
Nomen Nescio. De naam weet ik niet.
Recent is in de pers verslag gedaan van toenemend gebruik van klanten-

ranglijsten of – zo u wilt league tables – als marketingtool. Met toestemming
van de cliënt lijken deze lijstjes niet in strijd met de Verordening op de
Publiciteit. Goed of slecht, als er maar over je wordt geschreven. Ik weet niet
of deze wat sleetse reclameregel door iedereen wordt gedeeld.
‘Topadvocaten klant suspect bureau’, kopte NRC Handelsblad onlangs. De
kwestie betrof opnieuw het onrechtmatig handelen door één handelsinfor-
matiebureau (zie Advocatenblad 2003-13, 27 juni 2003, p. 551, en de volgen-
de pagina’s in dit nummer).

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft – samengevat –
geoordeeld dat het bureau, onder meer in opdracht van advocaten, in strijd
met de wet, persoonsgegevens verzamelt. De nieuwswaarde van de NRC-
publicatie zat ’m vooral in het publiekelijk noemen van bepaalde kantoren.
Wie en met welk motief de anonimiteit heeft doorbroken die in het rapport
nog is betracht, maakte de publicatie niet duidelijk. Geruststellend is
natuurlijk dat woordvoerders van de kantoren verklaarden niet of niet lan-
ger te willen werken met een bureau dat zich niet aan de wet houdt. Alle
reden om goede trouw te vooronderstellen.

Inmiddels heeft het CBP overigens de gedragscode van de Nederlandse
Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) voorzien van een goed-
keurende verklaring. U weet nu met wie u wél in zee kunt.

De twee jaar oude Wet bescherming persoonsgegevens dwingt overigens
ook de Orde tot actie. De Orde verwerkt mogelijk deels meldplichtige per-
soonsgegevens en onderzoekt nu of een gedragscode of privacyreglement
op moet worden gesteld.

Het CBP doet meer. Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van
Strafrechtadvocaten en enkele individuele advocaten is een onderzoek inge-
steld. Naar de waarborgen voor de vertrouwelijke communicatie van advo-
caten met cliënten, waarvan de telefoongesprekken door de politie afgeluis-
terd worden. De conclusie laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De
huidige werkwijze ten aanzien van het opnemen, registreren, uitwerken en
kennisnemen van vertrouwelijke telecommunicatie wordt als onrechtmatig
beoordeeld.

Het College beveelt aan dat het Openbaar Ministerie een systeem van
nummerherkenning invoert. Gesprekken waaraan advocaten in hun 

hoedanigheid deelnemen kunnen dan worden voorgeselecteerd. Advocaten
zouden er goed aan doen bij aanvang van het gesprek ondubbelzinnig dui-
delijk te maken dat  in hoedanigheid aan het gesprek wordt deelgenomen
en dat het uiteraard om vertrouwelijke communicatie met de cliënt gaat.

Eén dag na verschijning van het rapport heeft het Tweede-Kamerlid Jan
de Wit (SP) vragen aan de minister gesteld. Met erkenning dat het verscho-
ningsrecht van fundamentele waarde is, oordeelt de minister de praktijk
echter als niet onrechtmatig. De minister vindt de inhoud van het gesprek
bepalend voor de vraag of een mededeling onder het verschoningsrecht valt
en niet enkel het feit dat een geheimhouder aan het gesprek deelneemt. Een
officier van Justitie moet kunnen beoordelen of de gewisselde informatie
onder het verschoningsrecht valt.

Dit betoog – ik citeer met instemming het CBP – miskent evenwel het
ook in de rechtspraak verankerde uitgangspunt dat de verschoningsgerech-
tigde het beroep op verschoningsrecht toekomt, en dat het de verschonings-
gerechtigde is die in beginsel dient te beoordelen of hem een beroep op het
verschoningsrecht in een concrete situatie toekomt. Dit uitgangspunt gaat
slechts in uitzonderingsgevallen, zoals de situatie waarin de advocaat ver-
dachte is, niet op. Anders geformuleerd: vertrouwelijkheid van communica-
tie moet worden gerespecteerd vanaf het moment waarop redelijkerwijs
kenbaar is geworden dat de advocaat aan het gesprek deelneemt. 

De Orde heeft publiekelijk al kenbaar gemaakt het rapport van het
College volledig te onderschrijven en zal zich in samenspraak met de NVSA
nader beraden.

Nomen Nescio, de naam weet ik niet. Dat verdient een plaatsje bij gedrags-
regel 6 over geheimhouding. De advocaat dient te zwijgen over bijzonder-
heden van de zaak, de cliënt en de aard en omvang van diens belangen.

‘Na een heerlijk voorjaar is de zomer voor mij tot dusver ten onder gegaan in
somber weer en een razende handelsdrukte. Eenmaal van kantoor heb ik
absoluut geen concentratievermogen meer. Die tijden heb ik vaak gehad en
dan telkens zoo even ’t gevoel: nu moest ik eens in enkele korte hoofdstukjes
alles kunnen uitzeggen en ’t schrijnende gevoel tegen m’n schedel: ik kan
niet. Ik ben eigenlijk geen schrijver...’ Aldus een brief van J.H.F. Grönloh
(1882-1961), bij leven werkzaam op verschillende handelskantoren.

Beter bekend als Nescio.

van de deken

N.N.

Jeroen Brouwer
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