recht op te kunnen kiezen voor 
het raadplegen van een rechtshulpverlener bij wie de vertrouwelijkheid is 
gegarandeerd.’
 Met het rapport van de commissie is het verschoningsrecht echter nog 
niet in veilig water. Sommigen politici denken te weten dat het verscho-
ningsrecht wordt gebruikt om duistere zaken aan het daglicht te onttrek-
ken. Soms? Regelmatig? Vaak? Zij opperen dat het verschoningsrecht zou 
moeten worden begrensd.
 Het laatste empirische onderzoek over dit onderwerp werd in juni 2004 
gepubliceerd. Uit de studie Professionele dienstverlening en georganiseerde cri-
minaliteit, integriteitsdilemma’s van advocaten en notarissen van onderzoekers 
van de Vrije Universiteit Amsterdam bleek dat over een periode van drie 
jaar (1999-2001) vijf advocaten en vier notarissen strafrechtelijk werden 
vervolgd voor het vermoeden dat ze betrokken waren bij georganiseerde 
criminaliteit. Drie advocaten en vier notarissen werden daadwerkelijk ver-
oordeeld.
 Maar het is verstandig om je te realiseren dat niet de feiten, maar de 
beeldvorming bepalend is in de politiek. We zullen er daarom de komende 
tijd alles aan moeten doen om het belang van het verschoningsrecht uit te 
leggen. Niet alleen aan politici, maar ook aan het grote publiek. Zeker met 
de verkiezingen in aantocht...

Nog geen veilig water

Els Unger

Wilt u reageren? vandedekenAadvocatenorde.nl
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