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Brief verschoningsrecht
mr. J.F. Rense

Het verschoningsrecht van advocaten is momenteel geen rust ig bezit. Van verschillende kanten klinkt een roep om 

krit ische beschouwing en inperking. Zeker ook op het gebied waar ondernemingen en strafrecht elkaar raken en ont-

moeten. Vorig jaar al pleitte Officier van Just it ie Leenders in het NRC Handelsblad1 bijvoorbeeld voor zo’n beperking, 

omdat door de geheimhoudingplicht en het verschoningsrecht ‘veel informatie buiten beeld blijf t die nutt ig is voor 

een ef fect ieve bestrijding van fraude’. Nogal wiedes. Zeer recent herhaalde hij zijn standpunt in een interview in het 

FD2; het verschoningsrecht zou zijn ‘doorgeschoten’; er zou behoefte bestaan daaraan ‘te knabbelen’.

Ik pleit graag voor het uitermate grote belang van het verschoningsrecht, met het oog op het maatschappelijke goed 

van adequate rechtsbescherming. In dit geval door middel van een fict ieve, toekomst ige ‘brandbrief ’ aan de polit iek. 

Graag laat ik zien dat het kan verkeren, en dat het helemaal niet zo evident is het verschoningsrecht in te perken, ook 

niet voor gevallen van fraude of voor advisering. 

Rotterdam, toekomst

Excellentie, Minister van Justitie,

Mag ik u – mede op verzoek en met instemming van mijn cliënt – een urgente kwestie voorleggen? Eén die 

zijn belang betreft, maar tevens mijn professie en de beroepsgroep van advocaten, en mogelijk ook uw por-

tefeuille; het gaat om een geval van vele jaren geleden, maar uw ministeriële verantwoordelijkheid reikt ver 

en over vele jaren, is het niet?

Deze week heb ik gesproken met cliënt. Dat was niet voor het eerst maar wel na lange tijd. Tussentijds heeft 

hij allerlei beroepen en functies uitgeoefend. Hij is uw Staatssecretaris geweest. Destijds was hij Officier 

van Justitie. Nu is hij onderwerp van strafrechtelijk onderzoek. Het kan verkeren.

De aantijgingen aan cliënts adres gaan ver. Hij zou valse stukken hebben opgemaakt, meermalen hebben 

gelogen ook onder ede, en uiteindelijk hebben meegewerkt aan het witwassen van criminele gelden. Hij zou 

fraude hebben gepleegd, zo u wilt. Het gaat allemaal om een deal die hij ooit sloot met een onder ernstige 

verdenking staande crimineel uit het milieu, in de tijd dat cliënt Officier van Justitie was en de top van het 

milieu vervolgde. Cliënt en zijn Minister zijn er tijdens zijn politieke loopbaan op gesneuveld. De Tweede 

Kamer zou onjuist zijn voorgelicht. Er volgde een politiek onderzoek, en uiteindelijk het strafrechtelijk on-

derzoek waarin cliënt nu verdachte is.

De Officier van Justitie die het onderzoek leidt, blijkt te weten dat cliënt toen al, in de tijd van de deal en van 

de politieke reuring, met mij heeft gesproken. Hoe het kan is mij een raadsel; misschien een afgeluisterd 

telefoongesprek dat ‘per abuis’ (en in strijd met de regels) nu eens niet is vernietigd of zoekgeraakt? Cliënt 

heeft aan het contact met mij natuurlijk nooit ruchtbaarheid gegeven. Hij spreekt sowieso niet over de deal, 

laat staan dat hij vertelt dat hij zich toen al juridisch liet raden en adviseren. Dat is op zichzelf genomen 

gevoelige informatie.

Hoe dan ook, de Officier van Justitie bepleit nu dat ik inzage in mijn dossiers van toen moet geven, en moge-

lijk zelfs zal moeten verklaren. Niemand praat, en haar onderzoeksteam ziet geen enkele andere mogelijk-

heid om de waarheid te achterhalen. De waarheid vinden is een groot goed, zo houdt zij mij voor; daar is een 

groot maatschappelijk belang bij gediend. 

Mijn beroep op mijn verplichting tot geheimhouding en verschoning dreigt de Officier van Justitie te ver-

werpen. Zij wijst op de argumenten van haar collega Leenders: ‘er blijft door geheimhouding en verscho-

ning veel informatie buiten beeld die nuttig is voor een effectieve bestrijding van fraude, zoals witwassen’. 

Natuurlijk gaf Leenders wel aan dat geheimhouding en verschoning voor advocaten in strafzaken gewaar-

borgd moet blijven, maar ‘bij een stevig vermoeden van fraude vervalt op grond van de crime fraud except ion 

de geheimhouding op de betreffende advisering volledig’, zo betoogde hij al in 2014 in NRC Handelsblad. 

En ja, ik heb destijds geadviseerd; van een strafrechtelijk onderzoek was in het geheel nog geen sprake. Het 

kan goed zijn, dat hij niet heeft bedoeld de geheimhouding en verschoning voor gevallen als dit in de waag-

schaal te stellen, maar hij zette de deur wagenwijd open. En wij zaten te slapen.

Ik vraag of uw Minister zich nu dan toch in klare taal zou kunnen uitspreken. Louter gezamenlijk vormen 

wij de fundamenten van de rechtstaat; uw apparaat door de waarheid te vinden, op een nette manier, en wij 

door in alle vrijheid partijdige rechtsbescherming te bieden. Respect voor het geheim en zeker ook verscho-
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ning van advocaten is daarbij essentieel, ook in gevallen van fraude en witwassen, ook ten aanzien van ad-

visering. Cliënt ziet nu wel in en ondervindt dat het cruciaal is om vrijuit met je advocaat te kunnen praten. 

Dat je alle feiten en opvattingen in vrijheid en vertrouwen moet kunnen delen en bespreken om je positie te 

kunnen bepalen. Natuurlijk doet het hem geen goed dat hij als Officier van Justitie en binnen uw Ministerie 

wel anders betoogde, maar dan nog. Ook hij heeft recht op zo’n advies. Geheel partijdig en afgestemd op zijn 

informatie, zijn persoon en zijn belang. 

Vanzelfsprekend is bij mij de waarheid te vinden; dat geldt voor menig advocaat en advocatendossier. Maar 

als die weg naar de waarheid kan worden bewandeld, is niemand meer in staat in vrijheid zijn positie te 

bepalen. Dan verdwijnt de nodige bescherming tegen het overheidsapparaat dat naar de waarheid op zoek 

gaat, en daar was het oorspronkelijk nu juist om te doen. Ook cliënt verdient bescherming tegen het appa-

raat waarvan hij jarenlang deel uitmaakte en ten dienste waarvan hij nu juist de aan de orde zijnde deal 

stelt te hebben gesloten. Ook hij moet zelf mogen bepalen welke informatie hij mij met dat apparaat laat 

delen en op welk moment. Ik ben er overigens van overtuigd dat ook cliënt de waarheid dan zal dienen, 

maar daardoor laat u zich vast niet op voorhand overtuigen. Hopelijk wel door het grote goed van partijdige 

advisering in vrijheid en een beschermde omgeving.

Met de meeste hoogachting,

 

Mr. J.F. Rense

 

    


